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Titel 

 
Styrning inom Franchising 

Författare Sara Hernström & Anna Ohlsson Handledare       Elisabeth Sundin 

 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför 
att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, 
inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. En central fråga för 
franchisegivare är således hur de ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom att styra sina franchisetagare 
samt att beskriva hur de styr, vilka styrproblem som den aktuella styrningen kan motverka och vilka 
bieffekter som kan uppstå. 
 
Genomförande: Studien bygger på en litteraturstudie av texter som på olika sätt relaterar till franchising. 
 
Resultat: Franchisegivare strävar mot att få franchisetagare att fokusera på enhetlighet, en tillfredställande 
kvalitet och hög omsättning. Styrning sker framför allt genom omfattande direktstyrning i form av 
drifthandböcker och franchiseavtal, vilka både begränsar franchisetagarnas handlingar samt tydliggör vilka 
beteenden som är önskvärda. Personalstyrning, i form av rekrytering är ett mycket viktigt styrverktyg då det 
är av yttersta vikt för franchisegivare att hitta franchisetagare med de rätta attityderna. Den omfattande 
direktstyrningen kan skapa konflikter mellan parterna samt hämma franchisetagares initiativförmåga. 
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Management Control in Franchise Systems 

Authors Sara Hernström & Anna Ohlsson Supervisor       Elisabeth Sundin 

 
 
Abstract 
 
Background: The success of franchise systems is to a large extent dependent on the strict following of the 
business concept, which implies that the franchisees’ behaviour in many ways is controlled and restricted. 
Franchisees should, however, within the frames of the business concept, be given a certain amount of freedom 
to manage their business. Thus, a key question for franchisors is how to design the frames within which the 
franchisees should operate. 
 
Purpose: The purpose of the study is to investigate what franchisors intend to achieve by controlling their 
franchisees and to describe how they use management control, which control problems the management 
control can counteract and which side effects that may arise. 
 
Realisation: The study was carried out through a literature study. 
 
Results: Franchisors strive to encourage franchisees to focus on uniformity, a satisfying level of quality and 
high turnover. Management control is mainly carried out through extensive use of action control in the form 
of manuals and franchise contracts, which restrict the franchisees’ actions as well as clarify desirable 
behaviors.  Personnel control, in the form of recruitment, is a highly important tool, since it is crucial for 
franchisors to find franchisees with the right attitudes. The comprehensive use of action control may cause 
conflicts between the parties as well as inhibit the franchisees’ initiatives. 
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Inledning 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att presentera det ämne som ligger till grund för vår 
studie. Efter en kort bakgrund följer en problemdiskussion, vilken mynnar ut i 
studiens syfte. Kapitlet avslutas med en översikt över uppsatsens struktur.  

1.1 Bakgrund 
Franchising är en organisationsform som är på stark frammarsch i Sverige 
(Kvarntorp, 2004).  När franchising kommer på tal tänker många främst på stora 
internationella kedjor som McDonald’s och Burger King, men det finns många 
andra företag som bedriver franchising utan att deras kunder kanske är medvetna 
om det. Några sådana exempel är Polarn o Pyret, Gallerix, Twilfit och Guldfynd 
(Tonndorf, 2001). Franchising är störst inom detaljhandeln, men den största 
tillväxten sker enligt Axberg et al. (1999) i tjänstesektorn. Idag räknas Sverige 
till ett av de franchisetätaste länderna i Europa (Axberg et al., 1999). Enligt 
Handelns Utredningsinstituts (HUI) rapport ”Franchising i Sverige – en 
företagsform på frammarsch” (2004), initierad av Svenska Franchiseföreningen 
och Svensk Handel, utgör organisationsformen fem procent av Sveriges BNP 
och sysselsätter cirka 100 000 människor.  
 
Vad innebär då franchising? Ordet franchising härstammar från det latinska 
ordet franco som betyder rättighet, frihet och privilegium 
(Nationalencyklopedin, 2004). Ett franchisesystem bygger på ett 
partnerskapsförhållande där ett centralt företag, ”franchisegivaren”, och ett antal 
lokala företag, ”franchisetagare” på ett nära och långsiktigt sätt samarbetar med 
varandra1 (Tonndorf, 2001). Svenska Franchiseföreningen 
(www.franchiseforeningen.se) definierar franchisegivare som ”någon som hyr ut 
sin affärsidé. Innehavare av de immaterialrätter och det affärskoncept som 
franchiseras” och franchisetagare som ”någon som hyr namn och verksamhet av 
franchisegivaren. Förvärvar rätten att driva den aktuella affärsverksamheten. 
Franchisetagaren är juridiskt och ägarmässigt fristående från 
franchisegivaren”.  Samarbetet regleras genom franchiseavtal vilka är kontrakt 
gällande parternas skyldigheter respektive rättigheter (Axberg et al., 1999). 
Enligt Svenska Franchiseföreningen (i ”Franchising i Sverige – en företagsform 
på frammarsch”, 2004:8)  innebär franchising att ”någon som har ett 
framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster upplåter 
åt andra att mot en avgift få använda det för sin egen affärsverksamhet.”. 

                                                 
1 Vi kommer fortsättningsvis i rapporten att använda begreppen franchisegivare och franchisetagare synonymt 
med givare och tagare. 

1 

http://www.franchiseforeningen.se/


Inledning 

1.2 Problemdiskussion 
Felstead (1993) menar, i likhet med Tonndorf (1986) och Price (1997), att även 
om båda parterna i ett franchiseförhållande har intresse av att det går bra för den 
andra parten, kan inte relationen ses som jämlik, då franchisetagaren är mer 
beroende av givaren än vad som gäller för det motsatta förhållandet. Detta kan 
exemplifieras av att franchisetagaren inte har tillgång till relevant information i 
samma utsträckning som givaren (Felstead, 1993). Vidare är inte en enskild 
franchisetagares framgång eller misslyckande avgörande för givarens framgång, 
då denne har ett flertal andra tagare att falla tillbaka på (Tonndorf, 2001).  
 
Tonndorf (2001) menar att ojämlikheten i förhållandet mellan parterna bland 
annat tar sig uttryck i att franchisetagare på många sätt är styrda och begränsade 
i sitt agerande. Då en franchisekedjas framgång är beroende av att affärsidén 
följs till punkt och pricka, måste franchisetagarna acceptera givarens riktlinjer 
och beslut även om dessa kanske inte alltid gynnar det egna företaget. 
Författaren skriver dock att franchisetagarna, inom de grundläggande ramarna, 
måste ha ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. Utöver en central 
styrning bör det även finnas utrymme för individuellt handlande och individuella 
initiativ.  
 
”Styrningen och stödet bör inte gå så långt att detta har en förlamande effekt på 
franchisetagares agerande.”  

Källa: Tonndorf, 2001:17  
 
Med hänvisning till detta resonemang menar vi att styrningen av de lokala 
enheterna är en nyckelfråga för hela franchisekedjans framgång. Med styrning2 
menar vi här och fortsättningsvis genom rapporten ”alla medel och system 
chefer använder för att säkerställa att anställdas beteende stämmer överens med 
organisationens mål och strategier” (Merchant & Van der Stede, 2003:4, egen 
översättning).  
 
Franchising brukar framställas som en form av egenföretagande som innebär 
självständighet och som ger franchisetagaren en chans att påverka sin egen 
arbetssituation (Dant & Gundlach, 1998). Enligt en undersökning genomförd av 
Felstead (1993) är det också ofta möjligheten att ”vara sin egen” som lockar 
många till att bli franchisetagare. Dant & Gundlach (1998) menar att detta i 
praktiken innebär att franchisegivares önskan om att standardisera och 
kontrollera att affärsidén inte missbrukas, kan komma att kollidera med 
franchisetagares önskan om självständighet. Att ge franchisetagare för mycket 

                                                 
2 Vi använder fortsättningsvis begreppen styrning, ekonomistyrning och företagsstyrning synonymt. 

2 



Inledning 

självstyre minskar givarens auktoritet och kontroll, vilket kan få negativa följder 
för företagets image. Att ha en omfattande styrning är, å andra sidan, mycket 
kostsamt och kan resultera i omotiverade tagare och konflikter parterna emellan. 
(Dant & Gundlach, 1998) En central fråga för franchisegivare är således hur de 
ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom att styra 
sina franchisetagare samt att beskriva hur de styr, vilka styrproblem3 som den 
aktuella styrningen kan motverka och vilka bieffekter som kan uppstå.  

1.4 Avgränsning 
Franchisesamarbeten existerar mellan olika aktörer ända från tillverkande 
enheter till slutkonsument, vilket innebär att det finns olika typer av franchising 
(Mendelsohn, 1992). Axberg et al. (1999) tar upp tre olika typer:  
 

• Product Distribution Franchising, vilket är en samarbetsform som 
koncentreras till distribution av varor. 

• Trade Name Franchising, vilket innebär rätten att marknadsföra en 
affärsverksamhet under ett visst varumärke.  

• Business Format Franchising, vilket karaktäriseras av ett heltäckande 
samarbete kring ett affärskoncept. Samarbetet regleras av ett avtal som 
omfattar samtliga delar av affärsverksamheten och inkluderar utbildning, 
driftmanualer och löpande stödverksamhet. Felstead (1993) framhåller att 
i denna typ av system inte bara säljer tagaren givarens produkter, utan åtar 
sig också att göra detta i enlighet med ett antal specifika regler och 
procedurer. 

 
Vi kommer i denna studie att undersöka den sistnämnda samarbetsformen, 
vilken enligt Felstead (1993) är en mycket vanligt förekommande form av 
franchising.  

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett metodkapitel där vi presenterar de 
metoder vi använt samt reflekterar över våra metodmässiga val. I den 
efterföljande referensramen får läsaren ta del av teorier som relaterar till 
styrning. Franchising diskuteras inte i detta kapitel i annat syfte än att motivera 
val av teorier. Nästa kapitel, ”Beskrivning av franchising”, är resultatet av en 
                                                 
3 Styrproblem kan bestå av brist på vägledning, brist på motivation samt individuella begränsningar (Merchant & 
Van der Stede, 2003). För en närmare beskrivning se 3.3.1. 

3 
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litteraturgenomgång av olika typer av material kring franchising. Vi tar i detta 
kapitel bland annat upp hur ett franchisesystem fungerar samt för- och nackdelar 
för båda parter. Då detta kapitel baseras på litteratur som inte är skriven ur ett 
styrningsperspektiv, ges här en allmän beskrivning av organisationsformen. 
Styrning inom franchising behandlas således inte explicit förrän i efterföljande 
analyskapitel. I detta kapitel skapas en djupare förståelse för styrning inom 
franchising genom att med de ”styrningsglasögon” vi förvärvat genom 
referenskapitlet, analysera den information som vi presenterat i 
kapitlet ”Beskrivning av franchising”.  
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2. Metod 
För att läsaren själv ska kunna ta ställning till studiens resultat, tydliggör och 
motiverar vi i detta kapitel våra metodmässiga val. Kapitlet börjar med en kort 
redogörelse för vårt vetenskapliga förhållningssätt och hur vi ser på tolkning. 
Vidare diskuterar vi studiens undersökningsmetod samt analysmodell. 
Avslutningsvis reflekterar vi över den valda metoden samt över våra källors 
trovärdighet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
”Hermeneutikens utgångspunkt är att det finns många olika sätt att förstå 
verkligheten.” 

Källa: Norén, 1995:32 
 
Vår studie lutar mot en hermeneutisk ansats, där vi med hjälp av olika typer av 
litteratur tolkar olika författares resonemang om fenomenet franchising. Enligt 
Patton (2002) fokuserar en hermeneutisk ansats på tolkning och kontext. 
Hermeneutiken kan ses som en motpol till positivismen som antar att det finns 
en absolut och objektiv sanning som endast kan bevisas genom logiskt tänkande 
eller genom användning av människans fem sinnen (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001). Vidare antar positivismen att det existerar en lagbundenhet som är 
giltig oavsett tid och rum, vilket innebär att alla människor antas tyda fenomen 
på precis samma sätt (Jacobsen, 2002). Medan positivismen litar till logiken och 
de fem sinnena, tolkar hermeneutiken även människors känslor och tankar 
(Thurén, 2000).  
 
I enlighet med Jacobsen (2002) tror vi inte att det finns en lagbundenhet som är 
oberoende av tid och rum, utan att alla handlingar måste sättas in i ett 
sammanhang. Eftersom vår studie baseras på vad andra människor har skrivit 
angående franchising, har vi inte tillgång till någon ”objektiv sanning” 
eller ”verklighet”. Varje författare har utifrån sin erfarenhet och kunskap gjort 
en tolkning av verkligheten och sedan vidareförmedlat denna tolkning till sina 
läsare. Vi kan alltså konstatera att vårt material angående franchising både är 
baserat på tolkningar och utsätts för tolkning i och med vår analys. Tolkning är 
således ett centralt begrepp i vår studie, vilket indikerar att vi lutar åt ett 
hermeneutiskt förhållningssätt (jfr Patton, 2002).  
 
Ett av hermeneutikens huvudteman är enligt Alvesson & Sköldberg (1994:115) 
att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 
helheten”. På samma sätt kan helheten endast förstås ur delarna. Alvesson & 
Sköldberg (1994) skriver med hänvisning till Radnitzky (1970) att forskaren 
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med hjälp av den hermeneutiska spiralen successivt kan uppnå en djupare 
förståelse genom att växla mellan del och helhet. Författarna skriver att den 
hermeneutiska spiralen vidareutvecklats av Heidegger (1927). I denna version 
tas hänsyn till att varje forskare är präglad av sitt förflutna och att han eller hon 
därmed har vissa förutfattade meningar och ett visst referenssystem utifrån 
vilket tolkning görs.  
 
Forsberg & Wengström (2003) menar att eftersom forskarens eget perspektiv 
och egen världsbild används för att tolka materialet vid en hermeneutisk ansats 
är det viktigt att forskaren tydliggör sin förförståelse för läsaren. Vår 
förförståelse inom ämnesområdet franchising var före studiens påbörjande av 
mycket ytlig karaktär, medan vår förförståelse inom styrning var mer utvecklad 
på grund av tidigare förvärvade teoretiska kunskaper. Tack vare vår förförståelse 
inom styrning kunde vi läsa texterna med ”styrningsglasögon”, vilket vi tror har 
underlättat vår förståelse av fenomenet styrning i franchiserelationer. Vi är 
emellertid medvetna om att vår förförståelse inom styrning i viss mån kan ha 
begränsat våra tankebanor och därmed satt gränser för vår analys.  

2.2 Tillvägagångssätt 
2.2.1 En kvalitativ metod 
Den valda metoden måste utgå från studiens syfte. Dessutom ska metoden kunna 
ge relevant information, vilket antingen kan ske genom kvalitativa eller 
kvantitativa undersökningar. (Björklund & Paulsson, 2003) 
 
Det kvantitativa tillvägagångssättet är passande när information kan mätas och 
värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2003). Kvalitativa studier å andra 
sidan genererar information i form av ord och syftar till att ge en detaljrik 
förklaring av ett visst fenomen (Jacobsen, 2002). Medan en kvantitativ studie 
ger bredd, ger en kvalitativ studie mer djupgående resultat och skapar därmed en 
djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller situation (Björklund & 
Paulsson, 2003). Patton (2002) menar att kvalitativa metoder underlättar 
insamlandet av detaljerad information samt hävdar att de tar hänsyn till den 
kontext i vilken studien genomförs.  
 
Vår studie syftar till att, med utgångspunkt i olika typer av texter som relaterar 
till franchising, undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom att styra sina 
franchisetagare samt att beskriva hur de styr, vilka styrproblem som den aktuella 
styrningen kan motverka och vilka bieffekter som kan uppstå. Vi tror inte att 
detta, på ett enkelt sätt, kan beskrivas i kvantitativa termer och vi hävdar således 
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att det mest lämpliga sättet att angripa materialet är genom en kvalitativ metod 
som möjliggör detaljrika resonemang och förklaringar.  

2.2.2 Undersökningsmetod  
Vi har valt litteraturstudie som undersökningsmetod, vilket vi anser är ett bra 
alternativ då vi eftersträvar att dra generella slutsatser om styrning inom 
franchising (se 2.3.4). Vi motiverar detta val med att vi finner det sannolikt att 
metoden ger oss en bred informationsbas, då våra källor baserar sin information 
på ett vitt spektrum av studerade franchisesystem inom olika branscher. Vi 
hävdar således att en litteraturstudie av den här typen ger goda förutsättningar 
för att kunna dra generella slutsatser.  
 
Enligt Forsberg & Wengström (2003:29) kan litteraturstudier definieras 
som: ”…att systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 
inom ett valt ämne eller problemområde”. Enligt Denscombe (2000) kan 
skriftliga källor antingen användas som bakgrundsinformation och grundval för 
forskningsprojektet eller utgöra en datakälla i sig. I början av vår studie 
användes skriftligt material rörande franchising för att ge en allmän uppfattning 
av fenomenet och för att finna intressanta och outredda problem som kan uppstå 
vid ett franchisesamarbete. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med 
Denscombes (2000) åsikt om att varje forskningsprojekt bör startas med en 
litteraturöversikt för att öka medvetandet om den forskning som redan finns 
inom området samt för att upptäcka brister och luckor i den nuvarande 
kunskapen om det aktuella fenomenet. Efter att ha fått en grundläggande 
kunskap om franchising specificerade vi vårt problemområde och påbörjade en 
sökning efter relevanta artiklar och böcker. De skriftliga källorna utgjorde 
därmed även det faktiska undersökningsmaterialet i studien.  

2.2.3 Litteratursökning 
Vid en dokumentundersökning är det viktigaste valet vilka texter som väljs ut 
(Jacobsen, 2002). För att få olika perspektiv på styrning och franchising har vi 
använt ett brett spektrum av källor. De sökfunktioner vi främst använt är 
Linköpings universitetsbiblioteks lokala katalog samt databaserna Business 
Source Elite och AffärsData, vilka är fulltextdatabaser inom ekonomiområdet. 
Rörande populärvetenskaplig press har vi även sökt i  
olika tidskrifter samt dags- och kvällstidningars arkiv. Till studiens 
referenskapitel har vi använt sökorden: styrning, ekonomisk styrning, 
ekonomistyrning, företagsstyrning samt ordens engelska motsvarigheter.  De 
sökord vi använt för kapitlet ”Beskrivning av franchising” är: franchising, 
franchise, franchisegivare, franchisetagare, franchisekedja, franchisesystem, 
franchiserelationer samt ordens engelska motsvarigheter.  
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2.2.4 Slutledningsmetod  
Enligt Patton (2002) är kvalitativ data varken systematisk eller standardiserad, 
vilket försvårar analysen. Därför, skriver författaren, ligger utmaningen vad 
gäller analys av kvalitativa data i att få grepp om den stora mängden 
information. Patton (2002:432, egen översättning) menar att analys innebär 
att ”…reducera volymen rådata, skilja oväsentligheter från betydelse, 
identifiera meningsfulla mönster och att konstruera en struktur för att 
kommunicera det väsentliga i vad datan visar”. Vi tycker att detta citat på ett 
tydligt sätt sammanfattar hur vi har gått tillväga då vi har analyserat vårt 
material. Vi kommer nedan att mer utförligt redogöra för vår analysmetod.  
 
Steg ett i vår analysmodell var att sammanställa den information vi fick fram 
genom att studera olika texter. Valet av vilken information som skulle ingå i 
sammanställningen gjordes med utgångspunkt i vårt syfte. I detta skede gjordes 
en första tolkning av materialet. Nästa steg var att gå in på djupet i våra 
sammanställningar. En viktig del av detta arbete var att ”läsa mellan raderna”. 
Med detta uttryck menar vi att vi har försökt att hitta aspekter som relaterar till 
styrning även om texterna i de flesta fall inte uttryckligen handlar om styrning. 
Ett sätt att uttrycka detta är att säga att vi i stor utsträckning har läst 
sammanställningarna med ”styrningsglasögon”. Nästa steg var att tolka 
materialet utifrån vår teoretiska referensram, vilken vi även har använt för att 
strukturera vår analys. Syftet med att relatera sammanställningen av 
franchisinglitteraturen till befintliga teorier var att, med utgångspunkt i vårt 
syfte, skapa mening i materialet och fördjupa vår förståelse för styrning i ett 
franchisesammanhang. Då vår analys till stor del tar sin utgångspunkt i befintlig 
styrningsteori, menar vi att vår analysmetod kan kategoriseras som deduktiv. 
Denna typ av ansats, utgår enligt Alvesson & Sköldberg (1994:41) ”från en 
generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse”.  

2.3 Metodkritik 
Graden av tillförlitlighet i en studie baseras enligt Björklund & Paulsson (2003) 
på dess objektivitet, reliabilitet och validitet. Vi kommer här att diskutera 
huruvida dessa begrepp är relevanta i denna studie. Vidare kommer vi att 
resonera kring studiens generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring våra källors trovärdighet. 

2.3.1 Objektivitet i en kvalitativ studie 
Enligt Paulsson (1999) handlar objektivitet om i vilken utsträckning personliga 
värderingar har påverkat studiens resultat. Eftersom kvalitativa data är 
produkten av en tolkningsprocess (Denscombe, 2000), anser vi att begreppet 
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objektivitet egentligen inte är meningsfullt att diskutera då det handlar om en 
kvalitativ studies trovärdighet. Eftersom vi utifrån tidigare kunskaper och en 
given referensram har tolkat texter angående franchising, har resultatet 
naturligtvis till viss del påverkats av våra utgångspunkter. Denna typ av 
påverkan är emellertid något som Denscombe (2000) menar oundvikligen följer 
av en kvalitativ studie. Författaren framhåller vidare att forskarens jag spelar en 
viktig roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa data. Trots att vi 
metodmässigt inte strävar efter objektivitet vill vi poängtera att vi har försökt 
förhålla oss neutrala på så sätt att vi inte medvetet har undertryckt eller 
överskattat vissa fakta. (jfr. Eriksson & Widersheim-Paul, 1999) 
 
Lincoln & Guba (1986) genom Patton (2002) menar att forskaren, istället för att 
diskutera objektivitet eller subjektivitet, bör fokusera på trovärdighet genom att 
ta hänsyn till flera perspektiv, intressen och verkligheter. Ett sätt att göra detta är 
att använda triangulering, som enligt Patton (2002:247, egen 
översättning) ”…stärker en studie genom att kombinera metoder”. Patton (2002) 
skriver, med referens till Denzin (1978) att det finns fyra olika typer av 
triangulering: 
 

• datatriangulering, användandet av olika källor 
• forskartriangulering, användandet av flera forskare eller utvärderare 
• teoritriangulering, användandet av ett flertal perspektiv för att tolka data 
• metodtriangulering, användandet av ett flertal metoder i en och samma 

studie 
 
Vi har i vår studie haft ambitionen att belysa problemområdet från olika 
perspektiv. För att uppnå detta har vi först och främst använt ett brett spektrum 
av källor, vilket består av både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur 
gällande franchising. Vidare har vi använt oss av olika typer av styrningsteorier 
för att tolka data. Vår användning av datatriangulering och teoritriangulering, 
torde minska risken för en ensidig tolkning av vårt valda 
undersökningsfenomen.   

2.3.2 Reliabilitet 
Enligt Paulsson (1999) visar begreppet reliabilitet på graden av tillförlitlighet i 
mätinstrumentet, det vill säga hur stor sannolikheten är att samma resultat skulle 
uppnås om studien utfördes på nytt. Eriksson & Widersheim-Paul (1999) skriver 
att en metod med hög reliabilitet ska vara oberoende av forskaren och av de 
studerade enheterna. På grund av individuella faktorer såsom förförståelse och 
andra typer av personliga erfarenheter, finner vi det svårt att tro att andra 
personer skulle komma fram till exakt samma resultat som vi gjort, om studien 
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genomfördes på nytt. Vidare anser vi att vi förmodligen skulle ha fått något 
annorlunda resultat om vi hade valt andra enheter att studera, det vill säga andra 
texter eller om vi använt en annan metod.  
 
Enligt Bergström & Boréus (2000) kan begreppet reliabilitet emellertid vidgas 
till att mer allmänt handla om noggrannhet i undersökningens alla faser. Dessa 
författares syn på reliabilitet är något vi tagit fasta på och vi har under hela 
processen haft ambitionen att genomföra vår studie med ett stort mått av 
noggrannhet. 

2.3.3 Validitet 
Enligt Kvale (1997) syftar begreppet validitet på hur väl den valda metoden 
verkligen undersöker det fenomen som ska undersökas. Jacobsen (2002) menar 
att en viktig aspekt av validering är att ha ett kritiskt förhållningssätt till de 
källor som används i studien. Vi anser att denna aspekt av validitet i synnerhet 
förtjänar en diskussion vid litteraturstudier, eftersom forskaren i en sådan typ av 
undersökning enbart har tillgång till data via olika typer av texter och därmed 
saknar en personlig kontakt till uppgiftslämnaren, vilket försvårar en bedömning 
av källornas riktighet. En mer utförlig diskussion kring våra källors trovärdighet 
ges i 2.3.5.  
 
Björklund & Paulsson (2003) tar upp flera sätt på vilka en forskare kan öka 
validiteten i en studie. Författarna skriver bland annat att validiteten kan stärkas 
genom att författarna studerar fenomenet ur ett flertal perspektiv, vilket vi har 
tagit hänsyn till genom att använda oss av datatriangulering samt 
teoritriangulering (se 2.3.1) 

2.3.4 Generaliserbarhet  
Resultat från en kvalitativ studie är svårare att generalisera till en större 
population än resultat från en kvantitativ studie (Kvale, 1997). En kvalitativ 
studie utgår i de flesta fall från ett litet antal enheter som studeras i detalj 
(Jacobsen, 2002). De enheter vi studerat utgörs av de artiklar och böcker vi läst, 
vilka i sin tur baseras på många olika enheter (i form av franchisesystem, 
franchisetagare och givare) samt i viss mån på egen erfarenhet. För att knyta an 
till generaliseringsproblematiken, hävdar vi att det urval av enheter vi studerat 
kan anses vara stort eftersom våra källor baserar sin information på ett vitt 
spektrum av studerade enheter inom olika branscher. Vår studies 
generaliserbarhet torde därmed vara god.  
 
Vilken är då den population som vi önskar generalisera till? Med hänvisning till 
den litteraturstudie vi genomfört, hävdar vi att Business Format Franchise-
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system i olika länder bygger på samma grundläggande principer, vilka är 
reglerade genom franchisingkontrakt. Dessa kontrakt skiljer sig detaljmässigt 
mycket åt mellan olika branscher och företag, men i stora drag innehåller dock 
kontrakten samma huvudpunkter (jfr. Felstead, 1993; Ericsson, 1986; Axberg et 
al., 1999) På grund av att franchisesystem i olika länder i mångt och mycket 
liknar varandra är den population vi önskar uttala oss om inte begränsad till en 
svensk kontext. Istället har vi ambitionen att kunna uttala oss om styrning i 
franchiserelationer i en mer allmän mening. Vi motiverar även detta med att en 
stor del av den litteratur vi studerat härrör från en internationell kontext. 

2.3.5 Källkritik  
I referenskapitlet har vi valt att till stor del utgå från ”Management Control 
Systems – performance measurement, evaluation and incentives” av Merchant & 
Van der Stede (2003).  Anledningen till detta är att boken, med hjälp av 
referenser till ett mycket stort antal artiklar ger en bred, såväl som djup, 
beskrivning av styrning. Vi är medvetna om att författarna eventuellt, i sin 
ambition att sammanfatta stora delar av styrningsområdet, ger en något 
tillrättalagd bild. Med hänvisning till bokens utbredda användning, bland annat 
som kurslitteratur, och författarnas gedigna erfarenhet, finner vi det emellertid 
sannolikt att bokens innehåll både är trovärdigt och relevant. Vidare kommer 
boken, samt majoriteten av den övriga styrningslitteratur vi använt, från 
välkända förlag eller välrenommerade tidsskrifter, vilket Denscombe (2000) 
menar är en god indikation på att källorna är trovärdiga. 
 
En dokumentundersökning innebär att forskaren använder material som kan ha 
insamlats för ett helt annat ändamål än den aktuella studiens och det kan vara 
svårt att hitta information om hur denna data samlats in. Därför handlar de 
viktigaste valen i en dokumentundersökning om vilka dokument som används 
och vilken trovärdighet dessa dokument har. (Jacobsen, 2002) Vad gäller 
franchisinglitteraturen har vi, för att få tillgång till olika perspektiv samt en bred 
beskrivning av hur franchisesamarbeten fungerar, valt att utöver böcker från 
välkända förlag och välrenommerade tidskrifter, även använda oss av andra 
typer av källor. Exempelvis har dags- och kvällstidningar samt mer praktiskt 
inriktad litteratur, som kan jämföras med ”handböcker” inom franchising, 
använts. Vi har valt att till stor del utgå ifrån Axberg et al. (1999), Tonndorf 
(2001), Mendelsohn (1992), Felstead (1993) samt Price (1997). Vi hävdar att 
dessa författare ger en övergripande beskrivning av hur ett franchissystem 
fungerar samt hur samarbetet mellan franchisegivare och tagare är reglerat. För 
att kunna ge läsaren en djupare beskrivning samt en mer nyanserad bild av 
fenomenet franchising, har vi också valt att komplettera med ett par andra 
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böcker samt ett flertal artiklar, vilka på olika sätt belyser enskilda delar av 
franchising.  
 
Apropå franchisinglitteraturens trovärdighet vill vi poängtera att merparten är 
skriven av författare som har mångårig erfarenhet av att forska kring eller arbeta 
med franchising. Många av författarna har således en god kännedom om det 
aktuella ämnet, vilket Jacobsen (2002) menar höjer källans trovärdighet. Vi är 
dock medvetna om att författare inte alltid förhåller sig neutrala till det ämne de 
beskriver. Den handboksliknande litteraturen är ofta skriven av personer som 
har en nära anknytning till franchising, till exempel franchiseexperter, 
ordföranden i Svenska Franchiseföreningen, franchisekonsulter etcetera.  En del 
av dessa författare kan medvetet tänkas vilja ge en positiv bild av franchising 
och har kanske därför tonat ner negativa aspekter som är förknippade med 
samarbetsformen. Detta kan till exemplifieras av följande påstående:  
 
”Det [franchising] har utmärkt sig som den mest flexibla, mest expansiva och 
mest framgångsrika driftsformen under de senaste årtiondena. Allt tyder på att 
denna modell kommer att bli 2000-talets dominerande företagsform för all 
distribution av varor och tjänster i hela världen.”  

Källa: Tonndorf, 2001:12 
 
I detta sammanhang bör nämnas att författaren skriver detta utan att referera till 
någon annan författare eller genomförd undersökning. Enligt vår tolkning har 
även Axberg et al. (1999), Axberg (1993) och Tonndorf (1986) en positiv 
utgångspunkt i sina framställningar. Vi är således högst medvetna om att delar 
av den litteratur vi använt tenderar att ge en positiv bild av franchising, vilket är 
något vi har tagit hänsyn till då vi har valt ut vilka delar av denna litteratur som 
vi vill använda i vår studie.   
 
Vi har vidare försökt att balansera upp denna positiva vinkling genom att 
använda källor vilka är mer neutrala till sin natur. Exempel på sådana källor är 
Mendelsohn (1992), Felstead (1993) samt Price (1997). Mendelsohn (1992) har, 
enligt vår tolkning, en neutral utgångspunkt då författaren belyser både negativa 
och positiva aspekter med organisationsformen. Boken hänvisar vidare till ett 
flertal case, vilka härrör från olika länder. Felstead (1993) ställer sig uttryckligen 
neutral i frågan om franchisings ”vara eller inte vara”, men ställer sig något 
negativ till att franchising ofta marknadsförs som en chans ”att bli sin egen 
chef”, vilket författaren menar i viss mån är paradoxalt då organisationsformen 
innebär att tagaren måste ge avkall på vissa delar av sitt beslutsfattande. 
Författaren, som är knuten till University of Leicester, har för övrigt gjort 
omfattande empiriska undersökningar i form av bland annat intervjuer, enkäter, 
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deltagande i seminarier, studie av franchisekontrakt samt litteraturstudier. 
Undersökningarna utgår till största delen från en brittisk kontext, men i viss mån 
även från en tysk samt amerikansk kontext. Price (1997) utgår från en brittisk 
kontext och har genomfört en omfattande litteraturstudie av bland annat 
handelsrelaterade och finansiella tidskrifter, franchisespecifik litteratur samt 
vetenskapliga artiklar. Författaren, som samarbetar med the International 
Franchise Research Centre på University of Westminster, har till skillnad från 
den mer positivt inriktade litteraturen en ifrågasättande utgångspunkt: 
 
”Hur kan franchisegivare fokusera på enhetlighet, snarare än innovation, och 
samtidigt förvänta sig färre misslyckanden än vad som gäller för självständiga 
affärsverksamheter?”  

 
Källa: Price, 1997: preface, egen översättning 
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3. Referensram
I detta kapitel redogörs för de teorier som i analyskapitlet kommer att användas 
för att, ur ett styrningsperspektiv, analysera materialet som presenteras i kapitel 
4 ”Beskrivning av franchising”. I referensramen presenteras således olika typer 
av teorier vilka är relaterade till styrning men oberoende av franchising. I de 
fall som franchising nämns är det i syfte att klargöra för läsaren varför 
teorierna är väsentliga för denna studie.  

3.1 Definition av styrning 
Traditionellt har styrning av företag mest fokuserat på att mäta prestationer mot 
uppsatta standarder och eventuellt vidta åtgärder (Merchant & Van der Stede, 
2003). Ax et al. (2002:64) säger att en traditionell definition på styrning kan 
lyda enligt nedan: 
 
”ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett 
företag där måttenheten är pengar.” 
 
Numera har företagsstyrning fått en vidare innebörd (Merchant & Van der 
Stede, 2003). Den moderna styrningen definieras av Ax et al. (2002:65) som: 
 
”ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.” 
 
Det är viktigt att poängtera att Ax et al (2002) i detta sammanhang menar att 
ekonomiska mål även kan vara icke-finansiella, såsom till exempel kundnöjdhet, 
flexibilitet och kvalitet eftersom dessa i förlängningen ska bidra till skapandet av 
goda finanser. Författarna menar att icke-finansiella mått idag är lika viktiga 
som de finansiella och att en modernare innebörd av ekonomistyrning även 
innefattar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Merchant & 
Van der Stede (2003) ser utöver de nyss nämnda aktiviteterna även belöningar 
och bestraffningar som en del av företagsstyrningen eftersom de anställda 
genom sådana incitament påminns om vilka handlingar eller mål som företaget 
eftersträvar. Merchant & Van der Stede (2003:4, egen översättning) definierar 
därför styrning som ”alla medel och system chefer använder för att säkerställa 
att anställdas beteende stämmer överens med organisationens mål och 
strategier” .  
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3.2 Val av teorier 
Franchising är ett samarbete mellan juridiskt oberoende företag (Tonndorf, 
2001). Annorlunda uttryckt är affärskonceptet en form av interorganisatorisk 
relation (IOR), vilket är ett samarbete mellan två eller flera fristående 
organisationer (jfr. Birnberg, 1998) som vill få snabb tillgång till ny teknologi 
eller nya marknader, uppnå skalfördelar, dela risker och ta del av kunskap som 
finns utanför det egna företaget (Powell, 2001). På grund av att franchising är en 
form av IOR har vi valt att delvis använda oss av teorier inom detta 
forskningsområde. Quinn (1999) menar emellertid, med hänvisning till Swenson 
(1990), att franchisekontraktet skapar en interorganisatorisk relation som är 
mycket olik andra typer av IOR. Felstead (1993:97, egen översättning) uttrycker 
komplexiteten på detta sätt: 
 
”Trots att kontraktet som styr förhållandet mellan franchisegivare och 
franchisetagare har en kommersiell grund, så är franchisetagare beroende av 
franchisegivare vad gäller affärsidé/varumärke på i stort sätt samma sätt som 
en arbetare är beroende av en arbetsgivare för att ha ett arbete.”  
 
Eftersom franchising är en mycket speciell form av IOR har vi även använt 
teorier som vid en första anblick kan tyckas vara mest relevanta inom enskilda 
företag. Vi finner emellertid att dessa teorier även är lämpade för analys av 
franchising som organisationsform, vilket vi motiverar med att vissa teoretiker 
menar att franchisetagare kan ses som anställda (jfr. ovanstående citat) och 
därmed kan ses som en del av den centrala organisationen. Ett ännu starkare 
argument för att inkorporera mer allmänna styrningsteorier i referensramen är 
enligt vår mening att Merchant & Van der Stede (2003) baserar flera av sina 
exempel på just franchiseföretag. Författarnas definition av styrning (se 3.1) 
relaterar vidare till arbetsgivare och anställda inom ett företag, men de 
styrningsteorier som diskuteras av författarna kopplas även till andra typer av 
sammanhang, till exempel styrning inom frivilligorganisationer. Merchant & 
Van der Stede (2003) ger således en allmän bild av styrning både inom 
organisationer och mellan organisationer.  

3.3 Varför behövs styrning?  
Styrning har i sig själv inget värde utan dess övergripande syfte är att vara en 
hjälp för att kunna nå företagets strategiska mål (Ax et al, 2002). Merchant & 
Van der Stede (2003) uttrycker samma sak och säger att ett genomtänkt 
styrsystem influerar de anställdas beteende så att sannolikheten ökar att deras 
agerande bidrar till att nå organisationens mål. Bergstrand (2003:10) skriver ”att 
leda företag är att skapa styrsystem så att ambitiösa medarbetare löser rätt 
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problem med rätt mål för ögonen. När vi har nått dit, har vi funnit ett 
användbart styrsystem.” Merchant & Van der Stede (2003) skriver vidare att 
anställda emellertid inte alltid kan eller vill agera för företagets bästa, vilket 
medför att styrning är en nödvändighet för att motverka oönskat beteende och 
istället motivera till ett önskvärt. Ax et al. (2002) säger att effekterna, i form av 
de anställdas beteende, av ett styrsystem är viktigare än formen på styrningen. 

3.3.1 Styrproblem 
De problem som ett styrsystem syftar till att motverka kan klassificeras i tre 
kategorier (Merchant & Van der Stede, 2003);  
 

• brist på vägledning  
• brist på motivation  
• individuella begränsningar 

 
Merchant & Van der Stede (2003) skriver att det är problematiskt om anställda 
inte förstår vad organisationen vill att de ska uppnå. När de anställda upplever 
en brist på vägledning minskar sannolikheten för ett önskvärt beteende. En av 
uppgifterna med företagsstyrning är således att informera de anställda så att de 
vet hur de ska agera för att uppnå företagsmålen. I vissa fall kan de anställda 
mycket väl veta vad det är som krävs av dem, men de väljer att agera annorlunda 
på grund av att deras personliga mål inte sammanfaller med de mål som 
organisationen satt upp. Merchant & Van der Stede (2003) benämner detta 
motivationsproblem. Enligt författarna ska styrningen även motverka problem 
med individuella begränsningar som kan hindra de anställda från att göra sitt 
jobb. Dessa begränsningar kan vara personspecifika genom att den anställde till 
exempel saknar kompetens och utbildning för en viss arbetsuppgift. 
Begränsningar kan också ta sig uttryck i att sysslorna är fel utformade och 
kräver för mycket av de anställda, vilket kan bidra till stress och olyckor på 
arbetsplatsen.  

3.4 Olika styrformer  
Merchant & Van der Stede (2003) tar upp ett flertal olika styrformer som företag 
kan använda sig av för att styra sina anställda; direktstyrning, målstyrning, 
kulturstyrning samt personalstyrning. Dekker (2004) menar i sin tur, med 
hänvisning till Smith et al. (1995) att det inom IOR finns två typer av styrning; 
formell och informell styrning.  
 
Formell styrning regleras av kontrakt gällande parternas åtaganden och syftar 
både till att styra och koordinera samarbetet (Ouchi, 1979 i Dekker, 2004). 
Författaren delar vidare upp den formella styrningen i beteende- och 
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resultatstyrning. Dekker (2004) skriver att  resultatstyrning specificerar de mål 
som parterna ska uppnå genom samarbetet. Dessa förutbestämda mål övervakas 
sedan för att garantera att de uppnås. Vi hävdar att Ouchis begrepp 
resultatstyrning (1979, i Dekker, 2004) kan jämföras med Merchant & Van der 
Stedes (2003) begrepp målstyrning, då båda styrformerna handlar om att 
fokusera på resultatet snarare än vägen dit. Formell styrning av beteende syftar å 
andra sidan, enligt Dekker (2004), till att reglera hur parterna ska agera och hur 
olika procedurer ska genomföras. Innan ett samarbete inleds är det därför vanligt 
att ställa upp de regler och procedurer som ska eftersträvas. När väl samarbetet 
är igång kontrollerar parterna varandra för att säkerställa att det önskvärda 
beteendet efterföljs. Ouchis begrepp, formell styrning av beteende (1979, i 
Dekker, 2004), kan liknas vid det som Merchant & Van der Stede (2003) kallar 
direktstyrning, vilken ställer upp regler för hur olika aktiviteter ska utföras. 
 
Dekker (2004) skriver att relationen mellan parterna kommer att påverkas när 
företagen handlar upprepade gånger med varandra. Det är här författaren menar 
att den mer informella styrningen, vilken även benämns social styrning, kommer 
in i bilden. Dekker (2004) menar att informell styrning kan baseras på 
förtroende och val av samarbetspartner. Enligt Ouchi (1979 i Dekker, 2004) 
förknippas informell styrning med kultur och informella system, vilka influerar 
organisationsmedlemmars beteende och vilka till stor del syftar till 
självreglering. Vi menar att informell styrning kan jämföras med Merchant & 
Van der Stedes (2003) personal- samt kulturstyrning, då även dessa kan ses som 
mjukare former av styrning. Vidare handlar personalstyrning enligt Merchant & 
Van der Stede (2003) delvis om rekrytering, vilket kan jämföras med den 
informella styrningens ”val av samarbetspartner”. Kulturstyrning syftar enligt 
författarna bland annat till självreglering, vilket indikerar att styrformen kan 
jämföras med informell styrning som även den till viss del förknippas med 
kultur (se ovan).  
 
I följande avsnitt följer en mer utförlig beskrivning av de olika styrformerna. Vi 
har valt att strukturmässigt använda Smiths et al. (1995, i Dekker, 2004) 
indelning i formell och informell styrning.  

3.5 Formell styrning 
3.5.1 Direktstyrning 
Direktstyrning fokuserar på hur aktiviteter utförs och som namnet antyder är det 
den mest direkta styrformen (Merchant & Van der Stede, 2003). Direktstyrning 
är, enligt författarna, lämplig i företag med byråkratisk organisationsform, där 
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det är viktigt med standardisering och rutiner som ett verktyg för koordinering 
mellan olika delar av företaget samt i interorganisatoriska relationer.  
 
Direktstyrning genererar mycket skriftlig dokumentation om olika 
arbetsuppgifter, vilket kan vara ett effektivt sätt att föra vidare kunskap till nya 
medarbetare (Merchant & Van der Stede, 2003). Författarna framhåller dock att 
det även finns nackdelar med denna styrform då den ofta dämpar kreativitet, 
innovation och anpassning till nya förhållanden. Vidare skriver författarna att 
direktstyrning i form av till exempel checklistor, ofta bidrar till att personal efter 
ett tag börjar hoppa över vissa uppgifter. Utöver dessa nackdelar är 
direktstyrning en kostsam styrform. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) 
kan direktstyrning bara sägas vara effektiv i de fall ledningen vet vilka 
handlingar som är önskvärda och även har möjlighet att se till att dessa 
handlingar utförs på rätt sätt.  
 
Direktstyrning kan ta sig olika uttryck, till exempel i form av 
handlingsbegränsningar4, förhandsgranskning5 och handlingsansvar6 
(Merchant & Van der Stede, 2003:85)  
 
Handlingsbegränsningar 
Detta styrverktyg är en negativ form av direktstyrning, vilken syftar till att 
försvåra för de anställda att utföra icke önskvärda handlingar. Begränsningarna 
kan vara fysiska till exempel i form av lås, passerkort och lösenord på datorer. 
Begränsningarna kan även vara administrativa, vilket innebär att ledningen 
sätter gränser för vilka arbetsuppgifter en anställd kan utföra. I praktiken kan det 
till exempel finnas begränsningar i en anställds beslutsfrihet i syfte att minimera 
risken för att en icke kvalificerad anställd ska kunna ta viktiga beslut som 
exempelvis rör en stor summa pengar.  
 
Förhandsgranskning 
I en del företag måste handlingsplaner kontrolleras av högre instanser innan 
genomförande och det kan exempelvis krävas tillstånd för vissa typer av utgifter. 
Förhandsgranskningar kan även ske under budget- och planeringsstadiet då 
dessa måste accepteras av flera instanser.  
 
Handlingsansvar 
Detta styrverktyg innebär att de anställda hålls ansvariga för sina handlingar. 
Denna form av direktstyrning kräver att det är klart definierat vilka handlingar 
                                                 
4 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes  (2003) begrepp ”behavioral constraints”. 
5 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes  (2003) begrepp ”preaction reviews”. 
6 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes  (2003) begrepp ”action accountability”. 
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som är önskvärda respektive icke önskvärda och att detta är känt av de anställda. 
De handlingar som de anställda är ansvariga för kan exempelvis kommuniceras 
genom specifika arbetsregler, policys och regler för hur en anställd ska uppföra 
sig under arbetstid. För att handlingsansvar ska vara effektivt bör handlingarna 
även övervakas, vilket till exempel kan ske genom aktivitetsrapporter eller 
genom kontrollanter som utger sig för att vara kunder. Anställda som vet att de 
övervakas kan antas arbeta mer i enlighet med företagets önskan, än de som vet 
att de inte kommer att kontrolleras. Slutligen kräver ett effektivt handlingsansvar 
att anställda som utför handlingarna väl belönas, medan anställda som inte utför 
dem på ett bra sätt bestraffas. Anthony & Govindarajan (2001) menar att 
belöningar tillfredställer individens personliga behov, medan det motsatta gäller 
för bestraffningar. Författarna framhåller att forskning kring olika typer av 
incitament tyder på att individer tenderar att motiveras mer av möjligheten att bli 
belönad än av rädslan att bestraffas, vilket indikerar att styrsystem bör fokusera 
på belöningar. Belöningar för utförda prestationer kan vara mycket olika till sin 
natur. Anthony & Govindarajan (2001) tar bland annat upp löneökningar, bonus, 
befordran, ökade befogenheter samt uppskattning. Merchant & Van der Stede 
(2003) tar som exempel på bestraffningar upp avskedande, minskat ansvar och 
utebliven löneökning.   

3.5.2 Målstyrning  
Bergstrand (2003) anser att målstyrning har uppkommit som en ersättning eller 
ett komplement till mer direkta styrformer, då de tidigare styrformerna inte alltid 
fungerar väl i ett föränderligt samhälle. Målstyrning är en indirekt form av 
styrning som inte explicit fokuserar på en anställds handlingar utan istället på 
resultatet av dem (Merchant & Van der Stede, 2003). Styrformen innebär att 
ledningen talar om vad som ska uppnås men låter den anställde själv välja med 
vilka medel, inom rimliga gränser, målet ska uppfyllas (Bergstrand, 1997). 
Målstyrning är enligt Merchant & Van der Stede (2003) oftast den mest 
effektiva styrformen då företaget inte vet vilket beteende som är det mest 
lämpliga för att uppnå önskat resultat. En annan fördel med målstyrning är att 
den tillåter stor självständighet hos den personal som styrs, vilket underlättar en 
innovativ arbetsmiljö. Bergstrand (2003) menar emellertid att 
självständigheten/friheten inte alltid är lika stor som de anställda kanske önskar. 
Friheten begränsas ofta genom produkt-, kvalitets- och servicekrav som måste 
finnas för att företaget som helhet ska fungera väl (Bergstrand, 2003). Andra 
nackdelar med denna styrningsform är att det inte alltid finns kunskap om vilket 
resultat som faktiskt är önskvärt samt att resultatet kan vara svårt att mäta eller 
att den anställde har svårt att själv påverka resultatet. För att målstyrning ska 
vara effektiv krävs det att de berörda parterna vet vilka resultat som är 
önskvärda för att uppnå företagens mål. De som styrs ska även kunna påverka 
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resultaten som de står till svars för och resultaten måste kunna utvärderas. 
(Merchant & Van der Stede, 2003) 

3.6 Informell styrning 
3.6.1 Kulturstyrning 
Denna typ av styrning syftar till att uppmuntra ”ömsesidig övervakning” inom 
en grupp av individer, vilket Merchant & Van der Stede (2003) menar kan 
jämföras med grupptryck. Företagskulturer håller sig, enligt författarna, ofta 
relativt oförändrade över tiden och bygger på gemensamma traditioner, 
värderingar, normer och ideologier. Företagskulturer tar sig uttryck i både 
skriftliga och muntliga regler som styr de anställdas beteenden. Författarna 
skriver att företag kan stärka sin interna kultur genom bland annat 
uppförandekoder samt fysiska och sociala arrangemang. Uppförandekoder tar 
sig uttryck i formella, skriftliga dokument vilka på ett relativt övergripande sätt 
kommunicerar organisationens värderingar och på vilket sätt ledningen vill att 
de anställda ska agera. Fysiska arrangemang kan exempelvis bestå av inredning 
eller kontorslokalers planlösning, medan sociala arrangemang till exempel kan 
utgöras av klädkoder och det språk som används inom organisationen.  

3.6.2 Personalstyrning 
Genom denna styrform försöker ledningen utveckla de anställdas inneboende 
förmåga att motivera och styra sig själva (Merchant & Van der Stede, 2003). 
Personalstyrning kan implementeras genom ett väl genomtänkt 
rekryteringsprogram för att på så sätt hitta personal som företaget tror kommer 
att passa in och som har den rätta kompetensen för arbetet. Även utbildning av 
personal tillhör denna styrform. Utbildning ger indikationer på vilka handlingar 
och resultat som företaget vill att de anställda ska fokusera på och anses även 
öka motivationen hos de anställda. Att tillhandahålla tillräckliga resurser samt 
att utforma arbetsuppgifter på ett genomtänkt sätt kan även det få de anställda att 
agera efter företagets vilja genom att uppgifterna känns motiverande för de 
anställda.  
 
Merchant & Van der Stede (2003) skriver att både personalstyrning och 
kulturstyrning har fördelar gentemot både direkt- och målstyrning. De två 
förstnämnda kan till viss grad appliceras i alla typer av företag och de är oftast 
ett billigare alternativ än de två andra styrformerna. Dessutom ger 
personalstyrning och kulturstyrning upphov till färre skadliga bieffekter.  
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3.6.3 Förtroende 
Adler (2001 i Dekker, 2004) säger att informell styrning främst kännetecknas av 
förtroende mellan parterna och att självreglering är ett viktigt inslag. 
Nooteboom (1996) klargör att förtroende i denna kontext innebär att part X litar 
på part Y till den grad att han eller hon väljer att samarbeta med Y på en 
subjektiv uppfattad sannolikhet att Y inte kommer att agera på ett sätt som 
skulle vara skadligt för X, även om det skulle vara fördelaktigt för Y. Rousseau 
et al. (1998 i Dekker, 2004) hävdar att förtroende bara kan uppstå om det finns 
risk och ömsesidigt beroende mellan parterna. Författaren menar att risk i detta 
sammanhang innebär osäkerhet kring huruvida den andre parten kommer att 
agera önskvärt.  
 
Dekker (2004) skriver att förtroende kan uppstå på flera olika sätt och kan 
uttryckas i olika former och ageranden. Författaren menar att den sociala kontext 
som kännetecknar en viss relation kan leda till en minskad formell styrning 
genom kontrakt till fördel för en informell styrning. Van der Meer-Kooistra & 
Vosselman (2000) skriver att förtroende byggs upp genom att parterna under 
samarbetets gång lär av varandra och anpassar sig till varandra. Vidare anser de 
att förtroende mellan parter är extra viktigt i de relationer som bygger på ett tätt 
samarbete över långa perioder och då det är svårt för parterna att bryta 
relationen på grund av att det skulle innebära höga övergångskostnader. 
Förtroende kan enligt Dekker (2004) både skapas innan en relation inleds och 
ökas under själva samarbetet.  
 
Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) tar med hänvisning till Sako 
(1992) bland annat upp kompetens- och kontraktsförtroende. 
Kompetensförtroende handlar om förväntningen att den andra parten är 
kompetent nog att utföra en viss uppgift tillfredställande (Dekker, 2004). Van 
der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) anser att detta slag av förtroende 
minskar behovet av kontroller eftersom parterna har en tillit till den andre 
partens kompetens. Kontraktsförtroende bygger på en tro att den andre parten 
kommer att hålla sig till överenskommelserna, vare sig de är skriftliga eller 
muntliga. Neu (1991 i Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000) menar att ju 
högre kontraktsförtroende desto mindre övervakning krävs i syfte att minska 
eller förebygga opportunistiskt beteende mellan parterna (det vill säga att 
parterna agerar i egenintresse). 

3.7 Bieffekter  
Hur ett företag än väljer att utforma sitt styrsystem är det viktigt att förstå att ett 
system aldrig kan vara perfekt, eftersom det inte går att förutse alla eventuella 
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problem som kan uppstå i ett företag (Merchant & Van der Stede, 2003). 
Bergstrand (2003:100) är av samma åsikt och säger att ”inget styrsystem är 
bättre än att det kan missbrukas”. Det kan vidare uppstå problem i de fall då det 
använda systemet inte passar in i den aktuella kontexten. Problem som kan 
uppstå är bland annat alternativa beteenden7, operativa förseningar8 och 
negativa attityder9. (Merchant & Van der Stede, 2003)  

3.7.1 Alternativa beteenden 
Denna typ av bieffekt uppstår då företagsstyrningen uppmuntrar ett visst 
beteende som inte är i linje med företagets mål och strategier. Alternativa 
beteenden är vanligast vid direkt- och målstyrning. Merchant & Van der Stede 
(2003) menar att de flesta anställda kommer att koncentrera sig mer på de 
specifika uppgifter som de vet att ledningen kommer att övervaka än på de 
aktiviteter som de inte anser att ledningen prioriterar. Detta kan ge upphov till 
alternativa beteenden då de aktiviteter som styrningen fokuserar på inte är de 
som är mest viktiga för att uppnå företagets mål. Vid direktstyrning finns det en 
tydlig risk att de anställda fokuserar för mycket på vad de ska göra istället för 
vad de ska åstadkomma. Vid målstyrning är den vanligaste orsaken till att chefer 
inte förstår de mål som ska uppnås, att målen är för dåligt specificerade eller att 
företaget har en alltför stor tilltro till kvantifierbara mått och tappar fokus på mer 
kvalitativa mått som kan vara minst lika viktiga för företagets framtid. Även vid 
personalstyrning kan alternativa beteenden uppstå, till exempel i de fall då 
företag försöker implementera en viss personal- eller kulturstyrning i en kontext 
där dessa inte är lämpliga.  

3.7.2 Operativa förseningar 
Merchant & Van der Stede (2003) skriver att dessa problem är svåra att undvika 
i de fall då företag använder sig av förhandsgranskning och 
handlingsbegränsningar, (se avsnitt 3.5.1), eftersom dessa styrmedel kan 
förlänga den tid aktiviteter tar att utföra.   

3.7.3 Negativa attityder 
I företag där styrsystemet är väl utformat kan det ändå uppstå negativa attityder 
hos de inblandade. Dessa kan till exempel uttryckas i frustration, spänningar på 
arbetet och motstånd. Negativa attityder kan uppstå till följd av både direkt- och 
målstyrning. Merchant & Van der Stede (2003) säger att de flesta människor 
reagerar negativt på direktstyrning, speciellt i de fall de styrs genom 
förhandsgranskning och i de fall de tycker att ledningen lägger sig i alltför 
                                                 
7 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes (2003) begrepp ”behavioral displacement”. 
8 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes (2003) begrepp ”operating delays”. 
9 Egen översättning av Merchant & Van der Stedes (2003) begrepp ”negative attitudes”. 
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mycket hur varje uppgift ska utföras.  Målstyrning kan medföra problem om de 
anställda tycker att de uppställda målen är orealistiska eller om de inte upplever 
målen som meningsfulla.  
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4. Beskrivning av franchising 
Detta kapitel är resultatet av en litteraturstudie av olika typer av material kring 
franchising. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för vad franchising är, 
vilket inkluderar en presentation av för- och nackdelar för franchisegivaren 
respektive tagaren. Vidare redogör vi för rekrytering, avtal samt det löpande 
samarbetet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som mer ingående går in på själva 
relationen mellan parterna. Då detta kapitel baseras på litteratur som inte är 
skriven ur ett företagsstyrningsperspektiv, ges här en allmän beskrivning av 
organisationsformen. Styrning inom franchising behandlas således inte explicit 
förrän i efterföljande analyskapitel. 

4.1 Vad är franchising? 
Enligt Axberg et al. (1999:18) innebär franchising i korthet att ”någon som har 
ett framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster 
erbjuder andra att mot en avgift få tillämpa detta för egen affärsverksamhet”.  
 
Tonndorf (2001) beskriver ett franchisesystem enligt följande:  
 

• Systemet bygger på ett partnerskapsförhållande där ett centralt 
företag, ”franchisegivaren”, och ett antal lokala företag, ”franchisetagare” 
på ett nära och långsiktigt sätt samarbetar med varandra.  

• Båda parter är ekonomiskt och juridiskt självständiga.  
• Franchisegivaren förutsätts ha ett framgångsrikt och välbeprövat 

affärskoncept samt ett etablerat varumärke, vilka tagarna utnyttjar mot 
betalning.  

• Franchisegivarens skyldigheter består bland annat i utbildning, 
kontinuerlig support samt råd och stöd för tagarnas löpande verksamhet.  

• Franchisetagarna är skyldiga att bedriva sin verksamhet inom ramen för 
konceptet och givna riktlinjer. 

• På grund av att hela kedjan styrs och drivs enligt samma principer får 
kunderna en identisk upplevelse, var de än köper kedjans varor och 
tjänster. 

 
Tonndorf (2001) anser att franchisekonceptet står och faller med att affärsidén 
följs till punkt och pricka. Den grundläggande idén i franchising är således att 
verksamheten ska bedrivas enligt enhetliga linjer (Tonndorf, 1986). Hur viktig 
enhetlighet är för franchisekedjans framgång varierar emellertid mycket mellan 
olika sektorer. Viktigast är det i de typer av verksamhet där kunderna är 
återkommande, men dock inte till samma enhet. Exempel på detta är hotell-, 
hyrbils- och snabbmatskedjor. (Felstead, 1993)  
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4.1.1 Varför lägger företag ut sin verksamhet på franchising? 
Mendelsohn (1992) tar ur franchisegivarens perspektiv upp ett antal fördelar, 
vilka alla kan kopplas till en önskan om att utvidga verksamheten med hjälp av 
resurser från potentiella franchisetagare. Först och främst minskar givarens 
behov av kapital, eftersom varje franchiseenhet är finansierad med tagarens 
medel. Vidare har franchisetagaren ansvar för det dagliga arbetet och denne 
känner, enligt Mendelsohn (1992), samma ansvar som en ”vanlig” 
egenföretagare och inte som en anställd chef. Axberg et al. (1999) menar att det 
inte finns någon tvekan om att personligt ägande fungerar som en sporre till ökat 
engagemang för de flesta företagare. Tagaren investerar egna pengar och eget 
arbete i verksamheten, vilket författarna menar är den bästa motivationen som 
finns för att någon skall prestera sitt yttersta.  

4.1.2 Vilka nackdelar medför systemet för franchisegivaren? 
Axberg (1993) menar att franchisegivaren förlorar viss kontroll genom att denne 
inte själv äger enheterna samt att givaren i mycket stor utsträckning måste lita på 
andra. En annan nackdel som både Mendelsohn (1992) och Tonndorf (1986) 
nämner är att vissa tagare kan missbruka konceptet, till exempel genom att ta 
genvägar vad gäller service och kvalitet, vilket kan få negativa konsekvenser för 
hela kedjan. Mendelsohn (1992) anser att den största nackdelen ur givarens 
perspektiv faktiskt är franchisetagaren själv. Det kan vidare uppstå problem då 
vissa tagare kan komma att utveckla en känsla av självständighet, vilket kan ske 
om en tagares enhet går mycket bra och denne känner att detta främst beror på 
honom eller henne själv. I ett sådant fall kanske tagaren inte anser sig behöva 
support från givaren. Det kan till exempel vara svårt för givaren att få tagaren att 
investera i dekorering och renovering för att upprätthålla en önskvärd standard 
från givarens sida. Ett annat problem kan vara en alltför hög tilltro från givaren 
att franchising ökar motivationen för franchisetagaren, vilket inte behöver vara 
fallet för alla tagare.   

4.1.3 Varför bli franchisetagare? 
Enligt Axberg et al. (1999) är det behovet av att få utlopp för egna idéer och att 
kunna påverka sin arbetssituation som driver de flesta till att bli egenföretagare. 
Price (1997) hävdar att en anledning till att människor väljer att bli 
franchisetagare är att de vill associeras med ett visst företag. Med hänvisning till 
en enkätundersökning baserad på 199 franchisetagare, skriver Felstead (1993) 
att de flesta franchisetagare attraheras av affärsidén, formatet och det varumärke 
som erbjuds. Författaren skriver även att många tagare har en stark vilja att ”bli 
sin egen”, men att de saknar affärsidé för att kunna starta upp en egen 
verksamhet. Undersökningen visar att över hälften av tagarna tog upp oberoende 
som sin främsta motivationskälla.  
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Enligt Tonndorf (1986) finns det flera fördelar med att bli franchisetagare. En 
viktig fördel är tillgång till ett färdigt affärskoncept samt tillgång till ett, 
förhoppningsvis, känt och inarbetat varumärke. Birgitta Lönnborg som driver en 
Pressbyrå-butik utanför Stockholm tycker att franchising, trots hårt arbete, 
innebär stor frihet jämfört med att vara anställd.  
 
”För mig innebär den här företagsformen frihet. Jag är nära kunden och har 
stort inflytande både på vårt sortiment och på våra arbetsvillkor”.  

Källa: Eriksson, 2004:1  
 

Birgitta Steiring, som driver en Polarn & Pyret-butik, trivs bra med att vara 
franchisetagare och hon ser det som en stor fördel att hon kan koncentrera sig på 
att sälja, medan centralorganisationen bland annat sköter leverantörskontakter 
och förhandlar om priser. Hon framhåller dock att hon gärna skulle vilja kunna 
påverka lite mer, framför allt när det gäller butikens kollektioner. (Dalkvist, 
2003)  

4.1.4  Vilka nackdelar innebär systemet för franchisetagaren? 
Enligt Tonndorf (1986) måste franchisetagaren ge avkall på fullständig 
handlingsfrihet eftersom det inom systemet finns vissa ramar att förhålla sig till; 
exempelvis ett visst sortiment, kvalitetsföreskrifter och andra regler för 
marknadsföring och driften av enheten. Enligt en undersökning utförd av Curt 
Axberg (1996) som Axberg et al. (1999) refererar till, tycker en tredjedel av de 
tillfrågade franchisetagarna att franchising i något avseende begränsar friheten 
och 6% anser att franchising innebär omfattande begränsningar i företagandet. 
Denna låga grad av frihet som upplevs av vissa franchisetagare beskrivs också 
av Helena Jansson som i Svenska Dagbladet säger att hon som före detta 
franchisetagare i make up-kedjan Nectar, inte kunde göra så mycket för att 
påverka inkomsterna, då sortimentet var fast och priserna likaså. (Lasson, 23 
november, 2004) En av 7-Elevens franchisetagare ställer sig mycket kritisk till 
hur ägarbolaget hanterar de enskilda handlarnas möjligheter att förebygga brott 
och våld. ”Vi är helt låsta till både öppettider och till hur hyllorna står i 
butiken.” Franchisetagaren berättar bland annat att han inte fick tillstånd att 
flytta golvhyllorna för att få en bättre överblick över butiken från kassan. 
(Larsson, 29 september, 2004)  

4.2 Rekrytering av franchisetagare 
Axberg et al. (1999) hävdar att hur bra ett affärskoncept än är så är det 
avgörande för kedjans framgång att rätt personer rekryteras. En felaktig 
rekrytering kan bli både tidskrävande och kostsam. Mendelsohn (1992) menar 
att det är vanligt att franchisegivare utformar en profil över hur en potentiell 
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franchisetagare ska vara. Författaren skriver att en franchisetagare måste vara 
tillräckligt oberoende för att kunna sköta det vardagliga arbetet, men inte så 
oberoende att denne har svårt att hålla sig inom ramen för avtalet. Ericsson 
(1986) anser att den ”följa-John mentalitet” som följer av ett franchisesystem, 
ställer krav på franchisetagarna att vilja vara lojala mot systemet. Författaren 
hävdar således att det inte finns plats för några individualister i ett 
franchisesystem.  

4.2.1 Utvärderingskriterier 
Jambulingam & Nevin (1999) har gjort en litteraturstudie över relevanta 
utvärderingskriterier som kan användas för att utvärdera en potentiell 
franchisetagare. Några av dessa är: finansiell status, erfarenhet och attityder. 
Traditionellt sett har franchisegivare lagt mest fokus på den finansiella aspekten 
när de valt ut nya franchisetagare (Olm et al, 1988 i Jambulingam & Nevin, 
1999). Enligt Felstead (1993) föredrar vissa franchisegivare att deras tagare 
skuldsätter sig då de går in i samarbetet. Givaren kan då vara rimligt säker på att 
tagaren kommer att arbeta hårt för att lyckas. Rörande erfarenhet finns det 
motsägande teorier då vissa forskare hävdar att detta är ett viktigt kriterium, 
medan andra säger att det inte ens är önskvärt att franchisetagaren har erfarenhet 
inom branschen eftersom det är svårt att träna bort gamla vanor som kanske inte 
passar in i franchisesystemet (Jambulingam & Nevin, 1999; Felstead, 1993; 
Axberg et al., 1999). Attityd utgörs bland annat av franchisetagarens förmodade 
innovationsförmåga, önskan om personlig utveckling och risktagande. Graden 
av önskvärd innovationsförmåga är ett ämne som olika forskare har helt 
motsatta åsikter om. Axelrad & Rudnick (1987 i Jambulingam & Nevin, 1999) 
säger att detta är något positivt då tagaren bidrar med nya idéer och produkter 
till systemet. Olm et al (1988 i Jambulingam & Nevin, 1999), å andra sidan, 
anser att franchisegivare oftast inte har mycket till övers för entreprenörskap i 
form av kreativitet och innovation från tagarnas sida och att de därför har många 
regler och normer som tagarna ska följa. Vidare hävdar författaren att 
franchisegivare i allmänhet inte ser tagarna som entreprenörer.  
 
Jambulingam & Nevin (1999) fann i sin studie att det viktigaste vid rekrytering 
av en ny franchisetagare verkar vara att hitta en person med de rätta attityderna, 
inte de bästa färdigheterna, då det är svårare att lära ut rätt attityd än att lära ut 
färdigheter.  

4.3 Franchiseavtalet 
Enligt Felstead (1993) styrs relationen mellan parterna inte av ett 
anställningskontrakt utan av ett kommersiellt kontrakt. Generellt sett brukar 
franchisegivaren utforma kontraktet och denna makt kan, enligt  Storholm & 
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Scheuing (1994, i Combs & Castrogiovanni, 2004) användas till att undertrycka 
konflikter eller tvinga tagarna att samtycka med franchisegivarens önskan.  
 
Mendelsohn (1992) skriver att det är viktigt att givaren undviker individuella 
avtal med enskilda tagare eftersom detta skapar problem i relationen. Den tagare 
som har fått ta del av ett sådant avtal kommer att kräva privilegier och de tagare 
som inte får något specialavtal kommer att känna sig orättvist behandlade. Även 
Ericsson (1986) hävdar att det är mycket riskabelt för en franchisegivare att 
tillämpa olika villkor för olika franchisetagare, eftersom detta kan leda till 
konflikter franchisetagarna emellan. 

4.3.1 Kontraktets innehåll 
Franchisekontrakt ser mycket olika ut för olika typer av verksamheter. 
Emellertid finns det ett flertal olika klausuler som förekommer i de allra flesta 
franchisekontrakt. (Felstead, 1993) Vad gäller dagliga rutiner konstaterar 
författaren, efter att ha studerat 83 olika franchisekontrakt, att givaren i 88% av 
fallen innehar rätten att enväldigt ändra handboken. En annan rutin som ofta är 
reglerad är öppettider eller arbetstider. I cirka 46% av fallen har givaren rätt att 
påverka priserna. 60% av de undersökta kontrakten innehåller en klausul om att 
givaren har rätt att inspektera tagarens enhet med rimligt varsel eller helt utan 
förvarning. Då en tagare vill sälja sin enhet vidare behöver den nya tagaren i 
94% av de kontrakt Felstead (1993) studerat, godkännas av givaren på grund av 
att denne vill ha kontroll över att ”rätt” tagare rekryteras. En annan mycket 
vanligt förekommande klausul är att tagaren inte får starta upp konkurrerande 
verksamhet efter avtalets upphörande.  
 
De delar av kontraktet som berör den långsiktiga utvecklingen av verksamheten 
handlar ofta om att fokusera på omsättning och inte på marginaler. I vissa fall 
utgår provision på omsättningen, vilket syftar till att stimulera tagarna att 
fokusera på volym. Ibland innehåller kontraktet minimigränser för 
försäljningsvolymen och om tagaren inte når upp till dessa mål kan givaren vidta 
åtgärder, vilka kan variera från kedja till kedja. Felstead (1993) tar upp följande 
åtgärder:  
 

• franchisegivaren tillsätter en chef för att utveckla verksamheten, vilket 
innebär att tagaren inte längre leder sin egen enhet 

• tagarens geografiska område minskas 
• avtalet upphävs 

 
De tagare som lyckas nå volymmålen, kan istället tvingas expandera för att 
bygga volym till givaren. Författaren menar att eftersom det är tagaren som till 
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största del finansierar expansionen, kan de fasta kostnaderna öka proportionellt 
sett mer än omsättningen, vilket således leder till att tagarens vinst sjunker. 
(Felstead, 1993) 

4.4 Det löpande samarbetet  
4.4.1 Service- och produktavgifter 
Franchisegivaren tar vanligtvis ut en löpande serviceavgift av tagarna för rätten 
att utnyttja varumärken och rättigheter och dels en ersättning för den löpande 
service, vidareutbildning, utveckling och rådgivning som franchisegivaren 
tillhandahåller. (Axberg et al., 1999) Axberg (1993) skriver att avgiften bör 
baseras på ett objektivt underlag som är lätt att kontrollera. Enligt Axberg et al. 
(1999) har de flesta franchisesystem omsättningsbaserade serviceavgifter, vilket 
innebär att franchisegivaren kräver att tagaren sänder information om bland 
annat omsättning så att givaren kan kontrollera att rätt avgift betalas. I praktiken 
varierar serviceavgifterna vanligtvis mellan cirka tre och tio procent av 
omsättningen, men skillnaderna mellan olika branscher är stora (Tonndorf, 
2001).  

4.4.2 Service 
Axberg et al. (1999) skriver att det är mycket vanligt att det löpande samarbetet 
sker genom ett supportkontor, vilket bland annat kan ha ansvar för rekrytering, 
utbildning, löpande service, marknadsföring, kvalitetssäkring samt utveckling. 
Författarna skriver också att ytterligare en viktig uppgift för supportkontoret är 
att regelbundet förmedla nyheter, tankar och idéer i ett veckobrev till kedjans 
franchisetagare. Om kedjan har ett stort antal medlemmar menar Axberg et al. 
(1999) att det är en god idé att någon eller några gånger om året samla 
franchisetagarna till möten för att utbyta erfarenheter. Under dessa möten kan 
framgångsrika medlemmar redovisa hur de har nått sina resultat, priser delas ut 
samt nya medlemmar presenteras. Bara information är dock inte tillräckligt 
enligt Mendelsohn (1992), det måste även finnas en personlig kontakt mellan 
tagare och givare. Personal från supportkontoret som besöker de olika tagarna 
och deras företag, kan ibland upptäcka att alla direktiv inte efterföljs. Det kan då 
bli aktuellt att utbilda tagare på nytt, till exempel om dåliga vanor har utvecklats 
eller om tagaren inte har brytt sig om att genomföra förändringar. 

4.4.3  Marknadsföring 
Axberg et al. (1999) skriver i likhet med Tonndorf (2001) att det inom 
franchising är vanligt att alla franchisetagare bidrar med en viss procent av sin 
omsättning till en gemensam marknadsföringsfond. Medlen används, enligt 
Axberg et al. (1999), främst till rikstäckande annonsering, kampanjmaterial och 
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sponsring, men i viss mån även till säljutbildningar och dylikt. För att vara så 
kostnadseffektiv som möjligt menar författarna att marknadsföringen ska 
planeras centralt. Författarna skriver att när tagare vill producera lokalt material 
förekommer det att givaren förbehåller sig rätten att få granska materialet före 
publicering. 

4.4.4 Drifthandboken 
Drifthandboken spelar en mycket viktig roll då det gäller att uppnå ett likformigt 
beteende bland franchisetagarna och den bör noggrant specificera vad 
franchisegivaren förväntar sig i utförande och kvalitet. (Axberg et al., 1999) 
 
”Drifthandboken i ett franchisesystem kan sägas vara den ”trädgård” i vilken 
systemet växer och utvecklas. Sköts inte trädgården, så uppstår snabbt missväxt 
och förtvining.”  

Källa: Axberg et al. 1999:104 
 
Tonndorf (2001) menar att drifthandboken ofta betraktas som en slags bibel, 
vilken bör innehålla allt som en franchisetagare kan tänkas behöva lära sig om 
att starta och bygga upp ett företag, sköta den löpande verksamheten och lösa 
olika problem. Apropå tillämpningen av handböcker och franchisekontrakt 
skriver Merchant & Van der Stede (2003) att de i de allra flesta fall förbjuder 
allt de inte tillåter. De flesta handböcker består enligt Mendelsohn (1992) bland 
annat av följande delar; Introduktion till kedjans filosofi och strategier. Det 
brukar även i stora drag stå vad parterna bör förvänta sig av varandra. 
Utrustning ska ge en översikt av den utrustning som krävs och varför. 
Instruktioner för den operativa verksamheten innehåller information gällande 
bland annat öppettider, arbetsscheman, regler angående uniform, 
prissättningspolicys, standardprocesser, utbildning av personal, inköpspolicys, 
kvalitet och kvantitet på produkter, standard på service, anställdas 
arbetsuppgifter, betalning av franchiseavgifter, regler för redovisning och 
bankärenden, riktlinjer för marknadsföring och försäkring. Tekniska supplement 
ska ge mer noggrann information om hur utrustning ska användas.  
 
Mendelsohn (1992) skriver att beroende på bransch brukar de enskilda 
franchisekedjorna ha tillägg som rör deras specifika område. En snabbmatskedja 
kan till exempel ha delar i handboken som rör recept, meny, tillagning etcetera. 

4.4.5 Finansiell uppföljning 
För att erhålla användbar statistik över de olika enheternas prestationer samt 
kedjans övergripande prestation är det, enligt Axberg et al. (1999), viktigt att 
alla franchisetagarna använder enhetliga säljrapporter och ekonomisystem. 
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Författarna menar att det är vanligt att franchisegivare tar fram olika typer av 
nyckeltal för att jämföra de olika enheterna. Vanliga nyckeltal är bruttovinst per 
produktgrupp eller produkt, försäljning per anställd eller per kvadratmeter samt 
täckningsgrad eller debiteringsgrad när det gäller tjänsteföretag. 
Franchisetagarnas prestationer kan då jämföras, trender kan analyseras och 
nyckeltalens utveckling följas över tiden. (Axberg et al., 1999) Dessutom ger 
den finansiella rapporteringen givaren en chans att snabbt upptäcka ifall något 
inte står rätt till i en specifik enhet och givaren kan därmed snabbare vidta 
åtgärder. (Mendelsohn, 1992) 

4.4.6 Upprätthålla enhetlighet och kvalitet 
Som tidigare nämnts är enhetlighet ett nyckelbegrepp inom franchisesystem 
(Tonndorf, 1986). Franchisegivare har enligt avtal rätt att kontrollera sina tagare 
samt styra verksamheten (Tonndorf, 2001). Vilka medel finns det då för att 
behålla ”status quo”, det vill säga se till att tagarna agerar i enlighet med kedjans 
uppsatta standarder? En av de franchisegivare som Felstead (1993) intervjuat 
uttrycker sig enligt följande:  
 
”Vi hjärntvättar dem så att de tänker på vårt sätt, så att vi faktiskt inte behöver 
hänga över dem och säga åt dem vad de ska göra, de kommer göra vad vi vill att 
de ska göra i alla fall.”  

Källa: Felstead, 1993:100, egen översättning 
 
Price (1997) tar upp följande punkter som exempel på hur franchisegivare 
kontrollerar sina tagare:  
 

• Övervakning från givaren eller från systemets områdeschefer. 
• ”Mystery shoppers”, vilka enligt Merchant & Van der Stede (2003) bland 

annat har som uppgift att kontrollera att franchiseenheterna lever upp till 
rätt nivå av service. 

• Belöning till de tagare som rättar sig efter uppsatta standarder. 
 
Inom vissa franchisekedjor, till exempel 7-Eleven, står varje enhet under 
konstant övervakning då datasystemet i varje enhet noterar varje gång ett köp 
sker och denna information skickas direkt över till huvudkontoret som på så sätt 
hela tiden kan se hur det går för varje enhet. (Merchant & Van der Stede, 2003) 
Givare styr i många fall också sina tagare genom att kontraktsmässigt reglera 
vilka leverantörer tagarna har rätt att köpa in varor från. Price (1997) skriver att 
detta i vissa fall innebär att franchisetagare endast får köpa varor från givaren. 
Författaren menar att givarna brukar försvara detta genom att poängtera att det 
upprätthåller kvaliteten och kedjans image. Axberg et al. (1999) skriver att det 
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ligger på franchisegivarens ansvar att följa upp och säkerställa den kvalitetsnivå 
som överenskommits mellan parterna. Utvärderingen sker kontinuerligt genom 
bland annat deltagande i budgetprocessen, besök, dagliga kontakter med 
franchisetagarna samt särskilda kontrollsystem med poängbedömning och 
betygsättning.  

4.5 Relationen mellan parterna 
Dant & Gundlach (1998) menar att en av de största utmaningarna för en 
franchisegivare är att jämka givarnas vilja om standardisering och kontroll över 
systemet, med franchisetagarens önskan om självständighet. Price (1997) skriver 
att i restriktiva franchisesystem kan innovation ses som illegitimt, även om 
innovation kan vara nödvändig för franchiserelationens överlevnad. I lösare 
franchisesystem däremot, kan innovativa handlingar mycket väl förväntas och 
till och med främjas av själva systemet. Flack (1992, i Price, 1997) menar att 
givaren måste acceptera och anpassa sig till det faktum att tagaren, för att stanna 
kvar i systemet, behöver viss grad av flexibilitet för att kunna anpassa sig till en 
föränderlig omgivning.  
 
Ett vanligt argument då franchisegivare marknadsför sitt koncept är att 
franchisetagare har en stor grad av frihet i sitt arbete (Hoy & Stanworth, 2003). 
Felstead (1993) menar likaså att franchisegivare vid marknadsföring av 
konceptet och rekrytering av nya tagare ofta poängterar att franchising är ”en 
chans att bli din egen chef”. Franchisetagares självständighet är dock något som 
vissa författare ställer sig frågande till. Apropå den juridiska självständigheten, 
ifrågasätter Rubin (1978 i Hoy & Stanworth, 2003) i viss mån huruvida en 
franchisetagare kan anses vara en oberoende ägare. Författaren skriver att 
juridiskt sett äger tagaren ett företag som handlar med en annan firma. Rubin 
(1978 i Hoy & Stanworth, 2003) menar dock att ur ett ekonomiskt perspektiv är 
tagaren närmare att vara en anställd än en oberoende entreprenör. Stanworth & 
Curran (1999) hävdar dock att detta motsägs av annan forskning som antyder att 
tagarna upplever sig själva som självständiga och att de oftast inte har någon 
önskan om att avsluta kontraktet i förtid.  
 
Mendelsohn (1992) menar att relationen mellan parterna är mycket olik den 
mellan andra företag. I början av ett samarbete är franchisetagaren framför allt 
beroende av franchisegivaren som en källa till information och kunskap om hur 
en franchiseenhet bör skötas. När tagaren har fått en större praktisk erfarenhet 
minskar detta beroende. Det kan gå så långt att tagaren inte längre anser sig 
behöva något stöd från givaren och börjar ogilla att stå under kontroll av 
franchisegivaren samt de avgifter som måste betalas in. Mendelsohn (1992) drar 

32 



Beskrivning av franchising 

paralleller till relationen mellan ett barn och dess föräldrar, då barn kräver mer 
självständighet ju äldre de blir. En stor skillnad mellan de olika relationerna är 
dock att då ett barn blir vuxet så har det total frihet över sina handlingar 
gentemot sina föräldrar, medan en franchisetagare däremot alltid kommer att 
förbli begränsad i sin relation till givaren på grund av kontrakt. En 
franchisetagare som har drivit sin enhet under flera år och som i denna liknelse 
får betecknas som ”vuxen” kommer inte ha större friheter än en alldeles ny 
franchisetagare, vilken kan jämföras med ett ”barn”.  

4.5.1 Olika mål 
Båda parterna i ett franchiseförhållande har intresse av att det går bra för den 
andra parten. Dock, menar Tonndorf (2001), skiljer sig de båda parternas mål i 
viss mån åt. Han skriver att givarens mål främst är ”överlevnad på marknaden”, 
medan franchisetagarens främsta mål är ”överlevnad inom systemet”. 
Jambulingam & Nevin (1999) uttrycker sig liknande då de skriver att 
franchisegivaren är intresserad av hela systemets försäljning, medan tagaren 
främst ser till sin egen enhet. Franchisegivaren prioriterar således den 
långsiktiga utvecklingen av sitt system, att stärka sin konkurrenskraft samt att 
bygga upp sitt varumärke. Franchisetagaren, å andra sidan, prioriterar enligt 
Tonndorf (2001) kortsiktiga vinster och är ofta skeptisk till förändringar. 
Tagaren månar även om sin handlingsfrihet och självständighet. Även Felstead 
(1993) hävdar att parterna i ett franchiseförhållande jobbar mot olika mål. Då en 
stor del av givarnas intäkter kommer från royalties på tagarnas omsättning, 
kommer de att bedöma tagarna utifrån deras försäljningsvolym. 
Franchisetagarna, däremot, fokuserar mer på att öka den egna vinsten.  
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5. Analys  
Kapitlet inleds med en genomgång av de övergripande mål och styrproblem som 
vi har identifierat i franchisinglitteraturen. Därefter diskuterar vi olika 
styrformer och hur dessa syftar till att avhjälpa styrproblemen. Varje avsnitt om 
de olika styrformerna avslutas med en diskussion kring vilka möjliga bieffekter 
som den specifika styrformen kan medföra. 

5.1 De övergripande målen i franchisesystem 
Merchant & Van der Stede (2003) skriver att styrning är ett sätt att få anställda 
att agera i enlighet med företagets mål. Om vi översätter detta till en 
franchisingkontext handlar styrning om hur franchisegivare kan få sina tagare att 
agera i enlighet med de mål som denne satt upp. Tonndorf (2001) skriver att 
parternas mål ofta skiljer sig åt i ett franchiseförhållande. Vi kan således 
konstatera att det finns en inneboende målinkongruens i franchisesystem.  
 
I detta sammanhang är det intressant att diskutera vilka mål franchisegivare 
framför allt fokuserar på. Utifrån vår litteraturstudie menar vi att det finns tre 
huvudmål som står i centrum inom franchisesystem: enhetlighet, kvalitet och 
hög omsättning. Dessa begrepp är vanligt förekommande i litteraturen och 
spelar enligt vår uppfattning en central roll. Enhetlighet är i de flesta 
franchisekedjor grundpelaren i affärskonceptet (Tonndorf, 1986), men dess 
betydelse varierar mellan sektorer (Felstead, 1993). Då många franchisetagare 
går in i ett franchisesamarbete för att ”bli sin egen” (jfr. Felstead, 1993), är 
självständighet något som ligger de flesta franchisetagare varmt om hjärtat, 
medan franchisegivare istället fokuserar på att upprätthålla kedjans enhetlighet 
(Tonndorf, 2001). Vi anser dock att det är viktigt att i detta sammanhang 
klargöra att även franchisetagarna gynnas av att enhetlighet upprätthålls, men de 
prioriterar, enligt vår mening, inte detta i lika stor utsträckning som 
franchisegivarna. Vi kan således konstatera att det i många fall föreligger en viss 
målinkongruens vad gäller parternas prioriteringar, vilket enligt vår mening 
skulle kunna leda till konflikter mellan parterna.  
 
Kvalitetsaspekten är mycket viktig eftersom ”ingen kedja är starkare än dess 
svagaste länk”. Vår tolkning är således att parternas mål angående kvalitet i stort 
överensstämmer; att upprätthålla en tillfredsställande och enhetlig kvalitet 
gynnar alla parter. Vi vill emellertid poängtera att det naturligtvis kan finnas 
franchisetagare som missbrukar konceptet genom att tillhandahålla en bristfällig 
kvalitet, men ändå lockar till sig kunder genom att kedjan som helhet har ett gott 
rykte. På sikt kommer dock den sämre kvaliteten att slå tillbaka mot 
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franchisetagaren i fråga och vi anser därför att parternas åsikter angående 
kvalitet i de flesta fall är kongruenta.  
 
Franchisegivares tredje huvudmål, hög omsättning, kan till stor del förklaras av 
det faktum att de serviceavgifter franchisetagarna betalar till givarna är 
omsättningsbaserade (Axberg et al., 1999). Vi menar att det faktum att 
franchisegivarna valt omsättning som beräkningsunderlag för serviceavgifterna, 
kan förklaras av att omsättning är lättare att kontrollera samt mer objektivt än 
andra mått såsom exempelvis vinst (jfr. Axberg, 1993). Vi finner det troligt att 
ett annat skäl till att lyfta fram hög omsättning som ett huvudmål är tillväxt, 
vilket är något som ibland presenteras som en av franchisingkonceptets största 
fördelar ur franchisegivarens synvinkel (Mendelsohn, 1992) Mycket av 
litteraturen kring franchising lyfter dock istället fram vinst och marginaler som 
franchisetagares främsta ekonomiska prioritering (Tonndorf, 2001; Felstead, 
1993, m. fl.), vilket ger en stark indikation på att det i detta sammanhang 
föreligger målinkongruens. 

5.2 Styrproblem inom franchising 
I detta avsnitt diskuteras, utifrån ett franchiseperspektiv, de tre problem som 
Merchant & Van der Stede (2003) menar att styrning syftar till att motverka; 
brist på vägledning, brist på motivation och individuella begränsningar. Hur 
franchisegivare väljer att hantera dessa problem kommer att diskuteras i 5.3- 5.4.  
 
Då en franchisekedjas framgång till stor del bygger på att alla franchisetagare 
agerar enhetligt (Tonndorf, 1986), är vår tolkning att det främsta styrproblemet 
som franchisegivare syftar till att motverka är brist på vägledning. För att uppnå 
enhetlighet inom ett franchisesystem menar vi att det krävs att alla tagare känner 
till hur de ska agera för att bidra till systemets homogenitet.   
 
Vi menar att brist på motivation inom franchising förklaras av den 
målinkongruens som föreligger mellan tagarnas mål och givarnas mål (se 5.1). 
Denna tolkning grundar vi på Merchant och Van der Stedes (2003) resonemang 
om att brist på motivation beror på att parter har varierande mål.   
Enligt vår tolkning finns det inom franchising två typer av individuella 
begränsningar som kräver styrning, dels bristande kunskaper, framför allt i form 
av bristande branscherfarenhet (jfr. till exempel Jambulingam & Nevin, 1999), 
och dels mindre önskvärda personlighetsdrag. Individuella begränsningar i form 
av bristande branscherfarenhet anses emellertid inte alltid vara ett så stort 
problem av franchisegivare. Felstead (1993) och Axberg et al. (1999) påpekar 
att det är vanligt att franchisegivare rekryterar personer utan branscherfarenhet 
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eftersom dessa är ”lättare att forma”. På ett liknande sätt framhåller 
Jambulingam & Nevin (1999) att det är svårare att lära ut rätt attityd än att lära 
ut färdigheter. Enligt vår mening prioriterar således vissa givare att kunna forma 
sina tagare, även om det betyder att de måste erbjuda dem mer vägledning.  

5.3 Formell styrning 
Enligt Ouchi (1979 i Dekker, 2004) är formell styrning reglerad genom kontrakt 
som fastställer parternas åtaganden och syftar till att styra och koordinera deras 
samarbete. Vi ser förutom det kommersiella kontrakt som reglerar parternas 
samarbete (Felstead, 1993), även handboken som en typ av kontrakt då tagarna 
är skyldiga att bedriva sin verksamhet inom ramen för givna riktlinjer 
(Tonndorf, 2001).  

5.3.1 Direktstyrning 
Beteendestyrning innebär enligt Dekker (2004) att procedurer och regler skapas 
för att reglera hur parterna ska agera. Med hänvisning till Felstead (1993) menar 
vi att de kontrakt som reglerar samarbetet mellan parterna kan sägas vara 
exempel på formell styrning av beteende (jfr. Dekker, 2004). Rent konkret tar 
detta sig exempelvis uttryck i regler kring vem som har rätt att sätta priser 
(Felstead, 1993). Vi anser att även de handböcker som franchisegivarna förser 
tagarna med är exempel på formell styrning av parternas beteende, eftersom de 
reglerar allt från till exempel öppettider och produktinköp till hur bokföring och 
bankärenden ska skötas (jfr. Mendelsohn, 1992).  
 
Enligt Merchant & Van der Stede (2003) kan direktstyrning utformas på olika 
sätt, till exempel i form av handlingsbegränsningar, förhandsgranskning och 
handlingsansvar. Vi har funnit att alla dessa former av direktstyrning, eller för 
att använda Dekkers (2004) begrepp formell styrning av beteende, används inom 
franchising.  
 
Handlingsbegränsningar 
Begränsningar av anställdas handlingar kan vara antingen fysiska eller 
administrativa. Det sistnämnda alternativet innebär att ledningen sätter gränser 
för vilka arbetsuppgifter en anställd kan utföra. (Merchant & Van der Stede, 
2003) Inom franchising kan detta, enligt vår tolkning, innebära begränsat 
beslutsfattande vad gäller franchisetagarens möjlighet att göra egna inköp av 
varor eller tjänster, då det i handboken i vissa fall är fastställt att inköp ska göras 
centralt av givaren (jfr. Price, 1997). Franchisegivaren kan även begränsa 
tagarnas möjlighet att sätta egna priser (Felstead, 1993). Detta exemplifieras av 
Helena Jansson som i Svenska Dagbladet (23 november, 2004) säger att hon 
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som franchisetagare i en make-up kedja varken hade möjlighet att påverka priser 
eller sortiment.  
 
Förhandsgranskning 
Vi anser att franchisegivares bestämmelser om att lokal reklam ofta först ska 
godkännas av givaren (Axberg et al., 1999) kan klassificeras som en typ av 
förhandsgranskning. Ett annat exempel på förhandsgranskning, som vi har 
identifierat i den litteratur vi studerat, är att franchisegivare i vissa fall måste 
godkänna de personer som franchisetagare väljer att sälja sin verksamhet till (jfr. 
Felstead, 1993).  
 
Handlingsansvar 
Handlingsansvar handlar om att hålla personalen ansvarig för sina handlingar 
(Merchant & Van der Stede, 2003). Inom franchising motsvaras ”personalen” av 
franchisetagarna. På grund av att franchisetagare kontraktsmässigt åtar sig att 
följa de av givaren uppsatta riktlinjerna (jfr. Tonndorf, 2001), är vår tolkning att 
de är ansvariga för de handlingar som regleras i handbok och kontrakt, vilka 
således kan sägas innebära handlingsansvar.  
 
Merchant & Van der Stede (2003) skriver att handlingsansvar förutsätter att de 
anställda känner till vilka handlingar som är önskvärda respektive inte 
önskvärda. Då mycket som berör franchisetagares verksamhet och deras 
samarbete med franchisegivare är väl reglerat i kontrakt och handböcker (jfr. 
Felstead, 1993), finner vi det troligt att tagarna är väl insatta i vilka handlingar 
som är önskvärda.  
 
För att styrning genom handlingsansvar ska vara effektiv, menar Merchant & 
Van der Stede (2003) att handlingarna bör övervakas. Price (1997) framhåller att 
det förekommer övervakning i form av ”mystery shoppers” och oanmälda besök 
inom franchising, men han skriver inte hur ofta detta sker. ”Mystery shoppers” 
har enligt Merchant & Van der Stede (2003) bland annat som uppgift att 
kontrollera att franchiseenheterna lever upp till rätt nivå av service. Samma 
författare skriver att det i vissa franchisekedjor förekommer att 
franchisetagarnas datasystem är kopplade till givarens för att de sistnämnda på 
så sätt ska kunna se varje gång ett köp sker i varje specifik enhet. Givarens 
kontroll av tagarnas försäljning torde i dessa fall, enligt vår mening, vara så gott 
som total. Vi vill emellertid poängtera att denna typ av system exempelvis inte 
kan kontrollera kvaliteten på den service som tillhandahålls. Axberg et al. 
(1999) skriver att utvärdering av franchisetagare sker kontinuerligt genom bland 
annat besök, dagliga kontakter samt särskilda kontrollsystem med 
poängbedömning och betygsättning. Även Mendelsohn (1992) tar upp besök hos 
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tagare som en viktig del av övervakningen. Felsteads (1993) undersökning av 
franchisekontrakt, visar att 60% av de undersökta kontrakten innehåller en 
klausul som ger givaren rättigheten att med rimligt varsel eller helt utan 
förvarning inspektera tagarens enhet. Med hänvisning till Merchant och Van der 
Stedes (2003) resonemang om att bara tanken på eventuell övervakning kan få 
anställda att agera på önskvärt sätt, menar vi att denna typ av klausul kan vara 
ett sätt för givare att få tagare att agera i enlighet med uppsatta riktlinjer, utan att 
göra frekventa kontrollbesök. Sammanfattningsvis har vi funnit att det 
förekommer en hel del övervakning och kontroll inom franchisesystem, men vi 
finner det sannolikt att graden av övervakning är något som varierar mellan 
olika kedjor och olika branscher.  
 
Vidare menar Merchant & Van der Stede (2003) att effektivt handlingsansvar 
också kräver att icke önskvärda handlingar bestraffas samt att önskvärda 
handlingar belönas. Vår litteraturstudie visar att tagare som rättar sig efter 
uppsatta standarder, i vissa kedjor belönas (jfr. Price, 1997). Belöningar kan 
även förekomma i form av priser och uppskattning på möten som arrangeras av 
franchisegivare (Axberg et al., 1999). I vissa fall utgår också provision på 
omsättningen, vilket syftar till att stimulera tagarna att fokusera på volym 
(Felstead, 1993). Vidare har vi funnit att det inom franchisesystem förekommer 
åtgärder som skulle kunna kategoriseras som bestraffningar. Ett exempel på hur 
franchisetagare kan bestraffas då de inte följer kedjans riktlinjer är att de kan 
tvingas gå en utbildning på nytt för att de har lagt sig till med dåliga vanor eller 
för att de inte har brytt sig om att genomföra förändringar (jfr. Mendelsohn, 
1992). Felstead (1993) skriver vidare att det inom franchising förekommer att 
minimi- försäljningsvolymen är reglerad i kontraktet. Då tagaren inte når upp till 
dessa mål kan givaren vidta olika typer av åtgärder (se 4.3.1), vilka alla enligt 
vår mening kan uppfattas som bestraffningar av franchisetagaren. Vi menar 
vidare att franchisetagare som av givaren tvingas expandera då de uppnår 
volymmålen kan uppfatta expansionen som en bestraffning, då en sådan kan 
medföra en eventuell vinstförsämring (jfr. Felstead, 1993). Vi finner detta 
expansionstvång ganska paradoxalt, då individer normalt belönas då de uppnår 
uppsatta mål. 
 
Vilka styrproblem kan direktstyrning motverka? 
Enligt vår tolkning föreligger det målinkongruens gällande omsättning/vinst 
mellan franchisegivare och tagare (se 5.1), vilket i sin tur innebär att det finns 
problem med brist på motivation. En konsekvens av att franchisetagare 
prioriterar vinst, medan givare prioriterar omsättning skulle, enligt vår tolkning, 
kunna vara att franchisetagare, om de fick möjligheten, skulle köpa in varor till 
så låg kostnad som möjligt för att uppnå en hög marginal. Vi menar att givarna i 
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ett första steg inte skulle se detta som ett problem eftersom det inte påverkar 
omsättningen. Däremot kan det vara så att vissa tagare väljer att pressa 
kostnaderna genom att köpa in varor med sämre kvalitet, vilket naturligtvis inte 
skulle uppskattas av givaren. Denna typ av icke önskvärt beteende, som har sin 
grund i den målinkongruens som föreligger mellan parterna, motverkas inom 
franchising med handlingsbegräsningar angående inköp av varor. Vi är 
emellertid tveksamma till om detta styrverktyg helt kan eliminera denna typ av 
motivationsproblem, då målinkongruensen gällande omsättning/vinst fortfarande 
föreligger. Vi menar istället att styrverktyget i detta fall snarare enbart 
eliminerar effekterna av motivationsproblemet.  
 
Vi finner det sannolikt att förhandsgranskning av lokal reklam kan ha en positiv 
effekt på styrproblemen brist på vägledning samt individuella begränsningar. Vi 
anser att franchisegivares granskning av lokal reklam och eventuella förslag till 
ändringar, kan klargöra för tagare hur de ska utforma sin lokala reklam så att 
denna stämmer överens med kedjans filosofi och således motverka eventuella 
problem med brist på vägledning. Vi menar vidare att förhandsgranskning av 
lokal reklam kan motverka problem med individuella begränsningar hos tagare i 
form av bristande marknadsföringskunskaper.  
 
Eftersom det är mycket viktigt för franchisegivare att välja rätt kandidater då de 
rekryterar tagare (Axberg et al., 1999), vill franchisegivare minska risken att en 
nuvarande tagare säljer vidare sin enhet till en kandidat med fel attityder (jfr. 
Jambulingam & Nevin, 1999). Vi anser att detta är skälet till att det därför är 
vanligt förekommande att franchisegivare i de flesta fall har kontroll över vem 
som ska få efterträda den nuvarande franchisetagaren (jfr. Felstead, 1993). 
Denna typ av förhandsgranskning motverkar således problem med individuella 
begränsningar i form av fel attityder hos den nya tagaren. Vi vill emellertid 
poängtera att utifrån den litteratur vi har studerat, är vår tolkning, att styrning 
med hjälp av förhandsgranskning utgör en mycket liten del av den dagliga 
verksamheten. Förhandsgranskning är följaktligen inte det primära styrverktyget 
inom franchising. 
 
Vad gäller handlingsansvar är vår tolkning att franchisekontrakt genom sina 
övergripande direktiv gällande till exempel parternas rättigheter respektive 
skyldigheter (jfr. Felstead, 1993) kan minska styrproblemet brist på vägledning.  
Vi menar dessutom att handboken genom sin omfattande skriftliga 
dokumentation på ett tydligt sätt för kunskap vidare till nya franchisetagare (jfr. 
Merchant & Van der Stede, 2003). Vi anser således att handboken genom sina 
handfasta regler och råd kan motverka både brist på vägledning samt 
individuella begränsningar i form av bristfällig kompetens angående till exempel 
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redovisning och bankrelaterade frågor (jfr. Mendelsohn, 1992). Det skulle å 
andra sidan även kunna vara så att franchisetagare på grund av stora mängder 
instruktioner och regler har svårt att urskilja vad som bör prioriteras. Vi således 
påpeka att en stor mängd information även kan skapa brist på vägledning. Vad 
gäller styrproblemet brist på motivation, vilket som vi tidigare nämnt uppstår på 
grund av målinkongruens (Merchant & Van der Stede, 2003), är vår tolkning att 
den provision som i vissa franchisesystem betalas ut på omsättningen (jfr. 
Felstead, 1993), kan minska den målinkongruens som föreligger gällande 
omsättning/vinst då provisionen kan få tagarna att fokusera på samma mål som 
givaren. Även de bestraffningar som kan utgå om volymmålen inte uppnås (jfr. 
Felstead, 1993) torde kunna få franchisetagare att fokusera på omsättning och på 
så sätt reducera målinkongruensen gällande omsättning/vinst. Vi menar vidare 
att den målinkongruens som gäller enhetlighet/självständighet, kan minskas med 
hjälp av de belöningar som vissa givare tillhandahåller de franchisetagare som 
rättar sig efter uppsatta standarder. I de fall som de nyss nämnda belöningarna 
inte används, är vår tolkning att handlingsansvar endast kan motverka eventuella 
effekter av den målinkongruens som föreligger vad gäller 
enhetlighet/självständighet. Genom det handlingsansvar som kommuniceras 
genom handboken och som är fastställt genom kontrakt kan franchisegivare 
motverka effekterna av att tagare vill agera självständigt.   
 
Direktstyrningens bieffekter 
Som vi tidigare diskuterat, menar vi att vissa delar av direktstyrningen kan 
minska den målinkongruens som gäller enhetlighet/självständighet och andra 
delar motverka effekterna av inkongruensen. Vi tror emellertid att 
målinkongruensen är svår att helt eliminera, vilket vi motiverar med att 
enhetlighet är en nyckelfråga för franchisegivare (jfr. Tonndorf, 1986), medan 
de flesta franchisetagare har en vilja att ”vara sin egen” (jfr. Felstead, 1993; 
Jambulingam & Nevin, 1999). Detta resonemang anser vi även är tillämpligt för 
den målinkongruens som föreligger vad gäller omsättning/vinst. Eftersom 
målinkongruens i vissa fall kvarstår finner vi det sannolikt att det kan uppstå 
negativa attityder (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003) samt konflikter mellan 
parterna, vilket kan exemplifieras av den franchisetagare inom 7-Eleven som i 
Svenska Dagbladet (29 september, 2004) ställer sig kritisk till franchisegivarens 
styrning då tagaren inte själv fick bestämma öppettider eller hyllornas placering 
i butiken. Förekomsten av negativa attityder kan även exemplifieras av den före 
detta franchisetagaren Helena Jansson som menar att den centrala styrningen i 
stor utsträckning minskar känslan av frihet och självständighet (Larsson, 23 
november 2004).  
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Vi finner det sannolikt att i synnerhet övervakning, som förekommer i samband 
med handlingsansvar, kan ge upphov till negativa attityder. Vi menar att då 
franchisetagare faktiskt är juridiskt oberoende (Tonndorf, 2001) och dessutom 
ofta blir franchisetagare för att bli sin egen chef (Felstead, 1993), är det troligt 
att tagare ogillar denna externa kontroll. För att knyta till Mendelsohns (1992) 
liknelse där franchisetagare går från att vara ”barn” till att bli ”vuxen”, anser vi 
även att tagare då de har växt in i sin roll som franchisetagare och har upparbetat 
kompetens (det vill säga blivit ”vuxna”), kan känna sig kvävda av den 
direktstyrning och övervakning som utövas av givaren.  Vi vill emellertid 
poängtera att det också finns franchisetagare som inte tycker att franchising 
begränsar friheten.  ”För mig innebär den här företagsformen frihet. Jag är nära 
kunden och har stort inflytande både på vårt sortiment och på våra 
arbetsvillkor”. (Birgitta Lönnborg  i Eriksson, 2004) På samma sätt menar 
Stanworth & Curran (1999) att det finns forskning som tyder på att 
franchisetagare upplever sig själva som självständiga och vår tolkning är således 
att direktstyrning inte nödvändigtvis leder till negativa attityder.   
 
Vi finner det troligt att det även kan uppstå bieffekter i form av alternativa 
beteenden, då direktstyrning kan medföra en fokusering på vad som ska göras 
snarare än vad som ska uppnås (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003). Vi menar 
således att en konsekvens av användningen av direktstyrning inom franchising 
skulle kunna vara att franchisetagare arbetar rutinmässigt genom att bara följa de 
regler som är uppställda i handboken utan att reflektera över hur arbetet 
eventuellt skulle kunna förbättras. Vi anser följaktligen att direktstyrning kan ha 
en negativ inverkan på franchisetagares kreativitet och innovationsbenägenhet 
(jfr. Merchant & Van der Stede, 2003). Som vi tolkar det ses avsaknad av 
kreativitet och innovation hos franchisetagare emellertid inte som ett stort 
problem i restriktiva franchisesystem, där enhetlighet är en nyckelfråga och 
innovativa idéer inte är önskvärda (jfr. Price, 1997). Olm et al. (1988 i 
Jambulingam & Nevin, 1999) menar vidare att franchisegivare i allmänhet inte 
ser tagarna som entreprenörer. Enligt vår mening föredrar således vissa 
franchisegivare osjälvständiga tagare som anpassar sig till konceptets regler utan 
att opponera sig, framför franchisetagare som kommer med egna idéer, det vill 
säga ”gör uppror mot” enhetligheten. Detta kan relateras till Ericssons (1986) 
resonemang om att franchising resulterar i en typ av ”följa-John mentalitet”. För 
att återknyta till alternativa beteenden, menar vi att denna typ av bieffekt inte 
alltid ses som ett problem inom franchising.  

5.3.2 Målstyrning  
Då varje enskild tagare är juridiskt oberoende (Tonndorf, 2001) och ofta blir 
franchisetagare för att ”bli sin egen chef” (Felstead, 1993), finner vi det troligt 
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att många franchisetagare skulle uppskatta mer frihet vad gäller utformningen av 
sin operativa verksamhet. Vi menar att dessa tagare således torde föredra 
målstyrning framför direktstyrning.  
 
Som vi konstaterade i avsnitt 5.1 är det vanligt att franchisegivare ställer upp 
vissa övergripande mål. Detta innebär, enligt vår tolkning, dock inte 
nödvändigtvis att givaren använder sig av målstyrning. Målstyrning innebär 
enligt Bergstrand (1997) att ledningen kommunicerar vad som ska uppnås, men 
låter de anställda själva välja på vilket sätt. Författaren poängterar emellertid att 
friheten att välja medel alltid begränsas av specifika kvalitets, produkt- och 
servicekrav. Vi menar att målstyrning är sparsamt förekommande inom 
franchising, vilket vi motiverar med att de regler som tagarna måste följa är så 
strikta att tagarnas möjlighet att själva bestämma hur de ska uppnå målen i 
många fall är mycket kraftigt begränsade.  
Vad gäller huvudmålet hög omsättning, anser vi att det rent teoretiskt skulle 
kunna användas för att målstyra franchisetagarnas verksamhet. Givaren skulle 
då sätta upp omsättningsmål och tagarna själva få välja hur de skulle driva sin 
verksamhet för att uppnå målet. Användningen av målstyrning med avseende på 
hög omsättning försvåras emellertid avsevärt av att det, enligt Tonndorf (1986), 
är av yttersta vikt för en franchisekedja att enheterna upprätthåller enhetlighet 
och likvärdig kvalitet. Något som vi också tycker är viktigt att uppmärksamma 
är att målstyrning med avseende på hög omsättning ytterligare försvåras av den 
målinkongruens som föreligger (se 5.1).  
 
Vi menar att även vissa av de nyckeltal som franchisegivare tar fram för att 
jämföra de olika enheterna med varandra (Axberg et al., 1999), skulle kunna 
användas i ett målstyrningssyfte. Vi vill emellertid påpeka att de inte används i 
detta syfte, utan att de uteslutande används för att göra uppföljningar. Vad gäller 
huvudmålen enhetlighet och kvalitet menar vi att det, på grund av den 
omfattande reglering som målen kräver, inte finns mycket utrymme för 
franchisetagarna att välja hur dessa mål ska uppnås och vi finner dem således 
inte relevanta att diskutera i ett målstyrningssammanhang.  
 
Den sparsamma användningen av målstyrning kan, enligt vår mening, vidare 
förklaras av att franchisegivaren ofta vet vilka beteenden som är mest lämpliga 
för att uppnå önskat resultat, vilket indikerar att det finns andra styrformer som 
är mer effektiva att använda (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003). Då 
målstyrning, enligt vår tolkning, inte är vanligt förekommande inom franchising 
kommer vi inte att diskutera vilka styrproblem styrformen skulle kunna åtgärda 
och inte heller vilka bieffekter som skulle kunna uppstå.  
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5.4 Informell styrning 
5.4.1 Kulturstyrning 
Vår tolkning är att handböcker samt kontrakt, vilka kan ses som en typ av 
direktstyrning av franchisetagares beteende (se 5.3.1), även kan sägas 
kommunicera företagskultur. Genom kontrakt och handbok får tagarna en bild 
över det sätt på vilket franchisegivaren vill att kedjan skall framstå samt vilka 
beteenden som uppmuntras hos tagarna. Enligt vår mening spelar handbokens 
introduktion, vilken bland annat redogör för kedjans filosofi (Mendelsohn, 
1992) en viktig roll. Med Merchant & Van der Stedes (2003) terminologi kan 
denna del av handböckerna klassificeras som uppförandekoder, vilka enligt vår 
mening, ger tagarna en överblick över de värderingar och normer som givaren 
önskar att franchisekedjan ska representera. På grund av att tagarnas beteende 
och kedjans filosofi är fastställda i handböcker och kontrakt (Felstead, 1993) 
finner vi det troligt att dessa värderingar och normer över tiden också 
inkorporeras i företagskulturen. Vi tycker att detta illustreras av följande citat:  
 
”Vi hjärntvättar dem [franchistagarna] så att de tänker på vårt sätt, så att vi 
faktiskt inte behöver hänga över dem och säga åt dem vad de ska göra, de 
kommer göra vad vi vill att de ska göra i alla fall.”  

Källa: Felstead, 1993:100, egen översättning  
 
Det är vanligt att franchisekedjor har enhetlig utformning av de enskilda 
enheterna, vilket exempelvis kan ta sig uttryck i homogen inredning (jfr. 
Tonndorf, 2001). Enligt vår tolkning är det mycket möjligt att denna typ av 
fysiska arrangemang (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003) kan skapa eller 
förstärka kulturen inom vissa franchisesystem. Det är exempelvis möjligt att 
tänka sig att en hotellkedja vars inredning kommunicerar klass och hög standard 
bidrar till att skapa en företagskultur där franchisetagarna och deras anställda har 
ambitionen att tillhandahålla förstklassig kvalitet.  Sociala arrangemang kan, 
enligt Merchant & Van der Stede (2003), till exempel utgöras av klädkoder och 
vokabulär. Inom vissa kedjor är arbetsklädseln specificerad (Mendelsohn, 1992). 
I likhet med fysiska arrangemang finner vi det möjligt att även 
dessa ”uniformer” kan förstärka eller medverka i skapandet av en viss 
företagskultur.   
 
Vi finner det möjligt att ovanstående kulturrelaterade beståndsdelar inom 
franchising, i många kedjor inte skapas med en explicit avsikt att frambringa en 
viss kultur, utan snarare för att säkerställa homogenitet i kedjan genom att ha 
specifika riktlinjer, till exempel gällande klädsel. Vi anser emellertid att dessa 
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riktlinjer över tiden indirekt kan bidra till att skapa eller förstärka en viss 
företagskultur.  
 
Vilka styrproblem kan kulturstyrning motverka?  
Vi menar att företagskultur i form av till exempel fysiska och sociala 
arrangemang (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003), fungerar som ett 
komplement till den mer formella styrningen inom franchising. Medan 
direktstyrning uttryckligen redogör för vilka beteenden som är önskvärda, kan 
företagskultur, enligt vår mening, indirekt kommunicera hur franchisegivare vill 
att franchisetagare ska agera (jfr. hotellexemplet angående fysiska arrangemang 
ovan). Vi tror även att en kedjas företagskultur kan ge vägledning i situationer 
som inte finns formellt reglerade i till exempel handboken. Företagskulturen kan 
således bidra till att reducera styrproblemet brist på vägledning. Vi vill 
emellertid framhålla att den inverkan som kulturstyrning har på styrproblemet 
naturligtvis är beroende av hur stark företagskulturen är, vilket sannolikt varierar 
mellan kedjor.  
 
Kulturstyrningens bieffekter 
Merchant & Van der Stede (2003) framhåller att det kan uppstå problem då ett 
styrsystem implementeras i en miljö där det inte passar in. Vi finner detta 
problem högst relevant för internationella franchisekedjor som implementerar 
sina koncept i vitt spridda kulturer över hela världen. Vi menar att det, i de fall 
företagskulturen skiljer sig från den lokala kulturen, finns en risk att de lokala 
franchisetagarna inte kan identifiera sig med företagskulturen. Enligt vår mening 
skulle detta kunna resultera i negativa attityder hos tagarna, vilket i 
förlängningen skulle kunna leda till konflikter mellan parterna.  

5.4.2 Personalstyrning 
Då en franchisekedjas framgång hänger på att varje enhet lever upp till uppsatta 
standarder är det av yttersta vikt att franchisegivaren hittar franchisetagare som 
har den rätta bakgrunden och vars attityder passar in i konceptet (jfr. Axberg et 
al., 1999; Jambulingam & Nevin, 1999). Rekrytering är således, enligt vår 
tolkning, ett mycket viktigt styrverktyg inom franchising. Då många 
franchisegivare i rekryteringsfasen medvetet väljer ut kandidater som saknar 
branscherfarenhet (Jambulingam & Nevin, 1999; Felstead, 1993; Axberg et al., 
1999), är behovet av utbildning stort. Vi anser således att även utbildning, som 
enligt Merchant & Van der Stede (2003) är en del av personalstyrning, är ett 
centralt styrverktyg inom franchising. Enligt vår tolkning syftar utbildningen till 
att höja franchisetagares kompetens, men även i viss mån till att forma tagarna 
till att passa in i systemet (jfr. Felstead, 1993; Axberg et al., 1999).  
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Vilka styrproblem kan personalstyrning motverka? 
Enligt vår tolkning kan individuella begränsningar i form av mindre önskvärda 
egenskaper motverkas genom en mycket noggrann rekryteringsprocess. 
Franchisegivare kan, i de fall de finner det nödvändigt, även minska individuella 
begränsningar i form av bristande kunskaper genom den utbildning som tagarna 
genomgår (jfr. Tonndorf, 2001). Vad gäller utbildning menar vi att den kan 
klargöra vad franchisetagare ska fokusera på, vilket även kan reducera problem 
med brist på vägledning.  
 
Vi menar vidare att franchisegivare, genom att välja kandidater vars personliga 
värderingar stämmer överens med kedjans filosofi och värderingar, även kan 
minska problem med brist på motivation.  Som vi tidigare nämnt beror brist på 
motivation, enligt Merchant & Van der Stede (2003), på att parternas mål skiljer 
sig åt. Genom att rekrytera tagare som inte har några problem med att arbeta 
inom snävt definierade ramar kan franchisegivare, enligt vår tolkning, minska 
den målinkongruens som föreligger vad gäller enhetlighet och självständighet.  
 
Vi har emellertid inte funnit att personalstyrning, trots sin viktiga roll inom 
franchising, fungerar som ett substitut för mer formella styrformer. Snarare 
verkar det vara så att franchisegivare vill ”vara på den säkra sidan” vad gäller 
tagarnas beteende och de nöjer sig därför inte med en noggrann 
rekryteringsprocess samt utbildning. Istället använder sig många franchisegivare 
i hög utsträckning även av mer formella styrformer (se 5.3) för att säkerställa att 
kedjans koncept efterföljs.  
  
Personalstyrningens bieffekter 
Vi menar att det faktum att franchisegivare vid rekrytering ofta väljer ut 
kandidater som saknar branscherfarenhet och därmed kräver mer utbildning än 
personer som känner till branschen, skulle kunna orsaka operativa förseningar 
(jfr. Merchant & Van der Stede, 2003) då det kan ta längre tid för dessa 
kandidater att komma in i arbetet.  Vi finner det dock troligt att detta inte ses 
som något stort problem inom franchising, eftersom franchisegivare medvetet 
gör ett sådant val.  
 
I de fall franchisetagare tycker att utbildningen som franchisegivare 
tillhandahåller är av dålig kvalitet, är vår tolkning att det kan uppstå negativa 
attityder (jfr. Merchant & Van der Stede, 2003) hos tagarna då dessa inte tycker 
att de får valuta för de serviceavgifter de betalar till givaren. På det stora hela 
anser vi emellertid att en noggrann rekryteringsprocess samt utbildning snarare 
ger positiva effekter i form av uppskattning från tagarna och ett gott samarbete 
parterna emellan.  

45 



Analys 

5.4.3 Förtroende 
Adler (2001 i Dekker, 2004) hävdar att informell styrning i IOR-samarbeten 
främst kännetecknas av förtroende mellan parterna. Rousseau et al. (1998 i 
Dekker, 2004) hävdar att förtroende bara kan uppstå om det finns risk och 
ömsesidigt beroende mellan parterna, där risk innebär osäkerhet kring huruvida 
den andre parten kommer att agera önskvärt eller ej. Inom franchising existerar 
franchisetagarens enhet inte utan relationen med givaren. Tagaren är således i 
allra högsta grad beroende av franchisegivaren. Även givaren är beroende av 
sina franchisetagare, men vi anser att beroendet i detta fall är mindre på grund 
av att givaren har större möjlighet att hitta alternativa lösningar, vilka i det här 
fallet utgörs av andra tagare. På grund av att det inte finns några garantier för att 
alla parter inom franchisekedjan kommer att uppfylla sina åtaganden, menar vi 
att relationen mellan franchisegivare och tagare även karaktäriseras av risk. 
Förutsättningarna för att förtroende ska kunna uppstå är således uppfyllda.  
 
Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) skriver att förtroende mellan parter 
i en IOR-relation brukar byggas upp under samarbetets gång då parterna 
interagerar och lär av varandra. Samarbetet mellan franchisegivare och tagare är 
mycket tätt och pågår ofta under en längre tid (Tonndorf, 2001), vilket gör att vi 
finner det troligt att förtroendet mellan parterna växer över tiden, förutsatt att 
parterna uppfyller de förväntningar som ställs på dem. Dekker (2004) menar att 
den sociala kontext som kännetecknar en viss relation kan leda till en minskad 
formell styrning genom kontrakt, till fördel för en informell styrning. Vi tolkar 
Dekker (2004) som att en god relation och ett ökat förtroende kan minska 
behovet av formell styrning i en interorganisatorisk relation. Inom franchising, 
tror vi emellertid inte att det är vanligt att ett ökat förtroende i realiteten leder till 
en reduktion av den formella styrningen. Vi menar exempelvis att 
franchisetagares kompetens sannolikt ökar under samarbetets gång och att 
givares kompetensförtroende (jfr. Sako, 1992 i Van der Meer-Kooistra & 
Vosselman, 2000) för tagarna därmed bör öka över tiden. Vi anser dock att 
givaren, även om samarbetet med en enskild tagare genomsyras av ett starkt 
kompetensförtroende, inte kan lätta på styrningen av denna tagare då 
franchisegivare bör undvika att ge enskilda tagare ”special deals” (jfr. 
Mendelsohn, 1992). Styrsystem bör, enligt vår tolkning, således vara enhetliga 
inom varje franchisekedja. Däremot kan givaren ändra hela systemet så att detta 
styrs mer informellt, men eftersom en sådan åtgärd förutsätter stort 
kompetensförtroende för alla tagarna, tror vi inte att sådana förändringar är 
vanligt förekommande eftersom givarens relationer med de olika tagarna pågått 
olika länge.   
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Enligt Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000), betyder ett högt 
kontraktsförtroende att parterna litar på att den andre parten uppfyller de 
förutbestämda förpliktelserna. Enligt vår tolkning av författarna behöver det 
faktum att innehållet i franchisekontrakt och handböcker är omfattande inte 
betyda att kontraktsförtroendet är lågt. Vi menar att det snarare beror på om 
parterna tror att den andre parten kommer att uppfylla sina åtaganden eller ej. 
Enligt vår tolkning borde det därför, inom franchising, vara graden av 
uppföljning av kontrakt och övervakning som avgör om kontraktsförtroendet 
inom kedjan är högt eller lågt. Enligt Van der Meer-Kooistra & Vosselman 
(2000) innebär ett högt kontraktsförtroende att mindre övervakning krävs i syfte 
att minska eller förebygga opportunistiskt beteende mellan parterna. Enligt 
Felsteads (1993) studier innehöll cirka 60% av alla franchisekontrakt i hans 
studie en klausul som gav givaren rätten att, med kort varsel eller utan någon 
som helst förvarning, inspektera tagarens enhet. Vi menar att denna klausul 
tyder på att vissa franchisegivare känner ett behov av att ha rättigheten att 
övervaka sina tagare, vilket i sin tur, enligt vår tolkning, skull kunna indikera att 
kontraktsförtroendet är relativt lågt från givarens sida. Som tidigare konstaterats 
har vi också funnit att det även i praktiken förekommer en hel del övervakning, 
vilket enligt vår tolkning tyder på att kontraktsförtroendet från givarens håll är 
lågt. Även det faktum att vissa franchisgivare belönar de tagare som rättar sig 
efter uppsatta standarder (jfr. Felstead, 1993) indikerar att kontraktsförtroendet 
är lågt. Utifrån den litteraturstudie vi genomfört finner vi det däremot svårt att 
uttala oss om franchisetagares kontraktsförtroende gentemot givarna.  
 
Sammanfattningsvis är vår tolkning att franchisegivare generellt inte förlitar sig 
på förtroende för att styra sina tagare. Vi finner det troligt att detta delvis kan 
förklaras av att organisationsformens grundidé bygger på enhetlighet (jfr. 
Tonndorf, 1986), vilket vi menar kräver mer formella styrformer. Vi kommer 
således inte att diskutera vilka styrproblem förtroende skulle kunna motverka 
inom franchising och inte heller vilka eventuella bieffekter det kan ge upphov 
till. 
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel besvarar vi studiens syfte. För att underlätta för 
läsaren är kapitlet strukturerat utifrån syftets fyra olika delar.  

6.1 Vad ämnar franchisegivare uppnå med styrningen? 
Vi har funnit att det inom franchising är vanligt att franchisegivare framför allt 
strävar mot tre huvudmål: enhetlighet, kvalitet och hög omsättning. Två av dessa 
mål är emellertid inte helt överensstämmande med de huvudmål som 
franchisetagare i första hand fokuserar på. Medan franchisegivare strävar mot 
enhetlighet, vilket i de flesta franchisesystem är grundpelaren i konceptet, månar 
franchisetagare också om sin självständighet, vilken i viss mån begränsas av de 
enhetlighetskrav som ställs av givare. Vidare prioriteras hög omsättning mindre 
av franchisetagare än franchisegivare, då franchisetagares primära fokus ligger 
på vinst. Enligt vår tolkning finns det således en inneboende målinkongruens i 
franchisesystem.  
 
Med hjälp av styrning försöker franchisegivare att: 
 

• ge franchisetagare tydliga riktlinjer om vilka beteenden som är 
önskvärda (reducera brist på vägledning) 

• se till att franchisetagare har den rätta kompetensen och rätt attityder 
(minska individuella begränsningar) 

• undvika att den målinkongruens som föreligger resulterar i negativa 
beteendeeffekter hos franchisetagare (reducera brist på motivation) 

 
Genom att minska dessa styrproblem ökar sannolikheten att franchisetagare 
arbetar mot enhetlighet, kvalitet och hög omsättning.  

6.2 Hur styr franchisegivare sina franchisetagare? 
Enligt vår tolkning är det framför allt genom formell styrning, vilken är reglerad 
genom kontrakt, som franchisegivare styr sina franchisetagare. Utöver det 
kontrakt som fastställer parternas åtaganden, menar vi att även handboken kan 
ses som en typ av kontrakt då franchisetagare enligt avtal är skyldiga att bedriva 
sin verksamhet inom ramen för givna riktlinjer. Direktstyrning, vilken ställer 
upp regler för hur olika aktiviteter ska utföras är, enligt vår tolkning, ett mycket 
viktigt inslag inom franchisesystem. Det är exempelvis vanligt att 
franchisegivare styr sina tagare genom att begränsa deras besluträtt kring 
exempelvis inköp av varor samt prissättning. Vår tolkning är vidare att 
franchisegivare styr franchisetagares beteende genom olika typer av 
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övervakning och kontroll. Även belöningar samt bestraffningar används i viss 
utsträckning för att få franchisetagarna att agera på ett, ur givarens perspektiv, 
önskvärt sätt. Målstyrning däremot, vilken är en annan komponent i den 
formella styrningen, är enligt vår mening sparsamt förekommande inom 
franchising. Vi motiverar detta med att de regler som franchisetagare måste följa 
ofta är så strikta att deras möjligheter att själva bestämma hur de ska uppnå de 
övergripande målen i många fall är mycket begränsade.  
 
Då en franchisekedjas framgång hänger på att varje enhet lever upp till uppsatta 
standarder är det av stor betydelse att franchisegivare rekryterar franchisetagare 
med rätt egenskaper och attityder. Rekrytering är således ett betydelsefullt 
styrverktyg. Även utbildning spelar en betydelsefull roll i franchisegivares 
strävan efter att få sina franchisetagare att agera i enlighet med kedjans koncept. 
Informell styrning i form av personalstyrning fyller således en viktig funktion 
inom franchising. Vår tolkning är emellertid att franchisegivare vill ”vara på den 
säkra sidan” vad gäller franchisetagares beteende och de kompletterar därför 
personalstyrningen med en omfattande direktstyrning. 
 
Enligt vår tolkning kan klädkoder samt regler om enhetlig inredning, vilka 
förekommer i vissa franchisesystem, ses som en typ av kulturstyrning. Vi menar 
vidare att även handböcker och kontrakt i viss mån kan sägas kommunicera 
företagskultur och således bidra till att ge franchisetagare vägledning i vilka 
värderingar och normer som givaren önskar att franchisekedjan ska representera. 
Vi finner det dock möjligt att klädkoder samt bestämmelser angående inredning 
i många kedjor inte skapas med en explicit avsikt att frambringa en viss kultur, 
utan snarare för att säkerställa homogenitet i kedjan genom att ha specifika 
direktiv. Vi anser emellertid att dessa direktiv över tiden indirekt kan bidra till 
att skapa eller förstärka en viss företagskultur.  
 
Samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare pågår ofta under en 
längre tid. Enligt vår tolkning resulterar detta i många fall i ett ökat förtroende 
mellan parterna, vilket enligt Dekker (2004) möjliggör en minskning av den 
formella styrningen till fördel för en förtroendebaserad styrning. Vi finner det 
emellertid inte troligt att det inom franchising är vanligt att ett ökat förtroende i 
realiteten leder till en reduktion av den formella styrningen. Vi menar att 
franchisegivare, för att kunna minska den formella styrningen, måste känna ett 
ökat förtroende för alla tagare i kedjan, vilket vi inte bedömer rimligt då givares 
relationer med de olika tagarna har pågått under olika lång tid.   
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6.3 Vilka styrproblem kan motverkas? 
Vi menar att framför allt direktstyrning, genom sina konkreta regler och 
kontrakt, kan minska styrproblemet brist på vägledning.  Medan direktstyrning 
explicit redogör för vilka handlingar som är önskvärda, kan kulturstyrning, 
enligt vår mening, implicit kommunicera hur franchisegivare vill att 
franchisetagare ska agera. Således kan även denna styrform bidra till att minska 
brist på vägledning. Detta styrproblem kan också motverkas genom utbildning, 
vilken kan klargöra för franchisetagare vilka handlingar som är önskvärda.   
 
Enligt vår tolkning kan individuella begränsningar i form av bristande 
kompetens samt i form av mindre önskvärda personlighetsdrag, i första hand 
motverkas genom personalstyrning i form av rekrytering och utbildning. Vidare 
hävdar vi att direktstyrning, genom handfasta instruktioner och råd, kan reducera 
individuella begränsningar i form av bristande kompetens.  
 
Vad gäller styrproblemet brist på motivation, vilket uppstår på grund av 
målinkongruens mellan parter, är vår tolkning att direktstyrning i form av 
belöningar och bestraffningar kan minska den målinkongruens som föreligger 
mellan franchisegivare och franchisetagare, medan andra regler och restriktioner 
främst motverkar eventuella beteendeeffekter som kan uppstå på grund av 
målinkongruensen. 

6.4 Vilka bieffekter kan styrningen leda till? 
Vi menar att alla de styrformer som används inom franchisesystem kan resultera 
i olika bieffekter. Enligt vår tolkning uppstår emellertid de flesta bieffekter på 
grund av den omfattande användningen av direktstyrning. Då många 
franchisetagare går in i ett franchisesystem för att de vill kunna styra över sin 
egen arbetssituation, finner vi det sannolikt att vissa tagare motsätter sig den 
direktstyrning som utövas av många franchisegivare. Vi menar att detta kan ta 
sig uttryck i negativa attityder gentemot franchisegivare och eventuellt leda 
vidare till konflikter mellan parterna.  
 
Då direktstyrning kan medföra en fokusering på vad som ska göras snarare än 
vad som ska uppnås, finner vi det även troligt att direktstyrning kan resultera i 
bieffekter i form av alternativa beteenden. Vi menar att användningen av 
direktstyrning inom franchising skulle kunna leda till att franchisetagare agerar 
rutinmässigt genom att bara följa de regler som är uppställda i handboken utan 
att reflektera över hur arbetet eventuellt skulle kunna förbättras. Vi anser således 
att direktstyrning kan ha en negativ inverkan på franchisetagares 
initiativförmåga. 
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