
 

LIU-IEI-FIL-A--10/00721--SE 
 
 
 
 
 
 

Kontroll i ett franchisesystem 
En fallstudie om kontroll av affärskonceptet 

__________________________________________________ 

Control in a franchise system 
A case study on control of the business concept 

 
 
 

  
Emelie Löfdahl 

Frida Rova 
 

 
Vårterminen 2010 

Handledare Ramsin Yakob 

Magisteruppsats 

Ekonomprogrammet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
 

 

 



    
 

 

SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 
Titel 
Kontroll i ett franchisesystem - En fallstudie om kontroll av affärskonceptet 
Control in a franchise system - A case study on control of the business concept 
 
Författare 
Emelie Löfdahl och Frida Rova 
 
Handledare 
Ramsin Yakob 
 
Bakgrund 
Franchise har under de tre senaste årtiondena blivit en av de mest populära och snabbast 
växande företagsformerna. Detta har lett till att franchisegivare har franchisetagare över stora 
geografiska områden där alla jobbar med samma affärskoncept. Då huvudtanken inom 
franchise är att ha ett oföränderligt affärskoncept är det otroligt viktigt att kontrollera att de 
olika enheterna i franchisesystemet jobbar i enlighet med detta. Franchisegivaren måste därför 
utöva kontroll som säkerställa att franchisetagaren arbetar i enlighet med affärskonceptet 
samtidigt som franchisetagarens kreativitet och entreprenörsanda måste uppmuntras.  
 
Syfte 
Studiens syfte är att beskriva och belysa hur en svensk internationell franchisekedja 
kontrollerar att affärskonceptet efterföljs.   
 
Definitioner 
Franchisekedja - vi definierar en franchisekedja som ett samlingsnamn för de olika enheterna 
inom samma varumärke.............................................................................................................  
Franchisesystem - vilket inkluderar organisationsstrukturen och den standardisering som är 
nödvändig för att bygga ett franchisenätverk (Ideström & Fernlund, 2009)................................ 
Varumärke - särskilt varukännetecken som används vid försäljning av varor eller tjänster för 
att skilja dessa mot de andra på marknaden. Kan bestå av bokstäver, siffror eller figurer 
(Nationalencyklopedin). 
 
Resultat 
Vi har genom vår studie identifierat ett kontrollmönster där ett antal faktorer är avgörande för 
vilka kontrollmekanismer som används. Dessa kontrollmekanismer använder franchisegivaren 
som hjälpmedel för att kontrollera att franchisetagaren jobbar i enlighet med det befintliga 
affärskonceptet. Vi kan se att kontrollmekanismerna används olika beroende på i vilket 
stadium samarbetet parterna befinner sig i.  
 
Nyckelord 
Franchise, kontroll, kontrollmekanismer, affärskoncept, Ramsin Yakob.  
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[Kapitel 1] 

1. VIKTEN AV KONTROLL I ETT FRANCHISESYSTEM 

___________________________________________________________________________ 

Vi kommer i detta inledande kapitel presentera bakgrunden till franchise och belysa dess 

innebörd som företagsform. Vi kommer även diskutera den problematik som kan uppstå då en 

internationell franchisekedja ska kontrollera att de olika enheterna jobbar i linje med 

affärskonceptet. Detta mynnar ut i specifika problemfrågor som skall leda fram till ett syfte 

som står för huvudpunkten och agerar utgångspunkt för vår studie. Vi avslutar inledningen 

med en disposition........................................................................................................................ 

_____________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
  

Även om man befinner sig i ett shoppingcenter i Dubai så kan man idag tro att man är i 

Australien eller Storbritannien genom det ökade antalet välkända märken och internationella 

affärskedjor. Allt fler företag fokuserar i allt större utsträckning på internationell expansion 

(McFedries, 2006). Enligt Stafford (2010) kräver en framgångsrik internationell expansion 

planering och utveckling och företagen måste göra en mängd ställningstaganden angående hur 

expansionen skall genomföras. En av utmaningarna med expansion, och ett viktigt 

ställningstagande i expansionsprocessen, är enligt författaren att välja en passande 

företagsform. Det finns en mängd olika typer av företagsformer att välja mellan för att 

expandera på en internationell marknad, några av dem är till exempel joint venture, 

licensiering, direkt investering och franchising.  

 

Franchise har under de tre senaste årtiondena blivit en av de mest populära och snabbast 

växande företagsformerna i USA, Storbritannien och Europa, speciellt inom detaljhandeln 

(Shanghavi, 2004; Hoffman och Preble, 1995). Franchise är dock inget nytt påfund utan har 

en historia som sträcker sig så långt tillbaka som medeltiden då det sätt som den katolska 

kyrkan expanderade kan ses som en sorts franchise. Det namn som franchise dock först 

förknippas med är Singer, som gav rättigheterna till olika köpmän att sälja hans symaskin för 

att så effektivt och billigt som möjligt distribuera symaskinen (Sulkis, 1994; Davis, 2009). 

Idag ses franchise som en överenskommelse mellan två oberoende parter, vilket ger 

franchisetagaren rätt att marknadsföra och sälja ett redan existerande varumärke på en 
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bestämd plats under en viss tidsperiod. Franchisetagaren köper ett aktivt affärskoncept 

bestående av en dokumenterad, testad och lönsam affärsidé där de får stöd, rådgivning 

utbildning, stordriftsfördelar och ett nätverk av andra franchisetagare som gör exakt samma 

sak (Ideström och Fernlund, 2009; Spinelli, 2007; Cox och Mason, 2007).  

 

Desto vanligare franchise blir och desto mer det används i ett internationellt sammanhang, allt 

viktigare blir det enligt Quinn och Doherty (2000) att lära sig hur de olika enheterna i 

franchisesystemet ska kontrolleras för att säkerställa att affärskonceptet efterföljs. En av 

anledningarna till detta, menar författarna, är att internationella franchiseföretag ofta har 

svårare att upprätthålla franchisesystemet då de måste hantera ett längre geografiskt avstånd 

samt kulturella skillnader. Webner (2008) menar även att konsumenterna idag har större och 

snabbare tillgång till information, genom exempelvis informationskanaler som Facebook och 

Youtube. Detta medför att om en franchisetagares eventuella misstag sprids snabbare så kan 

det bli ett hot mot hela företagets image och trovärdighet. Den ökade informationen ställer, 

enligt författaren, därmed högre krav på att franchisekedjor kontrollerar att de olika enheterna 

upprätthåller en gemensam image och att de hittar en balans mellan att skydda varumärket 

och uppmuntra franchisetagarnas kreativitet och entreprenörsanda. 

 

Enligt Speklé (2001) finns det en stor variation på hur företag väljer att kontrollera sina 

organisationer. Vissa förlitar sig på regler, procedurer och standarder medan andra företag 

förlitar sig på individens eget omdöme för att styra beteendet inom organisationen.  Kontroll 

kan även ha olika betydelser och tolkas på olika sätt (Ouchi, 1979). Vi kommer i denna studie 

att utgå från Doherty och Alexander (2006) diskussion om kontroll; en medlems möjligheter 

att förändra eller modifiera en annan medlems beteende inom en distributionskanal, detta då 

det ligger i linje med vårt tankesätt.   

1.2 Problemdiskussion 
 

Framgångsrik internationell expansion ingår vanligen i en franchisekedjas strategiska 

utvecklingsplan. Det finns dock ett flertal problem som måste bemästras för att man ska 

lyckas med detta. Det svåraste är att framarbeta en välutvecklad expansionsplan samt att ha ett 

affärskoncept som fungerar på den nya marknaden (Martin, 2010). För att lyckas övervinna 

dessa problem är det relationen mellan franchisetagare och franchisegivare som är avgörande 

för hur väl franchisesystemet fungerar (Brickley, 2002; Munn, 2001). Bernstein (2004) 
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utvecklar detta resonemang och menar att franchiserelationen är mer komplex än i andra 

företagsformer. Under det senaste årtiondet har en diskussion vuxit fram om hur kontrollen 

mellan de olika parterna skall hanteras, då expansion genom franchise bidrar till att 

franchisegivaren inte längre har full kontrollrätt med möjlighet att styra de olika 

franchisetagarna. Möjligheten för franchisegivaren att sätta restriktioner saknas, därmed måste 

en idé föreslås och därefter måste franchisetagaren övertygas om att den är det bästa 

alternativet (Brickley & Dark, 1987; Bradach, 1997). Utmaningen med att kontrollera 

franchisekedjan kan ytterligare kompliceras då den innehåller internationella delar. Om det är 

stora skillnader mellan hem- och värdland bidrar detta till ökade kostnader för att övervaka de 

olika enheterna i franchisekedjan (Doherty & Alexander, 2006). Övervakas inte de olika 

delarna i franchisekedjan är risken stor att franchisetagaren arbetar med affärskonceptet på ett 

sätt som inte, enligt franchisegivaren, är optimalt. Det egenintresse som franchisetagaren har 

kan leda till att kedjan förlorar sin enhetlighet (Kaufmann & Dant, 1999).  

 

“. . . franchisees may try hard, but they may try hard at the wrong things, at 

least according to the franchisor”  

Källa: Dant and Kaufmann, 2003 (s.64) 

  

Stor vikt i en franchiseverksamhet ligger i affärskonceptet. Ett framgångsrikt och beprövat 

affärskoncept är det som lockar till sig franchisetagare och det är viktigt att franchisegivaren 

har kontroll över att företaget utåt sett presenteras likadant genom hela franchisekedjan för att 

skydda det som gjort affärskonceptet framgångsrikt. (Brooker, 2004; Ideström & Fernlund, 

2009).    

 

Standardisering är det som utgör grunden i en franchise; det är viktigt att alla deltagare i 

franchisekedjan jobbar på samma sätt. Det finns tre framträdande anledningar till detta. För 

det första leder standardisering till kostnadsminimering för båda parterna i marknadsföring 

och implementering. För det andra leder standardisering till att affärskonceptet avbildas lika 

oavsett var butiken är placerad, vilket gör att kunderna inte behöver känna sig förvirrade eller 

besvikna. Detta lockar kunder som söker efter en viss konsumtionsupplevelse att återigen 

uppsöka franchisekedjan (Cox & Mason, 2007). En bra eller dålig upplevelse kan lätt spridas 

mellan konsumenter, varvid ett varumärke snabbt kan stärkas eller skadas (Michael, 1996). 

För det tredje kan eventuella lokala anpassningar som görs bidra till att franchisesystemet inte 

utvecklas i den takt som annars hade varit möjligt. Den kunskap som en franchisetagare 
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besitter kan vara inaktuell och ointressant för franchisetagare i andra miljöer, vilket då bidrar 

till att utvecklingstakten stagnerar. Ännu viktigare än detta är det faktum att de eventuella 

anpassningar som görs minskar likheten mellan de olika rutiner som har byggts upp (Cox & 

Mason, 2007). Flera företag har på senare tid insett att minskad kontroll inom franchisekedjan 

kan leda till försämrat rykte (Sanghavi, 2004). Vi anser därför att det i alla högsta grad är 

viktigt att studera på vilket sätt kontroll kan användas i en internationell franchisekedja för att 

behålla affärskonceptet intakt. 

 

För att hantera kontrollproblem inom ett företag krävs det att man implementerar ett passande 

kontrollsystem och processer samtidigt som man använder sig av rätt kontrollmekanismer 

(Doherty, 1999; Doherty & Alexander 2006). Det finns litteratur som behandlar 

kontrollproblem inom internationella franchiseföretag, däremot har vi observerat att det finns 

begränsat med artiklar om hur franchisegivare kontrollerar att franchisetagare jobbar i 

enlighet med det uttalade affärskonceptet. Det finns även begränsat med studier om kontroll i 

svenska franchisekedjor. Då franchise blir en allt vanligare företagsform (Shanghavi, 2004; 

Hoffman & Preble, 1995) anser vi att det är av allra högsta relevans att studera och beskriva 

hur kontroll används i franchisekedjor för att bevara dess affärskoncept.    

 1.3 Problemfrågor 
 

• Vilka kontrollmekanismer kan användas för att kontrollera att affärskonceptet 

efterföljs i ett franchisesystem?  

• Vad påverkar valet av kontrollmekanismer i franchisesystem?  

• Hur används dessa kontrollmekanismer? 

1.4 Syfte 
 

Studiens syfte är att beskriva och belysa hur en svensk internationell franchisekedja 

kontrollerar att affärskonceptet efterföljs. 

 1.5 Avgränsningar  
 

Vi kommer i denna studie att studera ett svenskt franchiseföretag som agerar på en 

internationell marknad. Vår fokus kommer att ligga på hur kontrollen inom företaget ser ut, 

och hur denna används för att säkerställa att franchisetagarna jobbar på önskvärt sätt. Vi 

kommer enbart studera kontroll från franchisegivare till första ledet franchisetagare och 

butikschef, därmed utesluter vi att studera hur kontroll utövas på subfranchisetagare.  
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1.6 Studiens relevans 
 

Studiens kommer utgå från tidigare forskning, men med en vinkling mot hur internationella 

franchisekedjor kontrollerar att affärskonceptet efterföljs. Vår studie kan därmed vara 

intressant för både företag och entreprenörer. Dessa kan med hjälp av vår studie få stöd och 

råd i hur de kan kontrollera att deras affärskoncept efterföljs och vilka kontrollmekanismer 

som kan vara lämpliga för detta ändamål. Studien kan även ha empirisk relevans genom vårt 

insamlade empiriska material av en svensk franchisekedja.     

1.7 Disposition 
 

I vårt andra kapitel får läsaren ta del av hur vi arbetat för att komma fram till studiens resultat. 

Läsaren får följa hur vi ser på vetenskapsteorier, vilka arbetsmetoder vi använt oss av, hur vi 

praktiskt gått till väga och vilka negativa aspekter som dessa val kan ha medfört. 

 

I vår referensram får läsaren ta del av de vetenskapsteorier vi valt att använda oss av för att 

besvara vårt syfte samt för att analysera och tolka vårt empiriska material.  

 

Här presenterar vi för läsaren vårt empiriska material från Svensk Franchise och vårt 

fallföretag. Materialet från fallföretaget börjar med en kort företagsbeskrivning och därefter 

presenteras detta utifrån dess geografiska läge.   

 

Läsaren finner i detta kapitel vår analys, där vi beskriver hur kontrollen fungerar i ett 

franchisesystem utifrån vårt empiriska material samt våra vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. 

 

I studiens sista kapitel för vi en diskussion och belyser för läsaren den lärdom och insikt vi 

fått om ämnet längs vägen. Därefter gör vi en sammanfattning av vårt resultat och det hela 

avslutas med en presentation på förslag för framtida forskning. 

[Kapitel 2] 

[Kapitel 3] 

[Kapitel 4] 

[Kapitel 5] 

[Kapitel 6] 
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[Kapitel 2] 

2. HUR VI GÅTT TILLVÄGA FÖR ATT BESVARA SYFTET 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel ska vi förtydliga för läsaren vilka vetenskapliga utgångspunkter vi använt oss 

av, samt belysa hur studien genomförts. Hur vi har valt att angripa problemet kontroll i en 

internationell franchisekedja presenteras i detta kapitel, samtidigt som vi vill ge läsaren 

möjlighet att bedöma trovärdigheten samt resultatet av den gjorda studien.  

 

Kapitlet består av fyra delar. Inledande beskriver vi vår vetenskapliga utgångspunkt där vi 

redogör hur vi ser på vetenskapsteorier. Detta leder fram till en beskrivning av den 

undersökningsansats vi använt oss av, där en diskussion angående studiens syfte och de 

angreppssätt som använts kommer att föras. I denna del beskriver vi hur kunskap skapas om 

kontroll och affärskoncept och hur detta används i franchisekedjor. Därefter ges läsaren en 

inblick i hur studiens praktiska tillvägagångssätt skett, med mål att få en så noggrann och 

beskrivande redogörelse om studiens upplägg som möjligt. Det hela avslutas med en 

metodreflektion. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Vår vetenskapliga utgångspunkt 
 

En tolkning är enligt Gilje och Grimen (2007) ett försök att klargöra och ge mening åt ett 

studieobjekt som ytligt sett framstår som oklart eller oförståeligt, vilket ligger väl i linje med 

vad vi ämnar göra i denna studie för att öka förståelsen för kontroll inom franchisesystem.  

Lundahl och Skärvad (1999) samt Gilje och Grimen (2007) beskriver två vetenskapsteoretiska 

plattformar, positivism och hermeneutik, vilka bestämmer de villkor eller regler som det 

vetenskapliga arbetet sker inom och som gör det möjligt att förstå ett fenomens mening. 

Författarna menar att önskemålet med positivism är att skapa objektiv kunskap, vilken inte 

ska vara tolkningsbar utan fakta som bör vara möjlig att observera, mäta eller registrera. 

Huvudsyftet med hermeneutiken är, enligt författarna, däremot att tolka och förstå, vilket 

ligger i linje med vår studie då vi vill skapa förståelse för kontroll av affärskoncept inom 

franchisesystem utifrån tolkning av vår insamlade data. 
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Hermeneutikens grundtanke är att vi förstår verkligheten med bakgrund av vissa 

förutsättningar (Patel & Davidson, 2003; Eriksson & Widersheim- Paul, 1997; Gilje & 

Grimen, 2007). Förutsättningarna kan kallas förförståelse eller fördomar, och är ett villkor för 

att förståelse överhuvudtaget skall vara möjligt (Gilje & Grimen, 2007; Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Tolkningar av olika fenomen sker på daglig basis, vilket vanligen inte 

skapar problem då vi ofta har gemensamma kulturella och sociala förutsättningar. Våra 

intervjuobjekt, och även vi själva, har olika personliga erfarenheter något som Gilje och 

Grimen (2007) tillsammans med språk och begrepp samt trosuppfattningar beskriver som tre 

komponenter som ingår i en persons förförståelse. 

 

En annan betydelsefull del inom hermeneutiken är att fenomen enbart går att förstå om de 

sätts i det sammanhang som de naturligt förekommer i och att det är sammanhanget som ger 

den bestämda meningen. Saknas sammanhanget går det inte att finna en tydlig mening (Gilje 

& Grimen, 2007).  

 

"meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten." 

Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994 (s. 155) 

 

I vår studie beskriver vi kontroll av affärskoncept i ett franchisesystem som helhet genom att 

se till de olika delarna i affärskonceptet. Vi ser här likheter med Gilje och Grimens (2007) 

samt Alvesson och Sköldbergs (1994) resonemang om den hermeneutiska spiralen där det 

hela tiden sker växlingar mellan en del- och helhetssyn för att skapa en fördjupning av 

förståelsen. Enligt författarna visar den hermeneutiska spiralen även sammanhanget mellan 

tolkning, förförståelsen och den omgivande kontexten. Detta går i linje med hur vi har arbetat 

då vi, i de tolkningar vi har gjort, haft en förförståelse och även tagit hänsyn till 

intervjuobjektens förförståelse. Samtidigt har vi varit medvetna om den miljö och de 

situationer som påverkar beslut samt intervjuobjektens uppfattning om fenomenet.  

2.2 Vetenskaplig undersökningsansats 
 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att syftet med en studie kan vara explorativt, beskrivande, 

förklarande, diagnostiskt eller utvärderande. Vårt mål med denna studie är beskrivande, då vi 

ämnar beskriva hur kontroll används i internationella franchisekedjor. En beskrivande studie 

används enligt Jacobsen (2007) ofta för att beskriva hur flera enheter beter sig eller uppfattar 
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en viss situation under en viss tidpunkt. Vi kommer endast att fokusera på hur kontrollen 

används idag och inte jämföra med hur det varit eller hur det ser ut i framtiden, vilket ger oss 

en given tidpunkt. Vi gör med andra ord en tvärsnittstudie, vilket Jacobsen (2007) beskriver 

som en beskrivande problemställning där en bild av en specifik situation vid en viss tidpunkt 

ges.    

2.2.1 Hur vi skapar vår kunskap 
 

När en teoretisk reflektion över en uppsättning empirisk data gjorts kan forskaren vilja gå 

tillbaka och samla in ny information för att utveckla och granska teorin. En sådan generell 

strategi där man går fram och tillbaka mellan empirisk data och teori kallas enligt Bryman och 

Bell (2005) ofta för en iterativ process. Yin (2003) diskuterar även den iterativa processen och 

beskriver ett tillvägagångssätt där det empiriska materialet studeras och ger ny information. 

Detta leder till att den inledande teoretiska positionen justeras och det empiriska materialet 

studeras sedan igen från ett nytt perspektiv. Detta kan vi koppla till processen i vårt arbete där 

vi efter de inledande intervjuerna frångick vår initiala problematisering av ämnet då vi med ny 

information insåg att det inte var något problem som var signifikant i praktiken. Därefter 

letade vi ny kompletterande teori för att sedan fortsätta med intervjuerna med nytt fokus. 

Dessa iterativa drag väl anpassade för vårt beskrivande syfte, samtidigt som det underlättar att 

finna nya eventuella förklaringsvariabler.   

2.2.2 Vårt angreppssätt   
 

Val av angreppssätt bör anpassas efter undersökningens syfte och problemfrågor. De 

angreppssätt som brukar diskuteras är kvantitativ samt kvalitativ metod där den kvantitativa 

metoden består av mätning, kausalitet, generalisering samt replikation och kan beskrivas som 

standardiserad. Detta är motsatsen till den kvalitativa metoden som erbjuder en högre grad av 

flexibilitet. Kvalitativ metod är bättre lämpad för undersökningar med mål att förklara 

komplexa situationer då en helhetsbild kan beskrivas, eftersom den erbjuder mångtydiga 

tolkningar vilket ligger i linje med hermeneutiken. Användandet av dessa metoder kan ske var 

för sig, eller som en kombination. (Alvesson & Sköldberg, 1994; Holme & Solvang, 1997; 

Bryman & Bell, 2005). 

 

Våra forskningsfrågor samt syfte anser vi bäst behandlas med en kvalitativ metod med fokus 

på vår tolkning. Enligt Holme och Solvang (1997) är fördelen med den kvalitativa metoden att 
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den erbjuder möjlighet att anamma en helhetsförståelse, samtidigt som det ger möjlighet till 

förändringar i studien, vilket i sin tur kan bringa nya aspekter till undersökningsämnet. Detta 

ligger även i linje med vårt hermeneutiska synsätt, där olika delar skapar en helhet av 

fenomenet med stöd av vår förförståelse. Vi har gjort konkreta och medvetna kvalitativa 

metodval och valt intervjuer som vårt primära datainsamlingsinstrument, då vi anser att detta 

på bästa sätt kan ge en helhetsbild av intervjuobjektens situation och uppfattning. Kvalitativ 

intervju användas när syftet och frågeställningen med studien är att förstå eller hitta mönster 

som sedan skall beskrivas (Lundahl & Skärvad, 1999; Trost, 2005), vilket är ändamålet med 

vår studie.    

 

Det kan vara lämpligt att dela upp sitt kvalitativa tillvägagångssätt i etapper, detta för att varje 

etapp kan bidra med relevant lärdom och erfarenhet. Lämpligen kan indelningen ske i en 

förstudie och en huvudstudie (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi valde att genomföra två 

förstudier; en med exportrådet i Dubai för att lära känna den kultur Ordning & Reda befann 

oss i då vi hade väldigt lite kännedom om denna, samt en med Svensk Franchise för att få en 

grundläggande förståelse för franchise och affärskonceptets betydelse. Detta är i linje med 

Lundahl och Skärvads (1999) synsätt vilka menar att en förstudie gör att forskarna kan lära 

känna situationen och problemet och därmed få underlag för att bestämma om 

problemformuleringen är den riktiga. Som huvudstudie valde vi att använda oss av en 

fallstudie i vilken vi riktar oss mot ett företag; Ordning & Reda. Fallstudier lämpar sig väl när 

man vill skaffa en djupare förståelse av en speciell händelse och förstå fenomenet i sitt 

sammanhang (Lundahl & Skärvad, 1999; Jacobsen, 2007), vilket är just vad vi ämnade göra i 

denna beskrivande studie. Det finns enligt Lundahl och Skärvad (1999) två olika syner på 

fallstudier; nomotetisk och ideografisk. Den nomotetiska synen utgår från att fallet bidrar med 

allmängiltig fakta medan den ideografiska synen ser fallet som en engångsföreteelse där det 

studerade fenomenet kan sägas vara unikt. (Lundahl & Skärvad, 1999). Den ideografiska 

synen ligger närmare vårt synsätt, då vi anser att det resultat vi når genom vår fallstudie inte 

kan ser som allmängiltigt utan om undersökningen görs på nytt med ett annat fallföretag, kan 

resultatet bli annorlunda.  
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2.3 Tillvägagångssätt i praktiken 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
 

För att skapa en djup förståelse för franchisesystem, affärskoncept och kontroll har vi under 

studiens arbetsgång studerat litteratur. Genom vår iterativa process har vi sedan studerat ny 

och kompletterande litteratur allt eftersom vi fått in ny information från vår empiriinsamling. 

Riktningen för vår litteraturinsamling och teoretiska position har hela tiden förändrats varvid 

avslutandet av studien inte var den samma som vid inledningen, vilket går i linje med Yins 

(2003) beskrivning av den iterativa processen. Med andra ord går arbetet kontinuerligt runt, 

men samtidigt hjälper det oss framåt i vår förståelse och ger oss en helhetsbild av ämnet 

franchise. 

 

I huvudsak har litteraturen bestått av forskningsartiklar och böcker. Forskningsartiklarna har 

kontinuerligt införskaffats under arbetets gång, i huvudsak från databasen Business Source 

Premier. Vi har även utgått ifrån dessa artiklars litteraturlistor för att hitta relaterade artiklar. 

Böckerna har med jämna mellanrum lånats från HumSum-biblioteket genom databasen Libris 

och på Linköpings Stadsbibliotek. Denna litteraturstudie och det empiriska materialet är det 

som sedan ligger till grund för studiens resultat.  

2.3.2 Val av fallföretag 
 
Inledande utgick vi från olika svenska franchiseföretag med franchiseverksamheter i Dubai. 

Tanken var att denna marknad kunde spegla de kontrollproblem som kan uppstå. Då vår 

teoretiska förståelse för fenomenen ökade förändrades urvalskriteriet. Vi ansåg oss då få en 

bättre och mer generaliserbar bild av verkligheten om vi istället använde oss av ett fallföretag 

som agerar i flertalet länder. I och med detta kunde vi fokusera på ett franchiseföretag och 

bilda oss en djupare förståelse för hur kontrollen sker inom hela organisationen. Då vår studie 

är av beskrivande karaktär anser vi att stor vikt ligger i att få just en djup förståelse för det 

fenomen som studeras.    

   

Vi valde Ordning & Reda som fallföretag vilka agerar på en internationell marknad, både 

inom och utanför Europa, vilket ger oss möjlighet att insamla nödvändig empirisk data. 

Urvalsprocessen av butikerna skedde medvetet. Vi fokuserade på att fånga upp alla de 

olikheter som finns inom organisationen. Utifrån dessa kriterier valdes en butik i Förenade 
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Arabemiraten, Spanien, Belgien samt två i Sverige. I och med dessa val fångades olika 

franchiseägandeskap upp, samt geografiska skillnader.  

2.3.3 Val av intervjuobjekt 
 

Det finns två olika typer av intervjuer; informationsintervju, där respondenten har mycket att 

säga om ämnet som diskuteras men själv inte omfattas av detta, samt respondentintervju där 

respondenten själv är en del av det fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1997). Vår 

avsikt var att intervjuobjekten själva skulle vara berörda av den kontroll som bedrivs, och 

därför valdes respondenter utifrån deras befattning; en franchisetagare samt en butikschef. Vi 

anser att båda dessa kontinuerligt har kontakt med huvudkontoret och den kontroll som 

bedrivs. I de fall som franchisetagaren även agerade butikschef har vi enbart genomfört en 

intervju. Valet att ej genomföra intervjuer med personer på lägre hierarkisk nivå var avsiktlig, 

då vi anser att dessa inte är medvetna om den kontroll som utövas från franchisegivaren. 

Intervjun som genomfördes med huvudkontoret gjordes även den med en person högt upp i 

hierarkin. Vi ansåg detta nödvändigt för att med säkerhet kunna påstå att respondenten själv 

skulle vara en del av vårt fenomen. Förutom intervjuerna, med koppling till fallföretaget, 

valde vi att träffa VDn på Svensk Franchise för att få en grundlig förståelse för franchise och 

dess koppling till affärskonceptet samt en kontaktperson på exportrådet i Dubai för att få 

lärdom om Dubais kultur. Intervjun med exportrådet kommer inte att presenteras i vår empiri, 

utan fungerade enbart som kunskapsunderlag. 

 

I de fall då franchisetagaren fram till nyligen även agerat butikschef gjordes enbart en 

intervju1. Detta beror dels på att vi ansåg att franchisetagaren då besitter den kunskap vi 

efterfrågar samtidigt som den nya butikschefen med stor sannolikhet inte är insatt i 

verksamheten och driften av företaget. En tillfrågad franchisetagare valde att tacka nej till en 

intervju på grund av tidsbrist. Denna ersattes då av en annan franchisetagare med samma 

urvalskriterium, varvid vi anser att vårt resultat inte påverkats av detta. Beskrivning av 

respondenterna återfinns i bilaga 1.    

2.3.4 Metod för empiri-insamling 

 
Intervjuer kan delas upp i strukturerade och ostrukturerade intervjuer med utgångspunkt från 

det svarsutrymme som ges åt respondenterna. Svarsalternativen kan vara helt strukturerade då 

respondenten endast kan välja mellan ett par svarsalternativ som ställts upp på förhand. I en 
                                                 
1Anthony Igoe, Stockholm 
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ostrukturerad intervju kan respondenten däremot helt själv formulera sina svar (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Bryman och Bell (2005) samt Holme och Solvang (1997) beskriver den semi-

strukturerade intervjun, vilken innebär att om en kvalitativ intervju inte är strukturerad kan 

intervjupersonen använda ett manus eller en lista som handledning för att kontrollera att 

intervjun täcker de områden som den avser. Fördelarna med en semi-strukturerad intervju är 

att intervjuaren kan kontrollera vilka teman som skall beröras samtidigt som intervjuprocessen 

är flexibel och intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman & Bell, 

2005; Holme & Solvang, 1997). Vi valde en semi-strukturerad intervjuform då vi ansåg att 

det var väldigt viktigt att respondenten själv skulle få formulera sina svar för att kunna ge oss 

sin syn på kontrollen inom franchisesystemet. Däremot så ville vi kunna styra intervjun för att 

säkerställa att vi berörde alla frågeområden, vilket en semi-strukturerad intervjuform bidrog 

till. Vi utformade fem olika intervjumanus. Intervjumanus skall belysa de ämnen och 

frågeställningar som är intressanta (Kvale, 1997). Vid utformningen av intervjumanuset utgick 

vi från vårt syfte och problemfrågor, samt den referensram vi valt att använda oss av. Då vi 

använde oss av en iterativ process förändrade vi vårt syfte, problemformulering och 

referensram under insamlingen av datamaterialet då, som tidigare nämnts, vi med ny 

information insåg att det ursprungliga problemet inte var signifikant i praktiken. Detta gjorde 

att intervjumanuset även anpassades efter de inledande intervjuerna. Målet med intervjuerna 

var att besvara frågor om företaget och dess affärskoncept samt hur kontrollen utövades i de 

olika enheterna.  

 

Intervjumanus utvecklades i enlighet med Lantz (2007) tankesätt om intervjuer med öppen 

karaktär; vida frågor med möjlighet till följdfrågor vilka hjälper till att fördjupa förståelsen av 

det som respondenten anser viktigt och vill belysa. Enligt författaren inleds intervjun 

lämpligen med att intervjupersonen delger respondenten bakgrundsinformation. Vi 

förtydligade för respondenten vårt ämne, varför de som respondenter var intressanta, hur 

material kommer att användas samt rätten till anonymitet. Även en tidsplan, samt 

dokumentationssätt tydliggjordes. Därefter anser Lantz (2007) att närliggande frågor bör 

ställas. I denna fas ställdes frågor om respondentens bakgrund och hur de kommit i kontakt 

med Ordning & Reda. Syftet med detta var att ge oss en bild av respondenten och vilken 

livssituation denne befinner sig i vilket underlättade vår förståelse för intervjuobjektet. I nästa 

steg av intervjun hade vi formulerat öppna huvudfrågor med inledande ord som hurdant och 

varför för att behålla öppenheten i våra svar. Dessa två frågeord är även lämpliga när man 

använder sig av en fallstudie (Lundahl & Skärvad, 1999). Huvudfrågorna skrevs med våra 
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problemfrågor i bakhuvudet för att inte tappa fokus från det fenomen vi studerar. I den 

avslutande fasen anser Lantz (2007) att en sammanfattning kan vara lämplig då flertalet 

frågeområden behandlas. Detta ansåg vi ej nödvändigt då vi inte behandlat många olika 

frågeområden, utan gav i stället respondenten möjlighet att utifrån studiens syfte komplettera 

sina svar.   

2.3.5 Genomförandet av intervjuerna 
 

Intervjuerna förbereddes genom studier av material om butiken och respondenten, så som 

företagets hemsida och artiklar. Målet med detta var att vi skulle få en förförståelse och 

kunskap om Ordning & Reda och de personer som skulle intervjuas. Vår empiriska data 

grundas på semi-strukturerade intervjuer som genomförts med nio respondenter, mellan den 

27 februari – 12 april år 2010. I de fall intervjuerna skulle genomföras i Sverige, ringde vi 

respondenterna med tanken att ge dem möjlighet att ställa eventuella frågor angående 

intervjuns genomförande. De intervjuer som skedde utanför Sveriges gränser använde vi oss 

av e-mail med samma avseende. Ett av intervjuobjekten bad att få en intervjumall skickad i 

förväg, vilken skickades i reviderad form per e-mail sex dagar innan intervjutillfället2. Vid de 

övriga intervjutillfällena valde vi att inte skicka en intervjumall för att lättare kunna fånga upp 

tvekningar och känsloyttringar samt inställning till ämnet som diskuterades under intervjun. I 

det fall där intervjumall skickats i förväg märktes det att respondenten blivit påverkad, då hon 

hade förberett svaren och var noga med att följa mallen. Det var även problematiskt att få 

henne att svara på våra följdfrågor. Trots detta var svaren väldigt lika de vi fått från andra 

intervjuobjekt, varvid vi ansåg att detta inte var ett problem.  

 

Inspelningarna skedde med hjälp av bandlös diktafon. Lantz (2007) nämner att det finns både 

för- och nackdelar med en inspelning. Detta underlättade vår bearbetning av materialet, då 

möjligheten fanns att ordagrant granska vad som sagts. Denna fördel hade gått förlorad om 

enbart anteckningar hade tagits under intervjutillfället, samtidigt som det enligt Lantz (2007) 

finns en risk att en omedveten informationsgallring sker. Nackdelen kan vara att respondenten 

känner sig obekväm i situationen och därmed utelämnar information (Lantz, 2007; Trost, 

2005; Repstad; 2007), dock uppfattade vi inga tecken på detta. Intervjuerna transkriberades 

fortast möjligt för att göra det möjligt att citera på rätt sätt. Denna transkribering har sedan 

fungerat som en tryckt bok som vi kunde återkomma till för att påminnas om vad som sades. 

                                                 
2 Inez Vidts, Antwerpen 
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Respondenterna gavs möjlighet att läsa igenom denna transkribering, vilket samtliga tackade 

ja till. Intervjulängden har varierat mellan 35-75 minuter, där de längre intervjutillfällena 

utgjordes av franchisetagare och managing director på huvudkontoret, och de kortare av 

butikschefer och exportrådet.  

 

Vi bestämde oss för att enbart använda ordet affärskoncept i presentationen av vårt ämne, 

detta för att respondenten inte skulle begränsas i sina svar. Vi trodde att ordet affärskoncept 

kan ha olika innebörd för olika människor, och vi ansåg att risken fanns att svaren 

formulerades efter den egna förförståelsen för innebörden. Vi har i stället lagt upp intervjun 

utifrån affärskonceptets olika delar; verksamheter, roll- och arbetsfördelningen, 

marknadsföring och försäljning samt ekonomi och administration, detta för att säkerställa att 

vi behandlade affärskonceptet utförligt under våra intervjutillfällen.  

 

Vi har i största möjliga utsträckning träffat respondenterna personligen, då Repstad (2007) 

menar att dessa möten erbjuder möjlighet att uppfatta budskap av icke-verbal karaktär. Vi har 

valt att alltid vara två intervjupersoner närvarande vid de intervjutillfällen som skedde på 

plats. Fördelen med att vara två intervjupersoner är att intervjun vanligen ger en större 

informationsmängd och förståelse än om endast en person genomför intervjun (Trost, 2005).  

Enligt författaren är dock risken med två intervjupersoner att intervjuobjektet kan känna ett 

underläge, då intervjupersonerna får ett maktövertag. Vi har försökt minska detta problem 

genom att inledande under intervjun förklara att en person huvudsakligen genomför intervjun, 

medan den andra enbart för anteckningar och ställer eventuella kompletterande frågor under 

intervjuns gång. Vi har även valt genomföra intervjuerna på intervjuobjektens kontor, vilket 

är en bekant miljö för dem. Detta gav oss även möjlighet att få en inblick i deras 

arbetssituation, vilket enligt Bryman & Bell (2005) kan underlätta förståelsen för 

respondenten. I de fall en telefonintervju genomfördes har båda författarna till studien 

medverkat. Denna har skett med hjälp av högtalartelefon. Dock har kompletterande frågor 

skett enbart på slutet, detta för att inte skapa förvirring för respondenten som inte har 

möjlighet att se vem som talar. Begränsad tid och moder natur har varit de två anledningar till 

att telefonintervju genomförts3. 

 

                                                 
3Mercedes Cano, Madrid; Inez Vidts, Antwerpen; Daniel Mokari, Dubai. 
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Den kvalitativa intervjun liknas vid en vägledd konversation där frågor och svar under 

intervjun utvecklas som en följd av det som tidigare sagts, detta i linje med en semi-

strukturerad intervju (Starrin & Renck i Svensson & Starrin, 1996). Vi har under våra 

intervjuer utvecklat och anpassat oss efter situationen och de svar som vi fått av 

intervjuobjektet i enlighet med Starrin och Svensson (1996). Kvale (1997) framhäver 

öppenheten som den främsta egenskapen vid en intervjusituation. Vi har genom hela studien 

försökt vara öppna för intryck som uppkommit i de olika intervjuerna, då det har kunnat ge 

oss ytterligare information som kan skapa en ökad förståelse för fenomenet.  

2.3.6 Analysarbetet 

 

Vi har i vårt empiriska 

analysarbete gått mellan att 

analysera de olika delarna i 

affärskonceptet till att se dessa 

i en större helhet 

sammankopplat med kontroll. 

Detta tillvägagångssätt kan 

liknas med Jacobsens (2007) 

hermeneutisk analys, vilken 

kan illustreras som en spiral, se 

figur 1. Enligt Jacobsen (2007) utgår den hermeneutiska analysen från insamling av rådata 

vilket i vårt fall bestod av inspelade intervjuer och tillhörande anteckningar. Direkt efter 

intervjuerna diskuterade vi igenom vad som sagts, och vad vi fått ut av dem. Vidare 

transkriberades intervjuerna direkt för att vi inte skulle misstolka de eventuella pauser som 

uppstod under samtalet. Vi har i denna transkribering återgett tvekningar, pauser och 

känsloyttringar i möjlig mån. Vid bearbetningen av det empiriska materialet har vi 

kontinuerligt tittat på våra problemfrågor samt syfte för att presentera relevant material och 

för att tydliggöra för läsaren det insamlande materialet. Detta underlättade valet av vad som 

utförligt skulle presenteras samt vad som var mindre viktigt för att besvara vårt syfte. I och 

med att vårt syfte och problemformulering har ändrats under den iterativa processen så 

bearbetade vi om de inledande intervjuerna, med fokus på kontroll, för att inte gå miste om 

relevant information. Den insamlade empirin från fallföretaget strukturerades och 

kategoriserades därefter upp efter affärskonceptets olika delar för att ge oss en överblick på 

Figur 1 – Egen tolkning av Jacobsens (2007) hermeneutiska spiral  
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det material som kommit oss tillhanda i enlighet med Jacobsens (2007) resonemang. För att 

tydliggöra för läsaren har vi även i vår rubriksättning utgått från affärskonceptets olika delar 

och detta är genomgående i alla empirins delar som behandlar fallföretaget. Vad gäller 

förstudierna är det enbart intervjun med Svensk Franchise som presenteras i empirikapitlet då 

denna gav relevant information med hänseende till syftet och därmed kan öka läsarens 

förståelse för franchise och affärskonceptet. Intervjun med Svensk Franchise presenteras utan 

underrubriker, och även analysarbetet av förstudien skedde utan olika kategoriseringar då 

detta material enbart bidrar med förkunskap. Vidare letade vi efter likheter och skillnader i 

materialet från fallstudien med fokus på kontroll för att bilda oss en uppfattning om 

helhetsbilden. Detta görs enligt Jacobsen (2007) för att finna skillnader och gemensamma 

aspekter. Tack vare detta tillvägagångssätt fick vi en förståelse för hur kontroll kan användas 

för att säkerställa att alla enheter jobbar på samma sätt och i linje med affärskonceptet. 

Spiralen kännetecknar att det inte finns något slut i analysarbete (Ödman, 2007), vilket 

stämmer väl överens med vårt iterativa tillvägagångssätt då ny information bidrar till nya 

analyser.   

 

Då vårt mål är att återge intervjuobjektets helhetssyn är vår beskrivning av vad som sagts 

under intervjutillfällena detaljerad och vi har valt att frekvent använda oss av citat. Detta 

medger, enligt Gilje och Grimen (2007), en högre grad av tolkningsfrihet. Vi har enligt 

Lundahl och Skärvads (1990) anvisningar i största möjliga mån återgett citaten ordagrant. Det 

har i vissa fall uppstått svårigheter med att ordagrant citera då respondenten svarat på ett 

givande sätt, men då meningen tagen ur sin helhet enbart skulle skapa förvirring för läsaren. 

Vi har i dessa fall valt att använda oss av barmhärtighetsprincipen, vilken enligt Gilje och 

Grimen (2007) ger oss möjlighet att eliminera ord som ingår i talspråket, men i skrift enbart 

förvirrar. Barmhärtighetsprincipen innebär, enligt författarna, att forskaren bör utgå från att 

respondenten är förnuftig, och för att belysa detta samt ge läsaren en rättvisande bild av de 

svar som avlagts under intervjutillfället, väljer att utesluta upprepningar och tvekningar. 

2.4 Metodreflektion 
 

Jacobsen (2007) beskriver vikten av studiens giltighet och relevans, vilket avser att man mäter 

det man vill mäta, att det man mätt uppfattas som relevant och att resultatet också gäller för 

andra. Författaren beskriver sedan tre begrepp som ofta används i kvalitativa ansatser för att 

avgöra studiens giltighet och relevans; bekräftbarhet, överförbarhet och trovärdighet.  



    
 

17 
 

2.4.1 Bekräftbarhet 
 
Bekräftbarhet handlar om huruvida författarna mäter det de tror att de mäter (Jacobsen, 2007) 

Vi har i vår insamling av material försökt vara kritiska mot de källor, både muntliga och 

skriftliga, vi har använt och mot den informationen vi fått, något som Jacobsen (2007) 

beskriver som ett test av studiens bekräftbarhet. De muntliga källorna vi använde oss av ansåg 

vi har kunskap och insikt om hur kontroll hanteras i ett franchisesystem vilket, enligt 

författaren, ger en högre grad av bekräftbarhet. Våra respondenter har gett oss liknade 

information, vilket även ökar validiteten på våra slutsatser. Antalet intervjuer har dock 

begränsats på grund av att studien har skett under vissa förutbestämda förutsättningar. Vi hade 

20 veckor på oss att, från kursstart till framläggning presentera en teoretisk magisteruppsats, 

vilket har bidragit till att studiens djup och bredd begränsats. Med tanke på tidsbristen har vi 

enbart genomfört nio intervjuer, vilket vi ändå anser vara ett skäligt antal för att kunna dra 

relevanta slutsatser. 

 

Vi anser att möjligheten finns att vissa ämnen, ej nödvändigtvis de mest centrala för studien, 

har behandlats mer utförligt och ingående under intervjutillfällena. Detta har vi försökt 

motverka genom att ha ett övergripande manus för de centrala frågorna, vars tanke har varit 

att styra intervjun i rätt riktning. Medvetenhet måste finnas om att intervjuobjektets svar 

speglas av en personlig förförståelse och hur de faktiska förhållandena ser ut, enligt 

hermeneutiken. Vi ser dock inte detta som ett hinder, då vi anser att just detta har ett värde för 

studien, då den belyser att kontroll kan uppfattas på olika sätt beroende på individ.  

 

De skriftliga källor vi använt oss av för att utforma vår referensram har grundat sig i såväl ny 

som gammal litteratur, uteslutande artiklar och böcker. Information från hemsidor har vi 

enbart använt oss av vid kortare stycken i bakgrunden samt för att göra företagsbeskrivningar 

vilket vi inte bygger vår analys och slutsats på. Vi anser därför att dessa källor inte minskar 

studiens trovärdighet. En del av de presenterade teorier som återfinns i referensramen är 

omfattande, och därför har vi valt att enbart välja ut de delar som är relevanta för vår studie. 

Mot detta kan det riktas kritik, då vi till följd av detta ej haft möjlighet ta del av all 

information och skaffa den fullständiga kunskapen om teorin.  

 

Teorier om kontroll präglas i huvudsak av engelska artiklar. De källor som används i vårt 

metodkapitel domineras å andra sidan av svensk och nordisk litteratur, vilket kan vara en 



    
 

18 
 

kritisk aspekt. För att hantera detta han vi i möjlig mån använt oss av flertalet författare för att 

få en bredare syn på vilka metodval som kan göras.  

2.4.2 Överförbarhet 
 
Med överförbarhet menar Jacobsen (2007) till vilken grad studien kan generaliseras för en 

större population. Vårt mål med studien var inte att göra generaliseringar av det statistiska 

slaget, vilket Lundahl och Skärvad (1999) beskriver. Statistisk generaliserbarhet kan inte 

göras då fallstudier används, eftersom resultatet inte kan sägas vara allmängiltig för en hel 

population (Lundahl & Skärvad, 1999). Jacobsen (2007) diskuterar även att syftet med en 

kvalitativ undersökning i regel inte är att generalisera till en större population utan att målet 

snarare är att förstå ett fenomen. Lundahl och Skärvad (1999) beskriver analytisk 

generalisering, vilket handlar om i vilken utsträckning det framkomna resultatet kan 

generaliseras genom att jämföra empirisk data med befintliga teoribildningar. Då vi i vår 

studie jämför vårt empiriska material med befintlig teori anser vi att det finns en analytisk 

generaliseringsmöjlighet.    

2.4.3 Trovärdighet 
 
Trovärdighet i studiens alla delar, samt det slutliga resultatet, speglas av vilken 

undersökningsmetod som har använts och hur denna har påverkat resultatet. Intervjuobjekten 

kan även påverkas av intervjupersonen eller omgivningen samtidigt som intervjupersonen kan 

påverkas av relationer som uppstår under datainsamlingsprocessen. Däremot är trovärdigheten 

svårare att avgöra i kvalitativa studier då det är många variabler som påverkar resultatet och 

det är svårt att säga vilken påverkan dessa variabler haft. Samtidigt är det omöjligt att upprepa 

undersökningen under exakt samma förhållanden för att studera om man får exakt samma 

svar. (Jacobsen, 2007).  

 

Alla intervjuer har genomförts på intervjuobjektets kontor vilket kan vara en fördel då 

intervjuobjektet kan känna sig mer bekväm i en bekant miljö, vilket Jacobsen (2007) 

beskriver som en orsak till ökad trovärdighet. Slarv vid nedteckning och analys av data ses av 

författaren som en faktor som kan påverka studiens trovärdighet negativt. Vi har, genom att 

använda oss av en diktafon och sedan noggrant transkriberat våra intervjuer, arbetat för att 

styrka studiens trovärdighet. Vi har även skickat transkriberingen till intervjuobjekten för 

godkännande. En svaghet som vi ser är att vi, på grund av geografiska förhållanden, inte haft 

möjlighet att personligen träffa alla respondenter, varvid en uppfattning om butiken endast har 
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kunnat skapas från respondenternas beskrivningar. Det har även försvårat tolkningen av 

respondentens tvekningar, då kroppsspråket ej kunnat avläsas. Vilket har kunnat bidra till att 

viss information inte framkommit. Detta problem berör två länder, men vi vågar trots detta 

framhålla att den information som framkommit är trovärdig och relevant då vi inte sett någon 

större skillnad i dessa svar mot de intervjuer som genomförts genom personligt möte.   

 

Då trovärdigheten är svår att gradera i en kvalitativ studie läggs vikten på författarens 

förmåga att tydliggöra tillvägagångssättet, så att läsaren själv kan avgöra huruvida denna 

anser att studien är trovärdig (Jacobsen, 2007). Vi har i vår studie arbetat med att tydligt 

redogöra vårt tillvägagångssätt. Ett exempel på detta är under rubriken genomförande av 

intervju där vi tydligt berättar om hur vi har gått tillväga under insamlingen av det empiriska 

materialet.  

2.4.3 Forskningsetik 

 

Etiken bedöms utifrån specifika situationer samtidigt som det ger riktlinjer för hur man bör 

agera vid de speciella dilemman man stöter på (Jacobsen, 2002). Etiken har i vår studie 

fungerat som stöd för hur vi moraliskt bearbetar empirisk data samt hur själva studiens 

metodarbete och tillvägagångssätt sker. Lagen om forskningsetik behandlar ett flertal 

områden inom forskningsetik, exempelvis hänsyn till socialt svaga grupper, krav på samtycke 

och krav på skydd för barn (Dahlen, 2007). Vi kommer däremot enbart att fokusera på de 

områden inom forskningsetiken som är väsentlig för vår studie; krav på samtycke, krav på 

information samt krav på konfidentialitet.   

 

Dessa punkter innebär att forskningsobjektet samtyckt till medverkan samt själv bestämmer 

på vilka villkor intervjun sker. Forskningsobjektet skall på förhand vara införstådd med vad 

som kommer att undersökas samt mottagit information angående studiens syfte och den 

metod som skall användas för att finna ett resultat. Information om bearbetning, följder och 

risker skall ges, samt vilka som står som ansvariga för studien. Forskningsobjektet har även 

rätten att när som helst avbryta det frivilliga deltagandet. Forskningsobjektet skall även kunna 

vara säker på att de uppgifter som framkommit under intervjutillfället behandlas på ett 

konfidentiellt sätt och inte går att hänföra till respondenten. Det är därmed upp till forskaren 

att behandla kontaktinformationen så att obehöriga ej kan ta del av denna (Dahlen, 2007).  
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Våra respondenter har frivilligt ställt upp på att besvara våra frågor. Information om att hur 

resultatet skall användas förtydligades inledningsvis under varje intervjutillfälle, samt att 

forskaren är den ansvarige för resultatet. Då alla respondenter gav sitt medgivande till att 

citeras med namn och position har vi inte behövt göra några omskrivningar för att bevara 

deras konfidentiella rätt.  
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[Kapitel 3] 

3. VÅRA VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
___________________________________________________________________________ 

De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna är vårt verktyg för att analysera hur 

internationella franchisekedjor kontrollerar att deras franchisetagare följer affärskonceptet. 

Då kontroll är ett relativt omfattande område väljer vi här enbart att presentera det vi anser 

relevant för vår studie. I vår referensram sammankopplas diskussioner om franchise med 

olika kontrollmekanismer. 

 

Inledande presenterar vi franchise som företagsform och redogör för affärskonceptets olika 

delar. Ur detta går vi vidare till en presentation om kontroll och de olika kontrollmekanismer 

som kan vara aktuella för studien.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Franchise som företagsform 
 

Franchise har under de senaste åren blivit en viktig och framgångsrik företagsform vid 

expansion. Franchisetagaren köper rätten att marknadsföra och sälja ett redan befintligt 

varumärke, vilket betyder att de jobbar för sig själva i en franchisekedja (Spinelli, 2007; Cox 

& Mason, 2007). Detta är en konkurrensfördel för entreprenörer då de har en väl fungerade 

affärsidé och ett fungerande affärskoncept i ryggen (Hoffman & Preble, 1994) . 

 

En vanlig förklaring till att franchise har blivit så populärt är att franchisegivaren inte har det 

monetära kapitalet som behövs för att själv driva en expansion framåt (Dant & Kaufmann, 

2003; Hoffman& Preble, 1991; Beshel, 2001; Ideström & Fernlund, 2009; Chell, 2001). 

Vanligtvis erlägger franchisetagaren en engångssumma för rättigheterna samt en ständigt 

återkommande avgift, vanligen baserad på resultatet (Beshel, 2001). Det är dock inte enbart 

kapital som franchisetagaren bidrar med. De besitter även en kunskap som franchisegivaren 

annars inte kommit åt vad gäller den nya marknaden till vilken expansionen sker. Utöver detta 

tillförs nytt humankapital till franchisekedjan vilket ökar motivationen och underlättar 

krishantering (Hoffman & Preble, 1991; Dant & Kaufmann, 2003). Flertalet författare pekar 

på att det faktum att franchise innebär ett delat risktagande, där franchisegivaren står för den 

kapitala investeringen och franchisetagaren för bolagsrisk samt kommersiell risk. Detta är ofta 
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ett framträdande argument till varför franchise passar en marknad där expansionen fodras 

enligt Mockler och Easop (1968), Michael (1996)  samt Ideström och Fernlund (2009).  

Det finns enligt Hoffman och Preble (1991) flera sätt att penetrera en ny marknad på och 

författarna diskuterar fyra olika typer som har anknytning till franchise; direct franchise, 

master franchise, area development samt area representative. 

  

Direct franchise används enligt Weinberg (2006) främst på den inhemska marknaden och är 

en utmärkt form att säkra maximal kontroll över franchisesystemet från franchisegivarens 

sida. Direct franchise är enligt författarna ett avtal mellan franchisegivaren och en individuell 

person och denna uppgörelse resulterar vanligen i en långsammare tillväxt och ett ökat behov 

av support. Författarna menar då att franchisegivaren måste finna de kontaktnät samt de 

distributionskanaler som krävs för framgång, då en individuell person sällan har dessa 

kontakter. Franchisegivaren har även vanligen hand om utbildning och marknadsföring, samt 

införandet av ett lokalt supportkontor då detta är nödvändigt. Weinberg (2006) konstaterar 

dock att direct franchise är kostsamt både i termer av tid och pengar och ses därmed inte 

längre som den optimala expansionsformen då den inte är effektiv vid stora kulturella och 

politiska skillnader.  

 

Master franchise är till skillnad mot direct franchise en vanlig och populär expansionsstruktur. 

Denna form ger franchisetagaren hela ansvaret för utvecklingen av franchisesystemet på en 

förutbestämt geografisk yta i och med att master franchise har rätten att knyta ny 

franchisetagare, så kallade subfranchisetagare, till franchisesystemet. Detta minskar radikalt 

kostnaden för franchisegivaren då denna inte behöver lägga tid och pengar på att finna nya 

franchisetagare, men då även kontrollen. En master franchisetagare besitter ofta stor kunskap 

om målmarknaden, vilket är positivt i många hänseenden. Ökad förståelse för landets sociala 

och skrivna regler, bredare kontaktnät samt kulturell kunskap är några exempel som kan 

nämnas. Trots alla positiva aspekter finns det en sak att ta i beaktande. I och med att en master 

franchise har stort inflytande över hela franchiseverksamheten är det otroligt viktigt att denna 

har förståelse och kunskap nog att hantera systemet, annars kan detta missgynna hela kedjan. 

Vanligen kräver franchisegivare att master franchisetagaren äger och jobbar i en eller flera 

butiker för att göra sig bekant med affärskonceptet. Som en sammanfattning kan sägas att 

tillväxt är huvudbeståndsdelen i framgång om en master franchise används (Weinberg, 2006; 

Fitzgerald & Schott II, 2008).  
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Area development har många likheter med direct franchising, speciellt då expansionen sker 

till ett litet territorium. Däremot, om territoriet är stort, leder detta till lägre 

investeringskostnader jämfört med direct franchise. Area development erbjuder även lägre 

administrativa kostnader, mindre utbildningsbehov samt mindre behov av kontakt mellan 

franchisegivare och franchisetagare, detta för att en area development vanligen har bra 

förkunskap om det gällande franchisesystemet och besitter nödvändig kunskap. Area 

development erbjuder även möjlighet att utveckla multipla enheter på en designerad yta. 

Denna struktur ger vanligen högre avkastning än en master franchise, samtidigt som 

kontrollproblemet inte är lika påtagligt då subfranchising inte får förekomma. Precis som vid 

master franchise beror framgången för konceptet till stor del på själva franchisetagaren. 

Vanligen börjar en franchisetagare med denna expansionsstruktur att agera på ett litet 

territorium för att sedan expandera om verksamhetens mål uppnås (Weinberg, 2006; 

Fitzgerald & Schott II, 2008). 

 

Enligt Weinberg (2006) är area representative en annan möjlighet att penetrera en marknad, 

vilket då sker via ombud. Detta kan snarare beskrivas som ett samarbete med en agentur eller 

mäklare, än en expansionsstruktur. Författaren menar då att franchisetagaren ges rätten att 

agera på en specifik marknad med en franchisegivare som erbjuder utbildning och service. 

Det tillhör dock vanligheterna att franchisegivaren är den som faktiskt sköter förhandlingen 

med franchisetagaren, speciellt i de fall då denna är en ensam enhet.  

3.1.1 Affärskonceptet 
 

Ett flertal författare diskuterar hur viktigt det är att ha ett aktuellt affärskoncept med goda 

långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva en framgångsrik franchisekedja med 

möjlighet att expandera till nya marknader (Ideström & Fernlund, 2009; Andrews, 1988; 

Sanders, 2009; Sanghavi, 2004; Sherman, 2005). Affärskonceptet skall enligt Ideström och 

Fernlund (2009)  ta följande fyra delar i beaktande; driften av verksamheten, roll- och 

arbetsfördelningen, marknadsföringen och försäljningen samt ekonomi och administration 

vilka återfinns i tabell 1.  

 

När en franchisegivare bestämmer sig för att inkludera ytterligare en franchisetagare i kedjan 

är det viktigt att denna följer ovan beskrivna affärskoncept för att enligt Van der Meer-

Kooistra & Vosselman (2000) inte förlora franchisekedjans ekonomiska fördel. Enligt 

författarna är det otroligt viktigt att säkerställa hur relationerna inom franchisekedjan skall 
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behandlas och vilken kontroll som skall utövas för att alla enheter skall jobba mot samma 

mål.   

Verksamheten 

Hur den dagliga verksamheten skall bedrivas.…………………………… 

Franchisegivaren ger tydliga visuella riktlinjer samt beskriver hur franchisetagaren skall 

agera. 

Roll- och 

arbetsfördelning 

Hur arbetsfördelningen ser ut mellan franchisetagare och franchisegivare. 

För att tillvarata egenföretagarens unika framgångsfaktorer samt stordriftsfördelar som 

franchisesamarbetet erbjuder. 

Marknadsföring och 

försäljning 

Unikt för varje franchisekedja.…………………………………………… 

Viktigt att alla enheter profilera sig på samma sätt. Noggrannhet i att följa denna 

profilering har tendens att minska problem med relationen till marknaden längre fram. 

Ekonomi och 

administration 

Tydliggöra de ekonomiska rollerna.  

Franchisegivaren skall bistå franchisetagaren med instruktioner, regler och råd. Denna 

skall även ge en överblick av det ekonomiska systemet.  

 
Tabell 1 - Affärskonceptets olika delar 
 

3.2 Kontroll  
 
Kontroll av en franchisetagare kan ske genom olika typer av kontroll, resultat-, beteende-, och 

social kontroll enligt Vázguez (2008). Med resultatbaserad kontroll menar författaren att 

franchisegivaren inte kontrollerar aktiviteterna som sker i verksamheten utan utvärderar 

franchisetagarens arbete endast utifrån dess resultat. I beteendebaserad kontroll använder sig 

franchisegivaren av direktiv och kontrollerar aktiviteterna i verksamheten istället för 

resultatet. Slutligen beskriver författaren en typ av social kontroll där franchisegivaren 

försöker kontrollera franchisetagaren genom att skapa en lojalitet mellan de olika parterna 

samtidigt som de arbetar för att franchisetagaren skall kunna identifiera sig med 

organisationen och dess mål. Dock kan ingen av dessa typer av kontroll enskilt ses som det 

bästa kontrollsättet av situationer då hur kontroll används bör variera beroende på 

förutsättningarna i franchisekedjan (Vázguez, 2008). 

 

Boyle (1999) och Rubin (1978) påvisar att franchise främst används för att minska 

transaktionskostnader, vilka tenderar att öka när ett företag möts av höga administrativa 

kostnader. Dessa kostnader är knutna speciellt för övervakning och kontroll som tillkommit 

på grund av diversifiering. Kontrollkostnaderna ökar i en diversifierad organisation då det 

finns en risk att de anställda inte är engagerade och inte jobbar lika hårt för verksamhetens 

framgång som ägaren. Franchise är ett sätt att lösa det problemet på och kontrollera 
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verksamheten utan höga övervakningskostnader då franchisetagarna själva äger sin 

verksamhet och därigenom arbetar för sig själva (Boyle, 1999; Rubin ,1978).  

 

Speklé (2001) påpekar transaktionen karaktärsdrag vilka påverkar samarbetet mellan parterna. 

Karaktärsdragen kan delas upp i tre olika dimensioner: graden av asset specificity i 

transaktionen, osäkerheten och komplexiteten av transaktionen samt hur frekvent 

transaktionen sker. Asset specificity utmärker de förlorade möjligheterna som uppstår då en  

investering som gjorts för att stödja transaktionen går till alternativa användningsområden. 

Osäkerheten i transaktionen syftar på till vilken grad företaget kan specificera planerat 

beteende och hur mycket de kan förutse hur miljön kommer att påverka transaktionen. 

Frekvensen, menar författaren, endast pekar på hur ofta transaktionen sker. Van der Meer-

Kooistra & Vosselman (2000) förklarar även att man utifrån transaktionens karaktärsdrag kan 

se olika kontrollmönster. Författarna använder sig av samma karaktärsdrag som Speklé (2001) 

för att se kontrollmönster, men tar även hänsyn till de olika karaktärsdragen hos parterna och 

miljön runt transaktionen. Om företaget kan utreda vilka karaktärsdrag som påverkar 

transaktionen och relationen mellan parterna så kan det enligt författarna förbättra dess 

förstående för förändringar i samarbetsprocessen. Författarna urskiljer tre olika typer av 

kontrollmönster: marknadsbaserat, byråkratiskt och tillitsbaserat.  

 

Ett marknadsbaserat kontrollmönster väljs ofta, enligt Van det Meer-Koistra och Vosselman 

(2000), då transaktionen inte har hög asset specificity och det finns ett stort utbud av 

samarbetspartners. Detta stärks även av Speklés (2001) beskrivning av marknadsbaserad 

kontroll. Båda författarna menar att relationen mellan parterna därför inte blir lika viktig då 

det är lätt att byta ut den ena parten och hitta liknande transaktion med någon annan utan 

större byteskostnader. Osäkerheten kring framtiden runt transaktioner med marknadsbaserat 

kontrollmönster är låg och parterna behöver inte oroa sig över den andra partens risktagande 

på grund av den låga osäkerheten. Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000) menar att ett 

tillitsbaserat kontrollmönster istället väljs när transaktionen har hög asset specificity och där 

tillgången inte går att hitta hos någon annan. Parterna är därmed väldigt beroende av varandra 

och måste även ha stor tillit till varandra då resultat och aktiviteter är svåra att mäta samtidigt 

som osäkerheten inför framtiden är stor, något som även Langfield-Smith och Smith (2003) 

belyser.  
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Enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000) kan karaktärsdragen hos transaktioner 

med marknadsbaserat och tillitsbaserat kontrollmönster ses som mer extrema och det är något 

som vi sällan ser i praktiken. Trots att författarna beskriver det byråkratiska kontrollmönstret 

som det vanligaste påpekar de även att kontrollen i företag ofta innehåller karaktärsdrag från 

fler än ett kontrollmönster, dock kan man oftast se ett som är mer dominant. Vi har därför i 

denna studie valt att fokusera på ett byråkratiskt kontrollmönster.  

 

Ett byråkratiskt kontrollmönster används, enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000), 

när transaktionerna har medelhög asset specificity, med tillgångar som kan skyddas genom 

kontraktsregler. Det krävs därför inte att parterna har lika stor tillit till varandra som i ett 

tillitsbaserat kontrollmönster, utan den tillit som krävs är därmed främst kopplad till den andra 

partens kompetens och kontraktet. Däremot, menar författarna, att det inte finns lika många 

samarbetspartners med liknande tillgångar vilket gör att kostnaderna för att byta 

samarbetspartner ökar. Relationen i transaktionen blir därmed viktigare än i ett 

marknadsbaserat kontrollmönster.  Det byråkratiska kontrollmönstret kan liknas vid det som 

Speklé (2001) kallar hybrid arms-length control. Van der Meer-Koistra och Vosselman 

(2006) använder även hybrid kontroll i sin beskrivning av franchisekedjor då de diskuterar 

franchise som en välkänd och utbredd hybridstruktur. Båda författarna menar att i denna typ 

av transaktioner kan resultat och aktiviteter mätas och bedömas utifrån skrivna regler i ett 

långsiktigt kontrakt. Det byråkratiska kontrollmönstret är därför kopplat till 

kontrollmekanismer som kännetecknas av normer, standarder samt regler och som baseras på 

övervakning, utvärdering och direktiv. Inom detta kontrollmönster används även, enligt båda 

författarna, ett välutvecklat system för hur information skall behandlas och användes för att 

underlätta kontrollen av den andra parten. Miljön runt transaktionen spelar även en roll i valet 

av detta kontrollmönster, enligt författarna, och ses i denna typ av transaktioner som relativt 

osäkra och kan mer eller mindre förutses.  

 

Enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) finns det tre olika faser i 

transaktionsrelationen; kontaktfasen, kontraktfasen och den verkställande fasen. Varje fas i 

transaktionsrelationen har sitt specifika kontrollproblem, något som företag måste ta hänsyn 

till i valet av vilken kontroll som ska användas. Författarna menar att i kontaktfasen i ett 

byråkratiskt kontrollmönster kontrolleras valet av potentiella leverantörer utifrån specifika 

kriterier och sin kompetens. I kontraktfasen upprättas skrivna kontrakt för att kontrollera hur 

specifika situationer skall hanteras samt vilka konsekvenserna blir om dessa inte efterföljs. 
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Till sist, i verkställande fasen, beskriver författarna att det sker frekvent övervakning, 

prestationsmätning och utvärdering genom kontrollinstrument för att se att aktiviteter och 

resultat följer kontrakt och överenskommelser. I denna del spelar regelbunden information en 

signifikant roll. Slutligen menar författarna att det inom varje kontrollmönster skapas 

kontrollmekanismer för att hantera transaktionen. Speklé (2001) beskriver detta och menar att 

teorin visar att vissa specifika organisatoriska strukturer är valda för att styra en specifik 

transaktion eftersom strukturen erbjuder en unik uppsättning kontrollmekanismer. Denna 

uppsättning kontrollmekanismer kan inte kopieras från ett annat alternativ utan är skräddarsytt 

efter kontrollbehoven i den specifika transaktionen.  

3.3 Kontrollmekanismer  
 

3.3.1 Kontroll genom master- eller area development franchising.  
 

Vi har tidigare beskrivit master franchise och area development som två olika 

expansionsstrukturer för internationella franchiseverksamheter. Enligt Doherty och Alexander 

(2006) kan dessa två expansionsstrukturer även fungera som en kontrollmekanism. Det kan 

uppstå problem när många franchisetagare inom samma företag konkurrerar på ett område 

utan att det finns något samarbete mellan de olika parterna. Ett sådant exempel är att priskrig 

uppstår då det finns svårigheter med att kontrollera ett för stort antal franchisetagare på 

samma geografiska yta. Franchisegivaren kan undvika liknande problem genom att använda 

sig av area development eller master franchise; area development då denna person själv har 

rätten att utveckla multipla enheter och master franchisetagaren då denna är ansvarig för alla 

subfranchisetagare. Franchisegivaren kan därmed vända sig till endast en person för att 

kontrollera att samarbetet fungerar och att butikerna ser likadana ut. Master franchise eller 

area franchise kan därför anses som en bra metod för att kontrollera internationella 

franchiseverksamheter. (Doherty och Alexander, 2006). 

3.3.2 Kontroll genom val av samarbetspartner  
 

Enligt Sanghavi (2004) samt Doherty och Alexander (2006) är den svagaste länken i en 

franchiseverksamhet en obeprövad franchisetagare och därmed är valet av franchisetagare 

centralt för att behålla kontrollen i en franchiseverksamhet. Vilka kriterier som 

franchisegivarna baserar sina val på kan se olika ut men oftast spelar franchisetagarens 

finansiella möjligheter, personliga kvalitéer och förmågan att driva affärskonceptet en stor 
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roll. Dessa kriterier är speciellt viktiga då franchisetagaren har en väldigt självständig roll 

inom franchiseverksamheten. Franchisegivaren går enligt författarna även mycket på 

kandidatens tidigare erfarenheter och kompetens men även på kemin mellan de olika parterna, 

vilket leder till att magkänsla spelar en betydande roll. Risken för att en franchisetagare som 

är strategiskt utvald med samma visioner som franchisegivaren plötsligt skall frångå 

affärskonceptet och göra något helt annat av butiken är väldigt liten. Däremot kan 

franchisetagaren fortfarande göra misstag men om båda parter har samma visioner är 

möjligheten större att snabbt få franchisetagaren på rätt spår. Franchisegivaren kan därför, 

genom att noggrant kontrollera urvalsprocessen av franchisetagaren, få en möjlighet att 

kontrollera den internationella franchiseverksamheten från start (Doherty & Alexander, 2006).  

 

Företag och människor är dock, enligt Sanghavi (2004), alldeles för komplexa för att 

rekryteringsprocessen skall vara helt riskfri och företag kan omöjligt helt eliminera risken. 

Enligt Doherty och Alexander (2006) kan misstag i valet av franchisetagare bli väldigt 

kostsamma i både tid, pengar och förlorad verksamhet. Valet av rätt franchisetagare kommer 

därför alltid vara osäkert men det kan, genom noggrann satsning på rekryteringsprocessen, 

minska signifikant. I och med den grundläggande risken av att rekrytera fel franchisetagare 

samt vikten av gemensam vision spelar även kommunikationen och förhållandet mellan de 

olika parterna en viktig roll i en framgångsrik kontroll av verksamheten.  

3.3.3 Kontroll genom kontrakt  
 

En franchiseverksamhet är formaliserad genom ett bindande kontrakt. Detta kontrakt är, enligt 

Boyle (1999), viktigt för att få en framgångsrik franchiseverksamhet. I franchisekontraktet 

fastställs främst de grundläggande villkoren och förutsättningarna för franchiserelationen. Där 

kan även franchisegivarna fastställa förutsättningarna för hur den dagliga verksamheten skall 

bedrivas och utseende på den aktuella lokalen. (Rubin, 1978; Doherty & Alexander, 2006).  

Franchisekontraktet kan även användas för att skapa en form av hierarkisk kontroll för 

franchisegivaren. Inom många företag finns det en naturlig hierarkisk ordning som indikerar 

vem som har rätt att ta beslut i olika situationer. I en franchiserelation saknas en naturlig 

rangordning i och med att en franchise består av två självständiga parter, vilket betyder att 

franchisekontraktet har en avgörande roll för att behålla kontrollen (Vosselman & Van der 

Meer-Kooistra, 2006). Enligt Doherty och Alexander (2006), använder dock franchisegivare 

sällan kontraktet aktivt för att kontrollera den dagliga verksamheten utan det ses mer som ett 

formellt dokument. För den dagliga styrningen i verksamheten används istället mer informella 
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kontrollfunktioner exempelvis franchisemanual och andra supportfunktioner (Doherty & 

Alexander, 2006).  

3.3.4 Kontroll genom supportfunktioner  
 

Doherty och Alexander (2006) menar att ett framgångsrikt supportsystem är nödvändigt för 

att driva en framgångsrik franchiseverksamhet och bevara dess varumärke. Supportsystem 

kan innehålla en mängd olika typer av supportfunktioner, exempelvis franchise manualer, 

utvecklingsplaner, kontinuerliga besök, utbildning av personal.  

 

Franchisegivarna vill genom franchisetagarna sprida hela affärskonceptet, allt från produkter 

och varumärke till metoder för att styra organisationen (Hoffman & Preble, 1993). För att 

kunna göra detta krävs det, enligt Clarke (1997) i Boyle (1999), att franchisegivaren, genom 

de olika supportfunktionerna, kan förse sina franchisetagare med information om hur 

franchisetagaren skall hantera affärskoncept, affärshemligheter samt ge kontinuerliga råd och 

stöd för hur verksamheten skall drivas. Varje franchisetagare arbetar inom affärskonceptet 

med företagets image och det är viktigt att supportfunktionerna säkerställer att informationen 

sprids genom hela nätverket så att kunderna erbjuds samma produkter eller tjänster i alla delar 

i nätverket. Även Doherty (2007) beskriver vikten av supportfunktioner och delar upp dem i 

två olika grupper; strategisk franchise management support och operationell 

franchisesupport. Strategisk franchise management support ser till verksamhetens 

helhetsperspektiv. I den gruppen ingår implementering av en franchisemanual och 

utvecklingsplaner för butikerna samt övervakning av finansiell data. Denna typ av strategisk 

planering och support är främst driven av managers och chefer. Operationell franchise support 

fokuserar istället på driften av den dagliga verksamheten och speciellt på att behålla 

verksamheten enhetlig. Support vid etablering av nya franchisetagare, produktgenomgångar, 

marknadsföring och utbildning är alla exempel på vad som kan ses som operationella 

supportsystem. Vissa supportfunktioner som till exempel besök i butiken kan i internationella 

franchiseverksamheter både ses som strategisk och operationell då det ofta diskuteras både 

utvecklingsplaner och driften av den dagliga verksamheten (Doherty, 2007).  

 

En supportfunktion som har en central del i franchiseföretagets supportsystem är 

franchisemanualen. Till skillnad från ett franchisekontrakt så är en franchisemanual dock inte 

lagligt bindande utan ses mer som ett stöd för hur den dagliga verksamheten skall bedrivas. 

En franchisemanual innehåller företagets intellectual property, konkurrenshemligheter och 
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know-hows och ger instruktioner för hur franchisetagarna skall hantera marknadsföring, 

personalfrågor, försäljningsrapportering, inköp och så vidare (Doherty, 2007). Enligt Doherty 

och Alexander (2006), har besök ute i butikerna på de olika marknaderna varit centrala i 

internationella franchiseföretag för att kunna erbjuda support till franchisetagarna och för att 

kontrollera att franchisetagarna agerar i enlighet med den övriga verksamheten. Besöken 

bidrar även, enligt författarna, till att skapa en bra relation till den andra parten och genom det 

bibehålla kontrollen.  

3.3.5 Kontroll genom franchiserelationen  
 

Första steget till en framgångsrik kontroll i ett franchisesystem är, som tidigare nämnts, valet 

av franchisetagare. Därefter är kommunikation en central del för att bygga en välfungerande 

relation och på så sätt underlätta kontrollen av den dagliga verksamheten och varumärket. Det 

krävs att franchiseföretaget investerar både tid och pengar i att upprätthålla relationen till 

franchisetagaren och se det som en långsiktig pågående process att skapa tillit och en bra 

kommunikation (Doherty & Alexander, 2006).  

 

“A franchise relationship is intended to be a long-term, ongoing one where 

communication and trust are central to its success.”  

Källa: Doherty & Alexander, 2006 (s.1306)  

 

Chiles och McMackin (1996) menar att risken för felaktigt beteende eller felaktig information 

minskar när det finns tillit till den andra parten i en transaktionsrelation och därmed minskar 

även behovet av, och kostanden för, framtagande av ett kontrakt. Tillit mellan parter finns inte 

utan anledning utan grundas antingen på tidigare erfarenheter och samarbeten mellan parterna 

eller på tillit som byggs upp under en kontraktstid (Van der Meer-Koistra & Vosselman, 

2000).  
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[Kapitel 4] 

4. VÅRT EMPIRISKA MATERIAL 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska material vilket är insamlat från våra intervjuer. Vi 

börjar med att presentera intervjun genomförd med Svensk Franchise för att läsaren direkt 

skall få ta del av vad affärskonceptet betyder för franchise. Därefter presenteras intervjuerna 

gjorda med fallföretaget uppdelade efter dess geografiska placering som presenteras med en 

gemensam struktur vilken är uppbyggd i enlighet med Ideström & Fernlunds (2009) 

affärskoncept.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Affärskonceptets betydelse för franchise 
 

En franchisekedja är enligt Anders Svensson, VD på Svensk Franchise, uppbyggd på många 

olika enheter, då det är fria företagare som har ett kontraktuellt samarbete. Det är otroligt 

viktigt att alla dessa enheter jobbar mot samma mål för att ge kunderna samma upplevelse 

oberoende var i världen de kommer i kontakt med franchisekedjan. Enligt Svensson är 

franchise per definition ett icke föränderligt koncept. En stor risk med franchise är att tänka 

att affärskonceptet skall anpassas till marknaden. 

 

”det är egentligen regel nummer ett, avvik aldrig från ditt koncept.”  

Källa: Anders Svensson, VD Svensk Franchise 

 

Det finns en överhängande risk att varumärket skadas om förändringar görs med 

affärskonceptet för att passa på ett visst geografiskt ställe. Svensson menar dock att eventuella 

anpassningar till rådande marknadsideal kan vara nödvändiga i vissa lägen. Ett exempel är att 

McDonalds inte kan ha griskött i sina hamburgare överallt i världen, vilket det görs 

nödvändiga anpassningar efter för att överhuvud taget kunna existera på den marknaden. Det 

är dock viktigt att denna anpassning inte börjar spegla hela franchisekedjan och att kunderna 

börjar förknippa McDonalds hamburgare med grisfritt kött. Då har affärskonceptet gått 

förlorat längs vägen.  

Det är viktigt att konsumenterna inte börjar tvivla på varumärket utan att det står för något 

enhetligt och gemensamt. Uppstår detta tvivel förloras fördelen med att vara en del av en 
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franchisekedja, och franchisetagaren tenderar i dessa fall att inte vara beredda att betala för ett 

namn som inte upplevs tillhöra ett starkt varumärke. Svensson uttrycker det så att det är det 

stora starka varumärket som alla är beroende av. I de fall utveckling sker är det viktigt att 

detta är med lojalitet mot affärskonceptet och att hela tiden väga utvecklingen mot 

ursprungskonceptet. Varumärket får inte förknippas med utvecklingen utan skall enbart ses av 

konsumenten som ett tillägg. Det är viktigt att kontrollera att detta inte händer, då värdet av 

affärskonceptet och därmed franchisekedjan går förlorad.   

4.2 Ordning & Reda 
 

Ordning & Reda är ett svenskt företag som designar, producerar och distribuerar en stor 

variation av högkvalitetsprodukter, inom områdena papper, förvarningsprodukter, väskor och 

accessoarer. Företagets produkter är designade exklusivt för Ordning & Reda och är kända för 

sin enkla skandinaviska stil. Ordning & Reda öppnade sin första egenägda butik år 1982 i 

Stockholm och 1990 öppnade den första franchisebutiken. 90-talet var ett bra årtionde för 

företaget med snabb tillväxt och framgångsrik produktutveckling vilket ledde till att Ordning 

& Reda år 1994 expanderade internationellt, med start i Köpenhamn och London. Idag finns 

Ordning & Reda i 12 länder världen över och har butiker i några av Europas största städer 

(URL 1). Enligt Anette Järnefeldt drivs Ordning & Redas butiker sedan 2004 individuellt av 

franchisetagare men under ett gemensamt affärskoncept. Då de egna butikerna konverterades 

till franchisebutiker och valde dock Ordning & Reda att behålla butiken på Götgatan i 

Stockholm som egenägd. 

 

”Som vi ser det har vi gjort denna uppdelning helt strategiskt. Vi vill sköta 

affärsutvecklingen här [huvudkontoret], det är det vi är bra på, det vi ska 

koncentrera oss på. Sen ger vi all support till butikerna, så de kan göra det 

som de är bra på.”   

 Källa: Annette Järnefelt, Managing Director. 

 

Ordning & Reda ingår sedan 2003 i Bodum Group som inledningsvis var ett danskt företag 

men som numera har sitt huvudsäte i Schweiz. Bodum Group är ett familjeägt företag som 

främst inriktar sig på elektroniska hushållsprodukter samt livsstilsprodukter (URL 2). 

Kontakten med franchisetagarna och arbetet med affärskonceptet hanteras dock fortfarande av 

Ordning & Redas kontor i Stockholm (URL 1). 
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4.3 Huvudkontoret 

 

4.3.1 Verksamheten 

 
Den egenägda butiken på Götgatan fungerar som en referensbutik vilken huvudkontoret 

jobbar närmast mot, provar idéer på samt får fullständig feedback och utvärdering från. 

Fördelen med att behålla en butik i egen regi är, enligt managing director Annette Järnefelt, 

att det ökar möjligheten att alltid exakt veta vad som sker; vilken respons kunderna lämnar på 

nya produkter, hur ekonomin ser ut och så vidare. Däremot går de konverterade butikerna i 

dagsläget mycket bättre än då de ägdes av Ordning & Reda, då de nu drivs av personer som är 

fullständigt dedikerade till uppgiften.    

 

Ordning & Reda arbetar inte proaktivt med att söka efter nya franchisetagare, utan jobbar 

enbart med att bedöma de förfrågningar som kommer in. I och med detta har Ordning & Reda 

ingen framarbetad expansionsplan, utan utgår endast från samarbeten som känns givande. 

Europa är prioriterat när det gäller expansionsplanerna, framför allt de delar där företaget idag 

ej är representerat. Detta beror dels på att man vill undvika kulturella skillnader i största 

möjliga utsträckning, samt att man vill undvika de logistiska problem som kan uppstå då man 

agerar på en marknad med stora avstånd från huvudmarknaden. När franchisekontrakt skrivs 

för internationella marknader görs detta gärna med en master franchisetagare, vilken då är 

ansvarig för att större geografiskt område. Fördelen med det är att det dels medför mindre 

arbete för huvudkontoret, då det är upp till master franchisetagaren att knyta an 

subfranchisetagare till hela kedjan, dels att denna person vanligen besitter en lokalkännedom 

som inte huvudkontoret har. En fördel är om franchisetagaren som agerar på en marknad med 

stora kulturella skillnader jämfört med Sverige har förståelse för det sätt Ordning & Reda 

jobbar på och den svenska kulturen.  

 

”Det är lättare att kommunicera, och man vet att man har samma kultur. 

Speciellt i ett sådant land som Dubai är det skönare, och så vet man att 

varumärket sitter i ryggmärgen.”  

Källa: Annette Järnefelt, Managing Director. 

 



    
 

34 
 

4.3.2 Roll- och arbetsfördelningen 

 
Ordning & Redas produkter utvecklas av huvudkontoret, och sedan är det upp till butikerna 

att mer eller mindre skala bort de delar de inte anser passar på grund av de rådande 

marknadsförhållandena. Franchisetagarna har också möjligheten att i viss mån välja huruvida 

de vill ta in basprodukterna till butiken. Varje butik jobbar självständigt med konceptet, men 

med hjälp av de utstakade riktlinjer som huvudkontoret tillhandahåller. De följer även de 

manualer som huvudkontoret jobbar fram, detta för att inte varumärkets innebörd skall 

försvinna då franchisetagaren ges en relativt stor frihet när det gäller valet av vilka produkter 

som skall finnas i butiken. Huvudkontorets uppgift är sedan att kontrollera att butikerna följer 

de riktlinjer som har satts.  

 

”Vi har väldigt tydliga guide-lines när det egentligen gäller allt hur en butik 

ska se ut och skötas administrativt och servicemässigt. Och det försöker vi 

följa upp på bästa sätt.”  

Källa: Annette Järnefelt, Managing Director  

 

Järnefelt menar att det är svårt att ha kontroll på alla franchisebutiker i kedjan.  

Huvudkontoret har som mål att besöka butikerna så ofta som möjligt, men då deras fokus är 

affärsutveckling räcker inte alltid tiden till. För att minimera detta problem jobbar Ordning & 

Reda med ett projekt som heter Shop Focus, där två butiker per månad skickar bilder på det 

visuella till huvudkontoret, som sedan bedöms. Det hela följs upp med ytterligare bilder för 

att säkerställa att eventuella förändringar har gjorts.  

 

Varje år träffas huvudkontoret och franchisetagarna för att uppdatera varandra om 

försäljningssiffror, hur väl målen uppfyllts samt en teambuilding. Var gång en ny 

franchisetagare ansluter sig till franchisekedjan sker en utbildning med denna och eventuellt 

ett par till ur den nya personalstyrkan, där allt från hur den dagliga driften skall ske beskrivs 

till en djupgående förklaring om vad Ordning & Reda står för och vad dess mål med 

verksamheten är. Utbildningen sker därefter inte fortlöpande, och därmed är det upp till varje 

franchisetagare att utbilda ytterligare ny personal.  

 

Huvudkontoret jobbar med benchmarking i största möjliga utsträckning, med mål att göra de 

olika franchisetagarna medvetna om sin egen utveckling jämfört de andra butikernas. Det 
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jobbas även flitigt med ett intranät, som huvudkontoret ser som ett servicecenter till de olika 

butikerna. Huvudkontorets uppgift består även av att utforma olika underlag som ska hjälpa 

franchisetagarna i deras dagliga verksamhet samt att delge de olika butikerna lyckosamma 

arbetssätt som framjobbats i andra butiker. Däremot pekade Järnefelt på ett 

informationsproblem, där hon menar att informationsflödet uppifrån och ner fungerade väl, 

men att tvärtom fanns svårigheter.  

4.3.3 Marknadsföring och försäljning 

 
Ordning & Reda har ett tydligt och klart koncept, där de sätter det rena, enkla och avskalade i 

centrum. Sortimentet har utvecklats från att ursprungligen innehålla enbart basprodukter i 

olika basfärger, till att numera varieras i trendfärger anpassade efter säsong. Ordning & Reda 

har även numera ett trendsortiment med kortare livscykler, detta för att möta konsumenternas 

olika behov samt för att underlätta franchisetagarnas anpassningar till de olika marknaderna. 

Detta trendsortiment ger franchisetagaren större valfrihet att välja vilka produkter som passar 

just deras kunders efterfrågan. Franchisetagarna har även möjlighet att själva välja vilka delar 

de vill ha av det befintliga baskonceptet. Järnefelt anser att detta ger en bra möjlighet att 

anpassa sig till de olika marknadernas krav.  

 

”Man får ändå fram helheten bra i alla butiker, även om man tar bort lite 

där, lägger till lite här. Det jämnar ut sig bra i slutändan ändå.”  

Källa: Annette Järnefelt, Managing Director  

 

Marknadsföringen ansvarar varje franchisetagare själv för, däremot jobbar 

huvudkontoret till viss del med marknadsföringen på den svenska marknaden. De 

bistår även alla franchisetagare med olika press-realiser, grundmallar för hur olika 

texter bör utformas samt tillgång till den gemensamma imagebanken. Huvudkontoret 

har jobbat fram tydliga riktlinjer för hur marknadsföringen skall ske, däremot är det 

upp till varje butik att aktivt jobba med att marknadsföra sig själva.  

4.3.4 Ekonomi och administration 

 
Det kontrakt som skrivs mellan franchisegivare och franchisetagare fastställer vilken 

minimiomsättning som skall uppnås samt i de fall det gäller en master franchise, hur många 

nya butiker som ska öppnas under en femårsperiod. Hur det specifikt ser ut varierar från 
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tillfälle till tillfälle, däremot finns det alltid en utvecklingsplan och ett huvudavtal som är lika 

för alla franchisetagare. 

 

Ordning & Redas franchiseavtal är gynnsamma för franchisetagaren. De jobbar utan höga 

ingångsavgifter, och använder sig inte överhuvudtaget av månadsavgifter.  

 

”Vi ser det som att vi vill få in rätt person, att vi vill växa på grund av att 

det går bra för butiken. Går det bra för butikerna går det bra för oss. Det 

känns som ett schysst upplägg.”  

Källa: Annette Järnefelt, Managing Director  

 

Järnefelt menar att tillväxt sker då rätt person inkluderas i franchisesystemet och när denna 

tillåts jobba utan alla höga avgifter. Att jobba utan avgifter minimerar risken att butiker 

behöver stänga på grund av kontrakt som inte lyckas fullfölja. Genom tiderna, innan den nya 

ägaren Bodum tog över, har just för höga avgifter varit ett faktum och ett antal butiker fick 

lägga ner.  

4.4 Sverige – Stockholm och Kalmar 
 

4.4.1 Verksamheten 
 

Butiken i Kalmar öppnades för tre och ett halvt år sedan, och är belägen på en sidogata från 

den centrala shoppinggatan. Franchisetagaren Annika Schmeidel jobbade tidigare som 

butikschef på Ordning & Redas egenägda butiker innan dessa, under Bodums ägo, gjordes till 

franchisebutiker. Hon utbildade även nyblivna franchisetagare i hur det dagliga arbetet i 

butiken skulle ske. Vid konverteringen av butikerna erbjöds Schmeidel att bli franchisetagare, 

men valde då att öppna butiken i Kalmar. I det franchiseavtal som hon då skrev med Ordning 

& Reda band hon sig att följa konceptet och det direktiv som kommer med detta. 

 

”Vi är ett väldig starkt konceptföretag och man förbinder sig att följa det”   

Källa: Annika Schmeidel, franchisetagare och butikschef. 

   

Anthony Igoe tog själv kontakt med huvudkontoret efter att han sett en annons där de sökte 

franchisetagare. Han tror att det var hans personlighet, fylld med energi och entreprenörskap, 

som var avgörande för att få skriva under franchisekontraktet. Utbildning fick han av just 
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Schmeidel som jobbade ett år i hans butik innan hon flyttade till Kalmar. Hon lärde honom 

allt om den dagliga verksamheten, förutom historien om produkterna, vilket huvudkontoret 

stod för. Igoe jobbade till för tre månader sedan heltid i butikerna, och skötte då allt som den 

dagliga verksamheten krävde samtidigt som han sålde varor i butiken. Numera är hans 

position enbart franchisetagare. Igoe anser att hans jobb är att motivera och utbilda sin 

personal så att de vet vad de förväntas göra samtidigt som de är villiga att göra det lilla extra 

för kunden.  

 

Under de senare åren, från det att Bodum tog över som ägare, har Ordning & Reda fått 

ordning på affärskonceptet. Ett exempel som Schmeidel nämner är att det i dagsläget ska vara 

svarta väggar och golv i butikerna, vilket medför att de butiker som i dagsläget är äldre än 10-

15 år inte har rätt utseende enligt affärskonceptet. Sortimentet sågs över och utvecklades i 

linje med konsumenternas önskemål.  

 

”Jag tycker verkligen att konceptet har blivit mer renodlat och 

trendinriktat.”   

Källa: Annika Schmeidel, franchisetagare och butikschef.  

 

Då Schmeidel har varit med i organisationen under en lång tid poängterar hon att hon sett 

denna utveckling ske, och ställer sig enbart positiv till de gjorda förändringarna. Hon menar 

att detta var en förutsättning för att Ordning & Reda skulle överleva. Igoes butik följer dock 

inte konceptet till fullo då han anser att det inte finns tillräckligt med kapital för detta.  

 

Schmeidel menar att man som franchisetagare och butikschef är styrd vad gäller de visuella 

aspekterna och hur konceptet skall säljas. Däremot anser hon inte att det ligger något fel i 

detta, då hon understryker att utan detta affärskoncept med tillhörande riktlinjer vore det 

onödigt att bedriva en franchisekedja. Då det råder hög konkurrens på marknaden är det 

viktigt att dessa direktiv efterföljs för att göra Ordning & Reda så konkurrenskraftigt som 

möjligt.  

 

“We have a franchise agreement but it is pretty basic, it is just a few papers. 

We can do pretty much everything as long as it is in the right spirit”  

Källa:  Anthony Igoe, franchisetagare. 
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Både Schmeidel och Igoe menar att man inom Ordning & Reda ofta upplever sig som egen 

företagare trots alla de riktlinjer som finns, då den ekonomiska biten av verksamheten styrs 

enbart av franchisetagaren. Som franchisetagare av Ordning & Reda är du ägare till all 

inredning, vilket skiljer sig från många andra franchisekedjor, där de hyr ut inredning. Detta, 

menar Schmeidel, bidrar ännu mer till en känsla av att du driver ett eget företag.    

 

”Vi är så klart styrda, men vi är också väldigt mycket egna och ges 

möjlighet att använda sunt förnuft och ansvara för oss själva.” 

Källa: Annika Schmeidel, franchisetagare och butikschef.  

4.4.2 Roll- och arbetsfördelningen 

 
Både Igoe och Schmeidel säger att det varje vecka skickas ett veckobrev från huvudkontoret 

där bland annat information om skyltning, nya lagerprodukter och kommande produkter 

meddelas. Månadsvis inkommer även en ekonomisk rapport om de olika butikernas 

försäljningssiffror vilket ger en möjlighet att jämföra försäljningssiffrorna med övriga butiker. 

Schmeidel upplever inte att huvudkontoret har några speciella kontroller för att säkerställa att 

denna information och tillhörande direktiv efterföljs. Besök i Kalmarbutiken har enbart skett 

då personal från huvudkontoret varit i närheten. Schmeidel tror att målet är tätare kontroller 

med till exempel månatliga rapporter från butiken där dagsläget beskrivs med tillhörande 

fotografier över det visuella. Det geografiska avståndet mellan Kalmarbutiken och 

huvudkontoret beskrivs inte som ett problem, då det är lätt att få kontakt via telefon eller e-

mail. Igoe säger att han ett par gånger har fått besök av personal från huvudkontoret i butiken 

belägen i Sturegallerian, däremot mer sällan på Drottninggatan. Han nämner även att det ett 

tag talades om att det skulle skickas ut mistery shoppers för att kontrollera att de givna 

riktlinjerna följdes, men detta är inget han märkt av eller något han oroar sig för.  

 

 

“The head office has to rely on that it is made in a good way from a 

franchisee´s point of view and that I respect the Ordning & Reda style.”   

Källa: Anthony Igoe, franchisetagare. 

 

Information skickas kontinuerligt från huvudkontoret till franchisetagarna. Däremot skickas 

sällan feedback från franchisetagaren till huvudkontoret. Detta beror på att mycket av de 

problem och frågor som uppstår löses i på plats. I de fall det rör sig om ett stort, och framför 
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allt generellt problem, händer det att e-mail med denna information skickas till 

huvudkontoret. Däremot anser varken Schmeidel eller Igoe att det är ett problem att vända sig 

till huvudkontoret om de skulle behöva hjälp, då de upplever huvudkontoret som väldigt 

serviceinriktade och hjälpsamma.  

4.4.3 Marknadsföring och försäljning 

 

Alla butiker har olika förutsättningar när det gäller att välja vilka varor de vill köpa in. 

Kalmarbutiken och Igoes butik i Sturegallerian är ungefär enbart 40 kvadratmeter. Detta 

medför att vissa av de produkter som finns i Ordning & Redas sortiment måste rationaliseras 

bort. Däremot tillhör butiken på Drottninggatan de större med en butiksyta på ungefär 85 

kvadratmeter där hela produktsortimentet får plats.   

 

Schmeidel uttrycker fördelen med att hon jobbat inom kedjan under en längre tid; hon har då 

bra känsla för sortimentet, vad som säljer bra och gör sig bra rent visuellt. Därefter väljs 

produkterna ut efter personligt tycke och smak. I detta val finns därmed en stor frihet, vilket 

även gäller produktprissättningen. När det kommer till skyltningen är denna helt styrd av 

huvudkontoret, vilka skickar ut förklaringar och foton på hur det skall se ut i fönstret. Enligt 

Igoe är det just skyltfönstrens utseende som huvudkontoret fokuserar lite extra på, då detta 

kan ses som gratisreklam.     

 

Marknadsföringen görs av varje enskild butik utan ekonomiskt bidrag från huvudkontoret. 

Franchisetagarna bestämmer själva när, var och hur detta skall ske, samt hur mycket pengar 

som ska spenderas.  Däremot bistår huvudkontoret med mallar för hur denna kan se ut, detta i 

linje med det uttalade affärskonceptet. Samarbete mellan franchisetagare och huvudkontor är 

inte ovanligt de gånger en annons skall utformas. Butiken i Kalmar får rekommenderade 

produktpriser från huvudkontoret och Schmeidel har valt att i största möjliga utsträckning 

följa dessa. Tanken är att en kund ska känna att det är samma butik i Kalmar som i Göteborg 

eller Stockholm, och därmed inte behöva uppleva besvikelsen över att betala mer för en 

produkt än nödvändigt. I Stockholm finns kravet på gemensam prissättning mellan de olika 

butikerna. Då det enbart är ett hundratal meter mellan dem kan det vara väldigt förvirrande för 

konsumenterna att mötas av olika prissättningar.  
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4.4.4 Ekonomi och administration  

 
Ordning & Reda jobbar utan startavgift och månatliga avgifter. Franchisetagaren köper istället 

sina varor från huvudkontoret, och på detta sätt tjänar huvudkontoret pengar. Detta innebär att 

franchisetagare i Ordning & Reda har en mer förmånlig ekonomisk sits än många andra 

franchisetagare i andra kedjor. Däremot är det en ekonomisk chansning att öppna en 

franchisebutik, då franchisetagaren satsar eget kapital. Franchisegivaren tar i detta fall enbart 

en affärsmässig risk, då det kan skada varumärket om inte butiken lyckas överleva. Nedlagda 

butiker är ingen positiv signal.    

 

Varje kväll skickas en ekonomisk rapport till huvudkontoret i Stockholm för att redovisa 

dagens försäljningssiffror. Detta skickas även i ett morgonmail till Bodums huvudkontor. 

Ordning & Reda har dock inget krav på försäljningsvolymen, däremot diskuteras olika 

ekonomiska mål innan avtal skrivs. Butiken i Kalmar har ett problem i och med att det är en 

liten stad och det är därför svårt att jämföra försäljningssiffrorna med de övriga butikerna, 

vilka ligger i betydligt större städer. Ordning & Redas butiker belägna i mindre städer har 

tidigare inte gått i konkurs, några exempel på detta är de numera nedlagda butikerna i 

Helsingborg och Linköpings. Schmeidel tror att det faktum att Kalmar numera är en 

studentstad har bidragit till dess överlevnad.  

4.5 Belgien – Antwerpen 
 

4.5.1 Verksamheten 

 

Butiken i Antwerpen ligger placerad i den bästa delen av staden, nära den största 

shoppinggatan i hela Belgien. Butiken är liten, enbart 30 kvadratmeter, vilket gör att 

produktmixen måste anpassas till detta då hela sortimentet omöjligt kan rymmas på denna yta. 

Butiken ligger på en trafikerad gata, både i hänseende till trafikanter och gående. Det finns 

många små butiker i området, och utbudet är mycket varierande. Enligt Inez Vidts, area 

development franchisetagare för hela provinsen runt Antwerpen, finns det inte direkt några 

konkurrenter till Ordning & Reda i detta område. Förtroendet att bli franchisetagare tror Vidts 

att hon fick i och med hon tidigare jobbat som butikschef, varit med och utbildat ny personal 

samt byggt upp butiker i hela Holland. 
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Vindts säger att det finns gott om riktlinjer och direktiv för hur hon ska bete sig, däremot 

skulle hon gärna se att de bistod med en manual om hur kontakten med stora kunder, så som 

företag, på bästa sätt sköts.  

4.5.2 Roll- och arbetsfördelningen 

 

Varje vecka skickas det ut ett nyhetsbrev från huvudkontoret till butiken i Antwerpen med 

information om det senaste som har hänt inom företaget. Butiken får även information om när 

och hur de ska ordningsställa sina skyltfönster och butikshyllor, med tillhörande bilder och 

posters som kan vara till hjälp. En gång varje år kallar huvudkontoret till möte i Stockholm 

för att stämma av, informera och ge franchisetagarna möjlighet att utbyta idéer och 

erfarenheter. 

 

Huvudkontoret ger, förutom hur butiken ska ser ut, riktlinjer för hur personalen ska vara klädd 

och bemöta kunderna. De kontrollerar att detta efterföljs med hjälp av mistery shoppers och 

bilder som butikerna skickar. Skulle butiken inte motsvara förväntningarna görs ändringar och 

kompletterande bilder skickas sedan in.   

4.5.3 Marknadsföring och försäljning 

 

För marknadsföringen ansvarar butiken själv. Dock erhåller de, om så önskas, support från 

servicecentret i Stockholm för hur kampanjer och texter kan utformas för att man på bästa sätt 

ska lyckas uppnå ändamålet med kampanjen.  

 

Prissättningen på produkterna styrs inte från huvudkontoret, däremot har de riktlinjer för hur 

denna kan ske. Dessa riktlinjer följs i största möjliga utsträckning. Hur produkterna 

kombineras i butiken är helt och hållet upp till Vidts. Eftersom butiken i Antwerpen är relativt 

liten är det detta som styr vilka produkter som tas in, då hela sortimentet helt enkelt inte får 

plats.  

”The shop is not big, but the product mix is free, so therefore we chose what 

is best for us”    

Källa: Inez Vidts, franchisetagare och butikschef.  
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4.5.4 Ekonomi och administration  

 

Butiken i Antwerpen har ett tillväxtkrav på sig, samt ett minimikrav på omsättning. Detta har, 

tillsammans med huvudkontoret, jobbats fram och skrivits i in franchisekontraktet. Butiken i 

Antwerpen betalar inga royalties, däremot köper de varorna från huvudkontoret. Detta, anser 

Vidts, underlättar butikens överlevnad speciellt då tiderna har varit svåra som under de 

senaste åren med lågkonjunktur. Butiken i Antwerpen har haft en riktigt svår vinter med låg 

omsättning, och även ovanligt låga försäljningssiffror i mars 2010.  

4.6 Spanien – Madrid 
 

4.6.1 Verksamheten 

 

Cano, master franchisetagare för Spanien, blev tillfrågad att arbeta med Ordning & Reda via 

en bekant som ansåg att hennes kunskaper inom kommunikation och PR skulle passa väldigt 

bra för att driva verksamheten. Cano har idag sitt kontor i en av butikerna i Madrid som hon 

driver tillsammans med sin butikschef. I övrigt arbetar hon mycket med att kontrollera så att 

franchisetagarna följer konceptet samtidigt som hon tar fram marknadsföring och letar nya 

etableringsmöjligheter. 

 

Arbetet med etableringen av den första butiken inleddes för 10 år sedan men på grund av stora 

problem med att hitta rätt lokal för butiken så dröjde det två år innan butiken öppnades.  

Ordning & Redas koncept är väldigt unikt i Spanien och det finns inga tydliga konkurrenter.   

Huvudkontoret bistår med tydliga instruktioner för hur verksamheten skall drivas genom 

intranät, via e-mail och i manualer. Där finns allt från instruktioner om nya kampanjer till hur 

personalen skall agera. Cano förmedlar sedan detta till sina subfranchisetagare. För att 

anpassa instruktionerna efter den spanska marknaden och kulturen har Cano utvecklat en egen 

manual utifrån den som huvudkontoret skickar ut. Subfranchisetagarna får även de 

instruktioner via e-mail och intranätet direkt från huvudkontoret.  

4.6.2 Roll- och arbetsfördelningen 

 

Cano ser en stor fördel med att använda en master franchise som kan fokusera på etablering 

och marknadsföring. Som franchisetagare är du fullt upptagen med att driva den dagliga 

verksamheten och har svårt att få tid till att ta fram nytt material till marknadsföring eller leta 
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efter nya platser att öppna en butik på. I och med att det finns en master franchise kan 

subfranchisetagaren fokusera på att driva den dagliga verksamheten och master 

franchisetagaren kan arbeta mer med marknadsföring och etablering, samtidigt som 

huvudkontoret kan fokusera på att utveckla affärskonceptet.     

 

Master franchisetagaren ansvarar för att subfranchisetagarna följer Ordning & Redas 

affärskoncept. Kontoret i Stockholm arbetar och lägger ner mycket tid och pengar på att ta 

reda på vad som fungerar inom Ordning & Reda konceptet och därför är det viktigt att följa 

dess råd och instruktioner. Subfranchisetagarna har inte tid att analysera sina idéer men vill 

gärna prova dessa utan att analysera hur det påverkar varumärket som helhet. Cano anser att 

man som franchisetagare investerar i ett framgångsrikt koncept där ingen av parterna vinner 

på att ändra något som är framgångsrikt. Cano menar att det var just detta affärskoncept som 

från början fick en att vilja investera i varumärket. 

 

”The challenge with being a master franchise is that subfranchisees see 

their shop as their own brand and not as a part of the Ordning & Reda 

brand” 

Källa: Mercedes Cano, franchisetagare. 

 

För att kontrollera att affärskonceptet efterföljs besöker Cano kontinuerligt de olika butikerna. 

När en butik är nyetablerad sker besöken oftare då franchisetagaren ännu inte har erfarenhet 

av konceptet. Därefter minskas besöken och sker då mellan en gång i månaden till en gång 

varannan månad. Cano ansvarar även för utbildningen av sina subfranchisetagare och ser det 

som en viktig del för att få dem att behålla affärskonceptets enhetlighet.  

 

Huvudkontoret i Stockholm kontrollerar att instruktionerna efterföljs genom att besöka 

butikerna och använda sig av mistery shoppers. I och med att Spanien är stort rent geografiskt, 

väljer huvudkontoret att fokusera på ett område i taget och gör då närmare uppföljningar så 

som frågeformulär samt ber franchisetagarna skicka in bilder på hur butiken ser ut. Även då 

det finns tydliga kontroller för att säkerställa att instruktionerna efterföljs känner Cano aldrig 

att huvudkontoret utövar kontroll för att försöka sätta dit henne, utan för att hjälpa till med att 

driva en så framgångsrik verksamhet som möjligt. Att inte agera som en kontrollant är också 

något som Cano anser vara jätteviktigt när hon själv kontrollerar att subfranchisetagarna följer 

konceptet.  
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”It is important that you don’t act like a police and show them that you are 

there to help them and give advice on improvements”  

Källa: Mercedes Cano, franchisetagare.  

4.6.3 Marknadsföring och försäljning 

 

Ordning & Redas svaghet beskrivs vara marknadsföringen. De satsar inte på att göra 

varumärket mer känt utan det måste komma från franchisetagarna själva. Det finns dock lite 

stöd genom bilder och små idéer men i övrigt arbetar huvudkontoret inte med att 

marknadsföra sig.  

 

Franchisetagarna har möjlighet att själv välja vilka produkter de skall sälja i butiken. Det finns 

dock tydliga instruktioner från huvudkontoret så som att mindre butiker skall satsa endast på 

ett fåtal färger och så vidare. En fördel är dock om man kan ta hela variationen av produkter 

då det ger konsumenten en tydligare bild av konceptet som helhet. Det ger även en enhetlighet 

till kunden då många kunder i Spanien besöker båda butiker i Madrid och  Barcelona. Då 

många av kunderna besöker olika Ordning & Reda butiker i Spanien är det viktigt att de möts 

av samma priser. Cano bestämmer därför vilka priser som butikerna skall ha för de olika 

produkterna. Dessa baseras på ett rekommenderat pris som huvudkontoret anpassat till läget 

på den spanska marknaden.   

4.6.4 Ekonomi och administration  

 

Butikerna rapporterar dagligen försäljningen både till Cano och huvudkontoret och det är 

därför lätt att kontrollera den dagliga försäljningen. Det sammanställs även rapporter i slutet 

av månaden och butikerna får sedan feedback på försäljningssiffrorna. Även här anser Cano 

att det är viktigt att inte agera som en polis utan istället att ha en dialog om vad som orsakar 

en eventuellt avvikande försäljning. Det finns inga tydliga krav på hur mycket butikerna skall 

sälja för varje dag. Om det däremot börjar gå dåligt är det självklart att huvudkontoret 

ifrågasätter hur verksamheten bedrivs. Som master franchisetagare måste Cano hantera 

sjunkande försäljningssiffror hos subfranchisetagarna. Huvudkontoret går sedan via henne för 

att kontrollera att subfranchisetagaren gör vad som krävs för att driva verksamheten till vinst. 
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4.7 Förenade Arabemiraten – Dubai 
 

4.7.1 Verksamheten 
 

Idag drivs två Ordning & Reda butiker i Dubai, ett som ligger i IBN Batutta Mall och ett i 

Dubai International Financial Center. Butiken i Dubai International Financial Center vänder 

sig främst mot företag och butiken i IBN Batutta Mall fokuserar i huvudsak på försäljning till 

privatpersoner. Båda butikerna öppnades hösten 2009, vilket betyder att man just nu jobbar 

intensivt med att skapa en varumärkeskännedom i Dubai.  

 

Lars Narfeldt, master franchisetagare för hela Gulfen, hade ingen tidigare erfarenhet inom 

detaljhandeln, däremot en stor kännedom om den arabiska kulturen då han under flertalet år 

jobbat på den arabiska marknaden. Ordning & Reda har dock en gedigen manual, med 

information om allt från hur man skall introducera personal och bemöta kunder till hur man 

organiserar hyllorna, som enligt Narfledt var till stor hjälp för honom.  Marie Cleasson, före 

detta butikschef i IBN Batutta Mall, förtydligade detta genom att säga att även utan utbildning 

skulle det inte vara några problem att bygga upp butiken i enlighet med konceptet, då allt står 

beskrivet in i minsta detalj. Därmed befinner sig butiken i en väldigt styrd miljö med tydliga 

mallar på hur verksamheten skall bedrivas, samtidigt som de anställda känner att det finns 

möjlighet att komma med idéer och prova nya saker.  

” Jag minns att jag tänkte när Lars [Narfeldt] började förklara vad 

affärskonceptet var att usch fy vad tråkigt, vi kommer inte att kunna göra 

något själva, vi ska bara följa en lapp som kommer en gång i månaden. Så 

kändes det aldrig, vi tog, och fick ta, rätt mycket friheter.”  

Källa: Marie Claesson, före detta butikschef. 

 

Huvudkontoret har inte jobbat aktivt med att kontrollera att butikerna i Dubai har lyckats följa 

de utstakade riktlinjer som finns. Annette Järnefelt, managing director, har besökt butikerna 

en gång och var då nöjd med det visuella menar Narfeldt, även om inte alla färger fanns 

representerade.  

 

Narfeldt var, tillsammans med retail managern och Claesson, i Stockholm för en utbildning 

innan butikerna öppnade för att lära sig allt om företaget; allt från visioner och mål till hur 
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verksamheten dagligen skall bedrivas. Ordning & Reda skickar även ut ett nyhetsbrev med 

information och rapporter om hur det går för andra butiker runt om i världen. Personalen fann 

dessa rapporter motiverande, då de under de sämre försäljningsmånaderna kunde se att de inte 

var ensamma om problemet. 

 

Personalen i butiken har själva inte kontakt med huvudkontoret utan får information från 

företagets retail manager eller från Narfeldt. Däremot skickas veckobrev ut och det finns ett 

intranät att jobba med. Det är också Narfeldt och retail managern som i huvudsak rapporterar 

upp till huvudkontoret. Butikscheferna skickar enbart de månatliga finansiella rapporterna, 

medan de vanliga anställda inte har någon kontakt alls med huvudkontoret. Båda butikerna i 

Dubai har en svensk butikschef. Detta är ett medvetet val från Narfeldts sida då han anser att 

det stärker framställningen av Ordning & Reda som ett svenskt varumärke samt att det visar 

tecken på kvalitet.  I Dubai är det vanligt med outbildad personal inom detaljhandeln och hög 

kvalitet på personal är därför viktigt för att differentiera sig från konkurrenterna.  

4.7.2 Roll- och arbetsfördelning 
 

Narfeldts uppgift som master franchisetagare har varit att starta upp verksamheten och 

anställa personal. I övrigt arbetar han inte med den dagliga verksamheten utan delegerar 

denna till sin retailmanager och de båda butikschefer samt en administratör och 

finansansvarig.  Narfeldt får säljsiffror en gång i veckan men är i övrigt inte involverad i hur 

butikerna drivs.  

 

” Även om jag sitter som master franchisetagare så har jag inte arbetat med 

Ordning & Reda de senaste sju veckorna”  

Källa:  Lars Narfeldt, master franchisetagare. 

 

Butikschefernas uppgifter skiljer sig inte nämnvärt från de vanliga butiksanställdas, då de till 

största delen jobbar ute i butiken. Däremot har de ett visst ansvar när det gäller bland annat 

schemaläggning, presentation av försäljningssiffror, budgetering samt en avrapportering till 

närmast försäljningsansvarig.   

 

Tanken var från början att Narfeldt enbart skulle äga en butik själv, och därefter expandera 

med hjälp av subfranchisetagare men han valde att behålla de både butikerna i Dubai som 

egna. Även de butiker som öppnas i fortsättningen planerar Narfeldt att behålla i egen regi, 
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åtminstone de som öppnas i Förenade Arabemiraten. Narfeldt kan se en nackdel med att han 

inte har arbetat i butiken då han själv kommer att vara ansvarig för uppstarten av 

subfranchisebutikerna. Råd för hur den dagliga verksamheten skall bedrivas kommer därmed 

att utebli, då han ej besitter denna kunskap.   

4.7.3 Marknadsföring och försäljning 
 

Ordning & Reda i Dubai har själva möjlighet att i stor utsträckning välja vilka produkter som 

säljs i butikerna. Det finns ett bassortiment med ett visst antal färger. Hur stor kvantitet av 

bassortimentet som skall beställas bestäms av Ordning & Reda baserat på storleken på 

lokalen, det är dock inget tvång att följa detta. Utöver bassortimentet kommer det 

trendprodukter sex till åtta gånger om året där butikerna har möjlighet att välja vilka 

produkter i sortimentet som passar dem bäst. Trendprodukterna annonseras internt 45 dagar 

innan de släpps och butikerna har därmed möjlighet att lägga in nödvändiga beställningar. Det 

har dock förekommit att butikerna i Dubai inte har tagit några trendprodukter, då dessa 

innehållit mocka, vilket är tillverkat av grisskinn och därmed inte passar in i den muslimska 

kulturen. Detta var något Narfeldt själv upptäckte när produkterna presenterades. Dessutom 

var det omöjligt att i Dubai sälja stora delar av Ordning & Redas Stockholmsserie då det var 

tillverkad i Israel. Dessa problem var något som framkom under en produktpresentation i 

Stockholm.  

 

Ordning & Reda i Dubai ansvarar själv för sin marknadsföring och arbetar med en lokal PR-

byrå. De jobbar främst med produktplacering i magasin, events och give aways på olika 

evenemang.  All marknadsföring styrs av Ordning & Reda och det finns klara direktiv. 

Däremot är det just dessa direktiv som har upplevts som mindre väl utformade från Claessons 

sida.  

 

Det kommer med jämna mellanrum information från Stockholm om hur butiken och 

butiksfönstren skall se ut. Butiken i Dubai följer dock inte direktiven till hundra procent, 

vilket franchisetagaren Narfeldt anser att de bör göra då Ordning & Reda har kunnig personal 

som vet vad som fungerar och aktivt jobbar med att ta fram bra mallar för detta.   
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4.7.4 Ekonomi och administration 

 

Franchisetagaren betalar ingen franchiseavgift och har enligt Narfelt inga krav på 

försäljningsvolym. Däremot kan kraven öka om huvudkontoret märker att det inte finns något 

engagemang och att ingen marknadsföring görs. Franchisegivaren och franchisetagaren har 

tillsammans arbetat fram målsättningen och expansionstakten för butikerna.  

 

Det sker ett väldigt nära samarbete mellan de två butikerna i Dubai. De har daglig kontakt för 

att byta tips och råd, vilket är speciellt viktigt då en väl fungerande rutin ännu ej är inarbetad. 

Det sortiment som finns har de både butikerna mer eller mindre gemensamt, då de kan skicka 

produkter till varandra om den ena butiken saknar något. En del av personalstyrkan jobbar i 

både butikerna och detta gör att informationen sprids väldigt snabbt och effektivt. Butikerna 

jobbar även tillsammans för att öka motivationen, med olika säljtävlingar. Ett problem de 

brottats med är att antalet betalande kunder var alltför lågt. Då sattes olika mål där de 

butikerna fick tävla mot varandra.  
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[Kapitel 5] 

5. VÅRT ANALYTISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
___________________________________________________________________________ 

I detta analyskapitel återkopplar vi, med hjälp av vårt empiriska material och våra 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter, till vår problemdiskussion och de två inledande 

formulerade problemfrågorna vilket lägger grunden för diskussion av vår tredje 

problemfråga. Analysens inleds med att vi presenterar de kontrollmekanismer vi har funnit. 

Slutligen diskuteras vad som påverkar valet av kontrollmekanismer. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Olika kontrollmekanismer  
 

Vi har, utifrån vårt empiriska material, kunnat konstatera att Ordning & Reda använder sig av 

fem olika kontrollmekanismer; kontroll genom master-eller area development franchise, 

kontroll genom val av franchisetagare, kontroll genom kontrakt, kontroll genom 

supportfunktioner, och kontroll genom franchiserelationen. Dessa kontrollmekanismer har 

även teoretisk anknytning och diskuteras av flertalet författare, så som Doherty och Alexander 

(2006), Sanghavi (2004), Boyle (1999), Rubin (1978), Vosselman och Van der Meer-Kooistra 

(2006), Doherty (2007) samt Chiles och McMackin (1996).  

 

Vårt fallföretag använder de olika kontrollmekanismerna vid olika tidpunkter i samarbetet 

med en franchisetagare. Inledande väljer franchisegivaren om franchisetagaren skall vara en 

master franchise eller agera genom area development franchise. Val av vilken person som 

skall få jobba som franchisetagare sker även i detta stadium, och med denna skrivs det ett 

kontrakt. När samarbetet väl är igång kontrollerar franchisegivaren sin franchisetagare genom 

olika supportfunktioner samt genom att bygga en välfungerande och långvarig relation 

till_denna. Dessa två kontrollmekanismer används sedan av franchisegivaren för att 

kontrollera franchisetagaren under det resterande samarbetet, vilket pilen i modellen 

symboliserar, se figur 2.  
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Figur 2 – Egen illustration av i vilket skede de olika kontrollmekanismerna används. 

Ordning & Reda använder sig av kontrollmekanismer som främst kontrollerar beteendet hos 

franchisetagaren och de aktiviteter som sker i de olika verksamheterna för att hela tiden kunna 

säkerställa att arbetet i verksamheten går i linje med affärskonceptet. Detta kan vi se ligger i 

linje med hur Vázguez (2008) beskriver beteendekontroll. Vi kan även se att Ordning & Reda 

använder sig av kontrollmekanismer som kan kategoriseras som socialkontroll då 

supportfunktionerna och arbetet med relationen används för franchisetagaren lättare skall 

kunna identifiera sig med konceptet.   

5.1.1 Kontroll genom master- eller area development franchising. 

 

Vi har tidigare beskrivit master franchise och area development franchise som två olika 

expansionsstrukturer för internationella franchisekedjor. Vi kan konstatera att Ordning & 

Reda använder sig just av dessa två expansionsstrukturer för att utöva kontroll på sina 

franchisetagare. I de fall som franchisetagaren agerar på en geografiskt stor marknad med 

betydande kulturella skillnader mot hemmamarknaden används en master franchise, vilket är i 

linje med hur Weinberg, (2006) och Fitzgerald och Schott II (2008) beskriver att en master 

franchise skall användas. Det ges då möjlighet att använda franchisetagarens kompetens och 

marknadskännedom och det är upp till denna att bygga upp ett system med 

subfranchisetagare. Huvudkontoret uttrycker önskan att enbart kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet och låta rätt person bygga ut franchisesystemet med subfranchisetagare. Detta 

ligger i linje med Boyles (1999) resonemang att enbart fokusera på kärnverksamheten och 

lägga ut andra aktiviteter på en tredje part. 

 

Det har uttryckts flera fördelar med att vara master franchise. Det nämns att det finns mer tid 

att jobba med marknadsföring, vilken en franchisetagare av annat slag kan ha svårt att hinna 

med. Master franchise besöker kontinuerligt sina subfranchisetagare för att kontrollera att de 

jobbar i enlighet med affärskonceptet. Att master franchisetagaren själv sköter kontrollen 
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gentemot sina subfranchisetagare leder till en lägre kontrollkostnad men ger däremot mindre 

kontrollmöjligheter för franchisegivaren, detta i enlighet med Weinbergs (2006) samt 

Fitzgerald och Schott´s II (2008) resonemang.  

 

Master franchisetagaren inom Ordning & Reda, med ansvar över en större geografisk yta, 

används även för att skapa en enhetlighet mellan de olika butikerna och kontrollera att de 

håller samma pris. Doherty och Alexander, (2006) menar att master franchise och area 

development franchise är två olika sätt att lösa detta problem, då enbart en franchisetagare har 

huvudansvaret för ett specifikt geografiskt område. I Stockholm, där två olika franchisetagare 

finns, kan vi se att Ordning & Reda har löst problemet med olika prissättningar på ett tredje 

sätt. De skriver i detta fall in en paragraf i kontraktet vilken säger att gemensam prissättning 

måste finnas. Detta gör att Ordning & Reda inte behöver använda sig av en master franchise 

för att kontrollera att priset är enhetligt.  

 

I de fall då franchisetagaren jobbar på en marknad relativt lik hemmamarknaden används inte 

master franchise då denna fokuserar på tillväxt samt drar fördel av franchisetagarens specifika 

kunskap om de lokala förhållandena. I stället används area development som franchiseform 

där franchisetagaren redan besitter nödvändig kompetens och tack vare detta minskar 

investeringskostnader då utbildningsbehovet är lågt. Då inte rättigheten finns att skaffa 

subfranchisetagare har huvudkontoret i större utsträckning kontroll över dessa area 

development franchisetagare.   

5.1.2 Kontroll genom val av samarbetspartner 

 

Ordning & Redas huvudkontor jobbar inte proaktivt med att söka efter franchisetagare de har 

privilegiet att eventuella samarbetspartners själva söker sig till organisationen. Utifrån dessa 

intresseanmälningar har huvudkontoret möjlighet att fritt välja de personer de anser mest 

lämpade att ansluta sig till franchisekedjan, samtidigt som de har full rätt att tacka nej till ett 

erbjudande om detta inte känns rätt. Shanghavi (2004) diskuterar detta och menar att 

rekryteringsprocessen är komplex, kostsam och osäker men att valet av rätt person kan 

minska osäkerheten. Vi anser att Ordning & Reda har en stor fördel av att inte behöva leta 

efter samarbetspartners utan har möjlighet att lägga alla sina resurser på att avgöra om 

personen som söker sig till dem är rätt. Inom Ordning & Reda är personens drivkraft och 

entreprenörsanda viktigare kriterium än personens tidigare arbetserfarenhet, vilket vi anser 
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tyder på att rätt personlighet är viktigast. Alla franchisetagare säger att de tror att de blivit 

utvalda just för att deras syn på organisationen var densamma som huvudkontorets och att 

deras mål som franchisetagare väl stämde överens med de övergripande målen. Doherty och 

Alexander (2006) menar att det just är den gemensamma visionen som minskar risken och 

underlättar kontrollen i franchisesystemet, detta i och med att risken för att franchisetagaren 

helt plötsligt skall göra något som går emot konceptet är väldigt liten samtidigt som det är 

lättare att få in dem på rätt spår.  

 

När en ny master franchise skall inkluderas i franchisekedjan är det extra viktigt att denna 

person har de kvaliteter som behövs, då denna sedan ytterligare skall utöka franchisekedjan 

med subfranchisetagare. Det är master franchisetagarens uppgift att utbilda sina 

subfranchisetagare, och därför är det extra viktigt att de har rätt personliga kvaliteter och ett 

synsätt på affärskonceptet som överensstämmer med huvudkontorets för att inte sprida vidare 

fel visioner.    

5.1.3 Kontroll genom kontrakt  
 

I ett franchisekontrakt fastställs enligt Rubin (1978) samt Doherty och Alexander (2006) 

främst de grundläggande villkoren och förutsättningarna för samarbetet. Ordning & Reda 

tydliggör, genom kontraktet med franchisetagaren, vilken minimiomsättning som skall uppnås 

samt hur utvecklingsplanen skall se ut under en femårsperiod. Huvudkontoret utgår från ett 

huvudkontrakt och sätter sedan målen tillsammans med franchisetagaren och anpassar dem 

efter franchisetagarens olika förutsättningar. Utöver de ekonomiska aktiviteterna förbinder sig 

franchisetagaren att följa affärskonceptet. Vi kan här se en koppling mellan hur Ordning & 

Reda skyddar sina tillgångar och det byråkratiska kontrollmönstret, där normer, standarder 

och regler är nedskrivna. I och med att företaget har ett tydligt och definierat affärskoncept 

anser vi att det är en tillgång som till stor del går att skydda genom kontrakt, vilket är ett krav 

om företagets kontrollmönster skall kunna beskrivas som byråkratiskt. 

 

Ordning & Reda använder kontraktet enbart som en långsiktig förhållningspunkt samt en 

försäkran om att franchisetagaren ställer sig positiv till att följa affärskonceptet. Det är i stället 

supportfunktionerna som kontrollerar driften av den dagliga verksamheten. Däremot anser vi 

att kontraktet, trots att det inte används aktivt, fyller en viktig funktion och fungerar som en 

trygghet för Ordning & Reda. Om inte kontraktet skulle finnas har Ordning & Reda inget 
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juridiskt skydd och kontraktet kan därmed ses om en nödvändig kontrollmekanism för att 

skydda affärskonceptet.   

 

I ett franchisekontrakt ingår, enligt Beshel (2001), ofta någon form av avgift för att 

franchisetagaren skall få utnyttja franchisegivarens koncept. I Ordning & Reda har man i 

kontraktet helt frångått detta då huvudkontoret anser att tillväxten sker effektivast genom att 

utesluta höga avgifter. Ordning & Redas managing director understyrker även detta och 

förklarar att de vill ha ”ett schysst upplägg” och att ”om det går bra för butikerna så går det 

bra för oss som hel verksamhet”.  Ordning & Reda är med andra ord ett bra exempel på att en 

avgift inte behövs för att motivera franchisetagaren att arbeta enligt affärskonceptet.  

 

Franchisetagarna är egna företagare som själva ansvarar för sin verksamhets ekonomi. 

Franchisetagarna är en självständig part inom franchiseverksamheten men Ordning & Reda 

fastställer mål och krav i kontraktet på hantering av affärskonceptet som franchisetagaren 

måste uppfylla. I och med detta blir det en hierarkisk ordning mellan de två parterna. Van der 

Meer-Koistra och Vosselman (2006) menar att franchisekontraktet, genom denna hierarkiska 

påverkan, får en avgörande roll för att franchisegivaren skall behålla kontrollen. Vi ser att 

hierarkin underlättar kontrollen genom supportfunktioner i och med att information som 

kommer uppifrån i den hierarkiska ordningen oftast tas på mer allvar än om den kommer 

underifrån i organisationen.  

5.1.4 Kontroll genom supportfunktioner 
 

Doherty och Alexander (2006) menar att ett framgångsrikt supportsystem är nödvändigt för 

att driva ett framgångsrikt franchisesystem och bevara varumärket. Supportsystem kan 

innehålla en mängd olika typer av supportfunktioner, exempelvis franchisemanualer, 

utvecklingsplaner, kontinuerliga besök, utbildning av personal. Clarke (1997) i Boyle (1999) 

beskriver vikten för franchisegivare att ha supportfunktioner som förser franchisetagarna med 

information om hantering av affärskonceptet för att skapa enhetlighet genom kedjan. Detta 

kan vi se att Ordning & Reda satsar väldigt mycket på då de har en stor mängd 

supportfunktioner som sprider information genom olika informationskanaler, som e-mail, 

intranät, manualer och möten. Vi anser att supportfunktionerna är den kontroll som det arbetas 

mest aktivt med och som är den mest uttalade kontrollmekanismen av både franchisegivare 

och franchisetagare. Det är även denna kontrollmekanism som huvudkontoret dagligen arbetar 

med för att kontrollera affärskonceptet. Vikten av kontroll genom supportfunktioner belyses 
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även genom att vi kan se att denna kontroll är genomgående i alla de olika delarna av 

affärskonceptet. I ett byråkratiskt kontrollmönster använder företag ett välutvecklat system för 

hur informationen skall behandlas, vilket vi kan se att Ordning & Reda har utvecklat för att 

förbättra kontrollen inom sin franchiseverksamhet. På grund av det geografiska avståndet och 

den internationella prägeln på de olika verksamheterna ser vi att vikten av ett 

informationssystem ökar för att minska osäkerheten kring affärskonceptet. Kontinuerlig 

information från franchisegivare till franchisetagare gör att Ordning & Redas ledning lättare 

kan förutsäga och hantera förändringar. Däremot anser vi att det är viktigt att informationen 

från franchisetagare till franchisegivare förbättras inom Ordning & Reda då även det är en 

viktig del i ett framgångsrikt informationssystem.   

 

Doherty (2007) beskriver vikten av supportfunktioner och delar upp dem i två olika grupper; 

strategisk franchise management support och operationell franchisesupport. Vi kan se att 

Ordning & Reda använder sig av supportfunktioner från både dessa grupper. Den 

operationella franchisesupporten sker i Ordning & Reda genom utbildning av de nya 

franchisetagarna samt genom produktgenomgångar på de årliga mötena. På intranätet finns 

bilder som kan användas vid marknadsföring samt övriga instruktioner för hur arbetet i den 

dagliga driften skall utföras. Ordning & Reda har som både strategisk och operationell 

support implementerat en franchisemanual som är densamma i alla butiker och de har 

dessutom anpassade utvecklingsplaner för de olika butikerna. Den franchisemanual som 

Ordning & Reda använder sig av innehåller allt från hur man på bästa sätt introducerar 

personal och bemöter kunder till hur man hanterar utseendet på butiken. Med hjälp av endast 

manualen skall butikerna kunna drivas i enhetlighet med affärskonceptet och vi anser därmed 

att franchisemanualen har en central del i franchiseföretagets supportsystem. Ordning & 

Redas franchisemanual är den kontrollmekanism som främst innehåller företagets intellectual 

property, konkurrenshemligheter, know-hows och instruktioner för hur franchisetagarna skall 

hantera marknadsföring, försäljningsrapportering och inköp, vilket går helt i linje med hur 

Doherty (2007) beskriver innehållet i franchisemanualen.  

 

Enligt Doherty och Alexander (2006) är besök i butikerna centralt för internationella 

franchisekedjor för att huvudkontoret skall kunna erbjuda support till franchisetagarna och 

kontrollera att affärskonceptet efterföljs. Då det för Ordning & Reda inte finns möjlighet för 

huvudkontoret att kontinuerligt besöka de olika butikerna kompenseras detta med att bilder 

skickas från butikerna till huvudkontoret, vilka det sen lämnas feedback på. Master 
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franchisetagaren i Spanien beskriver dock att hon använder sig av kontinuerliga besök till sina 

subfranchisetagare för att ge dem support på hur verksamheten bedrivs samt för att kontrollera 

att affärskonceptet efterföljs. I och med detta behöver inte franchisegivaren göra dessa besök, 

vilket leder till minskade kostnader. 

5.1.5  Kontroll genom franchiserelationen 

 

Arbetet med relationen mellan franchisegivare och franchisetagare i Ordning & Reda ser vi 

inleds direkt i valet av franchisetagare och fortsätter därefter kontinuerligt genom hela 

samarbetstiden. Om kontroll genom supportfunktioner är den kontrollfunktion som det arbetas 

mest aktivt med så jobbar man inte lika medvetet aktivt med relationen utan relationen kan 

istället ses som en underbyggande kontrollmekanism, som finns där men är svårare att ta på.  

Doherty och Alexander (2006) menar att det krävs att det investeras både tid och pengar i att 

upprätthålla relationen till franchisetagaren och ser det som en långsiktig pågående process 

som skapar tillit och kommunikation.  Även om vi inte kan se någon uttalad investering i 

franchiserelationen anser vi ändå att de genom besök, möten och dialoger med 

franchisetagarna arbetar aktivt med kommunikationen och därmed även arbetar för en ökad 

tillit i relationen.  

 

Chiles och McMackin (1996) menar att risken för felaktigt beteende eller felaktig 

informationsspridning minskar när det finns tillit till den andra parten och att det därmed 

minskar behovet av, och kostnaden för, framtagande av ett kontrakt. Tilliten mellan parterna 

är inte bara bra för franchisegivaren utan, Ordning & Redas franchisetagare ser gärna att 

relationen bygger på tillit. De menar att de satsar pengar och tid i varumärket, och därmed 

själva vill nå bästa möjliga resultat. Dant och Kaufmann (2003) menar att franchisetagaren 

jobbar hårt, men ibland i fel riktning då deras arbetssätt inte är i linje med affärskonceptet. Vi 

ser därför att gemensamma visioner ligger till grund för en bra relation mellan de olika 

parterna, något som kan bli ett problem i de fall då franchisetagaren har en väldigt stor 

entreprenörsanda och jobbar mycket med egna idéer som inte ligger inom affärskonceptets 

ramar.  

“A franchise relationship is intended to be a long-term, ongoing one where 

communication and trust are central to its success.”  

Källa: Doherty & Alexander, 2006 (s 1306.) 
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För att relationen mellan de olika parterna skall vara bra krävs det, förutom tillit, att alla 

enheter i kedjan kommunicerar i alla led; inte enbart från huvudkontoret till franchisetagaren 

utan det är även viktigt att franchisetagaren tar initiativ att kommunicera och dela med sig av 

information till franchisegivaren. Detta är något som managing director på huvudkontoret 

uttryckte som ett problem, då hon ansåg att kommunikationen var bättre från dem till sina 

franchisetagare än tvärt om. Kontinuerligt skickas e-mail med information från huvudkontoret 

till franchisetagare och subfranchisetagare. Huvudkontoret bistår även med svar direkt via 

telefon och de anordnar varje år ett möte i Stockholm där franchisegivaren och de olika 

franchisetagarna får träffas och utbyta tips och idéer. Det skickas dock dagliga ekonomiska 

rapporter från butikerna till huvudkontoret och ibland bistår de även med information om vad 

kunderna ser som möjliga produktutvecklingsområden.  

5.2 Kontrollmönster 
 

Vi kan se att de kontrollmekanismer som Ordning & Reda använder går väl i linje med ett 

byråkratiskt kontrollmönster. Osäkerhet är enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman 

(2000) en faktor som påverkar valet av dessa kontrollmekanismer. I Ordning & Reda kan vi 

se att osäkerhet på olika internationella marknader, med stora geografiska avstånd samt 

politiska och kulturella skillnader, spelar en stor roll i valet av kontrollmekanismer. Detta 

visar sig i kontrollen genom val av franchisetagare, då arbetet med att noggrant välja rätt 

person kan minska risken för misstag i framtiden. Samtidigt ger valet av rätt person mer lokal 

kunskap till organisationen. Vi kan se att en av kontrollmekanismerna, kontroll genom master 

franchising, endast används på stora geografiska områden på utländska marknader där lokala 

förhållanden skiljer sig från hemmamarknaden. Detta anser vi visar att denna typ av marknad 

försvårar kontrollen för franchisegivaren, då huvudkontoret har lite kunskap om marknaden 

samt att det kan vara svårt att skapa enlighet i affärskonceptet då ett stort område ofta har flera 

aktörer. Ordning & Reda löser detta problem genom att använda master franchise som en 

kontrollmekanism, vilken bidrar till enhetlighet och lokal kunskap.  

 

Speklé (2001) beskriver att osäkerheten kring en transaktion ökar när det är svårare att 

förutspå den andra partens beteende. Vi ser en ökad osäkerhet i Ordning & Reda i och med att 

franchisetagaren är en fristående part som är svårare att kontrollera och förutspå samtidigt 

som de arbetar för sig själva och inte alltid ser till hela företagets bästa. Vi ser osäkerheten 

som den största anledningen till att Ordning & Reda väljer att använda sig av tydliga regler 

och dokument, för att kontrollera att affärskonceptet efterföljs. Osäkerheten i ett 
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franchisesystem kan, som tidigare beskrivits, öka osäkerheten kring ett flertal internationella 

marknader och oförutsägbara fristående parter men samtidigt tar företaget ingen finansiell risk 

vilket vi anser minskar osäkerheten. Osäkerheten för affärskonceptet anser vi därför kan 

kontrolleras med ett byråkratiskt kontrollmönster. Osäkerheten är inte så pass stor att den 

kräver fullkomlig tillit utan det räcker med tillit till franchisekontraktet och den andra partens 

kompetens, vilket enligt Van der Meer-Koistra och Vosselman (2000) är den tillit som krävs i 

ett byråkratiskt kontrollsystem.   

 

Ett grundläggande krav för att kunna använda sig av skrivna kontrakt, regler och instruktioner 

som kontrollmekanismer är enligt det byråkratiska kontrollmönstret att tillgången kan skyddas 

genom kontrakt och att det finns en möjlighet att mäta och utvärdera att reglerna och 

instruktionerna efterföljs (Van der Meer-Koistra & Vosselman 2000). Vi kan se att det inom 

en internationell franchiseverksamhet finns en begränsad möjlighet att utvärdera arbetet 

genom personliga möten, däremot kan företag, speciellt inom detaljhandeln, använda sig av 

försäljningssiffror, mistery shoppers och bilder för att mäta och utvärdera att instruktionerna 

efterföljs. Trots dessa utvärderingsmöjligheter ser vi att en stor del av osäkerheten runt 

kontrollen av affärskonceptet ligger kvar då bilder går att försköna och mistery shoppers inte 

alltid ger en rättvisande bild. Kontrollen genom skrivna regler och instruktioner blir därför 

bättre i närliggande butiker där kontinuerliga besök är möjliga. Franchisetagaren Anthony 

Igoe menar att de förmodligen skulle kunna ha mycket mer frihet om de låg längre bort från 

huvudkontoret, vilket är ett resonemang som vi stödjer.         

 

Graden av asset specificity, och därigenom möjligheten att byta leverantör, påverkar enligt 

Speklé (2001) vilket kontrollmönster som är dominant. Ett byråkratiskt kontrollmönster 

beskrivs av författarna ha en medelhög asset specificity och därmed relativt höga 

byteskostnader. Fallföretagets val av att använda sig av kontrollmekanismerna, val av 

samarbetspartner och kontroll genom franchiserelationen kan vi se ha påverkats av de relativt 

höga kostnaderna för att byta samarbetspartner. Innan samarbetet inleds har fallföretaget ett 

stort antal samarbetspartners att välja mellan men när väl samarbetet inletts arbetar man 

väldigt hårt för att behålla franchisetagaren. Detta anser vi är på grund av att man satsat på 

utbildning av franchisetagaren och delgett viktig information om affärskonceptet samt att ett 

byte av franchisetagare och nedläggning av en butik kan medföra stora kommersiella 

kostnader. Vi kan därför se att kostnaden för att byta samarbetspartner ökar under 

transaktionstiden, vilket är en anledning till att fallföretaget använder sig av supportfunktioner 
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och arbetar med relationen kontinuerligt under hela samarbetstiden. Kontroll genom att 

kontinuerligt arbeta med relationen kan vi även koppla till transaktionens frekvens. I och med 

att ett franchisesamarbete är långsiktigt ökar vikten av att använda sig av kontrollmekanismer 

som främjar ett långsiktigt samarbete.         
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[Kapitel 6] 

6. VÅR DISKUSSION OCH SLUTSATS 
___________________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för våra lärdomar angående kontroll i 

franchisesystem vilket denna beskrivande studie bidrar med. Vi har i denna del valt att lyfta 

ögonen från vårt fallföretag och diskutera vår tredje problemfråga i mer generella termer. Då 

vi använt oss av ett iterativt tillvägagångssätt har vi under arbetets gång omarbetat vårt 

material, då vår förståelse för fenomenet ökat. Detta arbetssätt har lett oss fram till vår 

slutsats. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Diskussion 
 
Vi kan utifrån vår studie identifiera fem kontrollmekanismer som franchisegivaren använder 

på olika sätt, olika marknader och för att uppfylla olika funktioner i kontrollen av 

affärskonceptet, vilket illustreras i tabell 2. I och med att kontrollmekanismerna ger olika 

resultat kan vi se vikten av att använda sig av ett antal mekanismer för att kunna få ett brett 

spektrum av kontroll. Vilket vi anser är nödvändigt för att säkerställa att alla deltagare i 

franchisekedjan jobba på samma sätt med affärskonceptet. Detta leder till standardisering 

vilket är det som utgör grunden i en franchise.    

Kontrollmekanismer Marknader Kontroll genom Resultat 

Master – och area 
development franchising  

Master- Internationella  
och geografiskt stora 
områden 
 
Area development – 
Marknader som är lika 
hemmamarknaden 

Olika ägandeformer Enhetlighet på 
geografiskt område 
 
Tillgång till specifik 
kunskap 

Val av samarbetspartner Alla marknader- dock 
inte val av 
subfranchisetagare 

Strategiskt urval  
Kriterier: Drivkraft 
och entreprenörsanda 

Gemensam vision 

Kontrakt Alla marknader Formaliserat 
bindande kontrakt 

Juridiskt skydd 

Supportfunktioner Alla marknader Franchisemanual 
Intranät  
Kontinuerliga besök 

Gemensamt arbetssätt 
Enhetligt utseende i 
butikerna 

Franchiserelation Alla marknader Kommunikation Lojalitet, Tillit 

 

Tabell 2 – De olika kontrollmekanismerna och dess kontroll resultat  
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De ovan presenterade kontrollmekanismerna används tillsammans för att säkerställa att 

franchisetagaren jobbar i linje med det befintliga affärskonceptet. Det är beteendet och 

aktiviteterna som franchisegivaren främst är intresserad av att kontrollera och 

kontrollmekanismerna kan därmed ses som en form av en beteendekontroll. Vi kan dock 

även, se som tidigare, skrivet en viss social kontroll då vissa kontrollmekanismer används för 

att bidra till att franchisetagaren lättare kan identifiera sig med organisationen. Däremot kan 

vi inte se något tydligt bevis på resultatkontroll av affärskonceptet vilket vi anser vara på 

grund av att det är svårt att kontrollera affärskonceptet i ett franchisesystem genom att kolla 

på de olika verksamheternas resultat. En verksamhet kan påvisa bra resultat genom att 

använda sig av metoder som går emot affärskonceptet, vilket gör att affärskonceptet kan 

skadas även om verksamheten har bra försäljningssiffror. Vi anser därför att beteendekontroll 

och social kontroll är viktigare för kontrollen av affärskonceptet i ett franchisesystem.  

 

Samarbetet mellan franchisetagare och franchisegivare inleds med tydlig kontroll. 

Franchisegivaren har till att börja med all makt i sina händer, då det är upp till denna vem som 

ska få möjligheten att inkluderas i franchisesystemet och under vilka omständigheter detta ska 

ske. Det är först i kontroll genom kontrakt som franchisetagaren kan komma med egna 

synpunkter och tankar. Vi anser att kontraktet bör skrivas gemensamt då det är motiverande 

att sätta sina egna mål och risken för missförstånd om vad som skall göras minskas. För att 

verksamheterna skall kunna drivas så framgångsrikt som möjligt krävs en viss drivkraft från 

franchisetagarens sida, en drivkraft vi tror kan minskas om de inte känner att de själva får vara 

delaktiga i att sätta målen för verksamheten. Franchisetagarens drivkraft och dess förmåga att 

självständigt driva verksamheten är även något som efterfrågas vid valet av samarbetspartner, 

vilket är ytterligare ett argument för att ge utrymme till franchisetagaren och involvera 

henne/honom i framtagandet av kontraktet. De tre kontrollmekanismer som beskrivs ovan 

används endast en gång men ligger till grund för hela det fortgående samarbetet. Dessa 

inledande kontrollmekanismerna presenteras i rutan under Samarbete inleds, se figur 3.   



    
 

61 
 

 

 

Den gröna streckade linjen symboliserar affärskonceptet, vilket är tydligt och oföränderligt 

och ej anpassningsbart till olika rådande marknadsförhållanden. Affärskonceptet finns redan 

tydligt uttalat innan samarbetet med en franchisetagare inleds. Den röda vågiga linjen 

symboliserar den frihet som franchisetagaren ges. Ett exempel på detta är möjligheten att 

själva välja vilka produkter som skall köpas in från det totala produktsortimentet för att 

underlätta anpassningen till rådande marknadstrender och butiksyta. Hur mycket frihet som 

tas kan variera, vilket symboliseras av att linjen är vågig.  

 

Vi anser att relationen är den kontrollmekanism som är svårast att hantera, då en relation inte 

är greppbar och därmed blir det svårt att mäta resultatet och påverkan av denna mekanism. Vi 

anser att relationen är det som underbygger hela franchisekedjan. Vid en god relation förstår 

parterna lättare varandra och den ökar möjligheten för franchisegivaren att lättare styra 

franchisetagaren i riktning mot affärskonceptet. Supportfunktionen är den sista 

kontrollmekanism vi har kunnat finna, och i och med denna guidar franchisegivaren sin 

franchisetagare i de olika val och vägskäl som kan komma längs vägen. Supportfunktionen 

bör, enligt oss, vara väl utvecklad och kontinuerligt förmedlas till franchisetagaren. Vi anser 

att målet ska vara att ha supportfunktioner som är så tydligt utformade att man mer eller 

mindre kan driva hela franchiseverksamheten med hjälp av dessa. Det lämnas då mindre 

utrymme till missförstånd och feltolkningar. Supportfunktionerna bör, anser vi, användas 

hårdare vid vissa tidpunkter för att påminna franchisetagaren om affärskonceptet. Det är lätt 

att jobba på med fokus framåt, men på vägen glömma bort att själv kontrollera att arbetssättet 

ligger i linje med affärskonceptet. Om franchisegivaren ser indikationer på, vid dessa hårdare 

Figur 3 – Egen illustration av hur kontrollmekanismerna används  
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kontrolltillfällen, att affärskonceptet frångåtts skadas tilliten och därför utövas kontrollen mer 

aktivt på denna franchisetagare till tilliten är återskapad. Samtidigt är det viktigt att ge 

franchisetagaren ett visst utrymme att driva verksamheten och jobba efter egna idéer, annars 

finns risken att den entreprenörsanda som eftersöks försvinner. Vi kan se att kontrollen genom 

supportfunktionerna, med dess regler och direktiv, skapar en ram som går i enlighet med 

affärskonceptet. Inom denna ram är kontrollen inte lika stark och här finns det utrymme för 

franchisetagaren att utnyttja sin entreprenörsanda och göra sina egna val för sin verksamhet. 

De regler och direktiv som bildar ramen är dock väldigt tydliga och om franchisetagarens 

verksamhet går för långt från affärskonceptets optimala läge så stärks kontrollen. Det tydliga 

ramverket av supportfunktioner och de tidigare använda kontrollmekanismerna utgör ett brett 

spektrum av kontroll och gör det möjligt att kontrollera affärskonceptet utan att själva driva 

verksamheten och ge franchisetagarna ett visst utrymme för egna initiativ.     

 

Kontroll genom franchiserelationen och kontroll genom supportfunktioner är de två 

kontrollmekanismer som finns med under hela den tid samarbetet mellan franchisetagaren och 

franchisegivaren existerar. Dessa två kontrollmekanismers påverkan på franchisetagaren 

symboliseras av de små pilarna, vilka visar tillbaka till affärskonceptet. Samarbetet mellan 

franchisetagare och franchisegivare bör vara långsiktigt, vilket pilen framåt symboliserar.   

6.2 Slutsatser 
   

Vi har i denna studie identifierat fem kontrollmekanismer; kontroll genom master- eller area 

development franchise, kontroll genom val av franchisetagare, kontroll genom kontrakt, 

kontroll genom supportfunktioner, och kontroll genom franchiserelationen. Dessa 

kontrollmekanismer används sedan på olika sätt, olika marknader och av olika anledningar för 

att kontrollera att affärskonceptet efterföljs och skapa standardisering i franchisekedjan.  

  

Studien visar även att osäkerhet kring franchisesamarbetet har en stor påverkan på valet av 

kontrollmekanismer och att den osäkerheten är större i verksamheter i internationell miljö på 

grund av det geografiska avståndet och de kulturella skillnaderna. Detta visar sig exempelvis i 

att franchisegivaren väljer en kontrollmekanism för internationella verksamheter för att ge 

ökad kunskap om de lokala förhållandena och skapa en enhetlighet där huvudkontorets 

kunskaper är låga. Det är inte bara osäkerheten kring omvärlden som påverka valet utan även 

osäkerheten till samarbetspartnern och hur denna driver sin verksamhet, då kontrollen ökar 
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när franchisetagaren glider för långt ifrån affärskonceptet. Även att kostnaden för att byta 

samarbetspartner påverkar valet av kontrollmekanismer. Efter att ett samarbete har inletts 

ökar värdet på samarbetet, både i hänseende till den information och erfarenhet som 

franchisetagaren besitter samt en kommersiell kostnad vid nedläggning. Byteskostnaderna 

samt det långsiktiga samarbetet gör att kontrollmekanismer för ett väl fungerande samarbete 

blir viktigare. 

 

Utifrån studien kan vi se att kontroll av affärskonceptet genom master- och area development 

franchising, val av samarbetspartner och kontroll genom kontrakt endast förekommer 

inledningsvis. Därefter används dessa kontrollmekanismer inte aktivt men ligger till grund för 

den kontinuerliga kontrollen. Kontroll genom supportfunktioner och franchiserelationen pågår 

istället kontinuerligt under hela samarbetet. Kontrollen genom supportfunktioner är den 

kontroll som pågår mest aktivt inom franchisesystemet, då den bildar ett ramverk runt 

affärskonceptet och därigenom kontrollerar att beteendet ute i verksamheterna ligger i linje 

med affärskonceptet. Relationen är inte någon kontroll som är uttalad utan är mer 

underliggande än de andra kontrollmekanismerna och bidrar till en social kontroll.   

6.3 Förslag på framtida forskning 
  

Denna studie ser endast till kontroll från franchisegivarens synvinkel. Vi ser därför att det 

vore intressant att studera kontroll ur franchisetagarens synvinkel. Från denna ser vi ett flertal 

intressanta aspekter exempelvis hur franchisetagaren kan kontrollera att sina intressen i 

verksamheten får det utrymme som behövs, hur kontrollen skall se ut för att inte strypa 

franchisetagarens entreprenörsanda samt hur kontroll från master franchise till dess 

subfranchisetagare kan se ut för att säkerställa att affärskonceptet efterföljs.  

 

En annan tanke vi haft under studiens gång är om kontrollen och de kontrollmekanismer som 

används skiljer sig mellan svenska och utländska företag. Det vore väldigt intressant att 

genomföra en liknande forskning på franchisens hemmamarknad, USA, och jämföra de 

eventuella likheter och skillnader som framkommer. 
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[Bilaga 1]  

RESPONDENTERNA 

________________________________________________________________ 

Här ger vi läsaren en presentation av de respondenter som medverkat i vår studie vars syn på 

verkligheten ligger till grund för vår empiri. 

__________________________________________________________________________________ 

[Exportrådet i Dubai - Daniel Mokari] 

Daniel Mokari har tidigare jobbat som ordförande för liberala studenter i Linköping och 

flyttade sommaren 2006 till Dubai där har nu är kontaktperson på Exportrådet för frågor 

gällande affärsmöjligheter på marknaden i Iran, men även med insikt i hur marknaden i Dubai 

fungerar. 

 

[Svensk Franchise - Anders Svensson]  

VD för Svensk Franchise, en intresseorganisation som samlar både franchisetagare och 

franchisegivare och värnar om företagsformen franchise. Jobbar aktivt med att se till att 

lagstiftningen inte går emot företagsformen.  

 

[Ordning & Reda, Huvudkontoret – Annette Järnefelt] 

Annette Järnefeldt jobbar på huvudkontoret, vars huvudsakliga uppgift är affärsutveckling. 

Annette Järnefeldts befattning är managing director vilket innebär att hon förutom 

produktutvecklingen jobbar med att avgöra vilka som kan bli aktuella franchisetagare.  

 

[Ordning & Reda, Sverige -  Anthony Igoe] 

Anthony Igoe jobbade under flera år inom kosmetikabranschen men kände att det var dags att 

göra något annat. Då han har en svensk flickvän var Sverige ett alternativ och efter att han sett 

en annons där Ordning & Reda sökte han för att bli franchisetagare. Igoe har nu två butiker i 

Stockholm, en på Drottninggatan samt en i Sturegallerian. 

 

Ordning & Reda, Sverige – Annika Schmeidel] 

Har jobbat för Ordning & Reda i 10 år, och ser sig själv som en inventarier. Jobbade tidigare 

som butikschef i en av butikerna i Stockholm, där hon också utbildade blivande 

franchisetagare. Av personliga själv bestämde Schmeidel sig för att flytta till Kalmar, där det 

då inte fanns en Ordning & Reda butik. Hon öppnade som franchisetagare en butik av det 
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mindre slaget där, vilket hon enligt sig själv gör av glädje för varumärket än för att tjäna 

pengar.  

 

[Ordning & Reda, Antwerpen – Inez Vindts] 

Inez Vindts är både butikschef och franchisetagare i Antwerpen. Hon har franchiserättigheter 

för hela provinsen, dock är hon inte master franchisetagare. Vindts kom först i kontakt med 

Ordning & Reda då hon jobbade på Bodum. Hon började jobba som butiksbiträde och därefter 

butikschef för Ordning & Reda. Senare utbildade hon även ny personal samt var med i 

uppbyggnadsfasen av en ny Ordning & Redabutik i Holland.  

 

[Ordning & Reda, Madrid – Marcedes Cano] 

Mercedes Cano är master franchisetagare för Ordning & Reda i Spanien och ansvarar idag för 

sex subfranchisetagare, tre i Madrid och tre i Barcelona. Hon har tidigare jobbar med PR och 

kommunikation, vilket är just anledningen till att hon idag är master franchise för Spanien.  

 

[Ordning & Reda, Dubai – Lars Narfeldt] 

Lars Narfeldt har en militärbakgrund, där han även blev utbildad i arabiska och hebreiska. När 

han jobbade för UD fick han ett uppdrag nere i mellanöstern på grund av att han hade 

språkkunskaperna. Han kom i kontakt med Ordning & Reda i och med att huvudkontoret ville 

att han skulle finna en lämplig franchisetagare. Narfeldt tyckte då att företaget och dess 

affärskoncept var något han själv skulle vilja driva, och skrev därför under som 

franchisetagare. Narfeldt är nu master franchisetagare för hela Gulfen och har för tillfället två 

butiker i Dubai som öppnade 2009.  

 

[Ordning & Reda, Dubai – Marie Claesson] 

Marie Claesson flyttade till Dubai med sin pojkvän för att driva ett försäljningsföretag. 

Affärerna gick inte riktigt som planerat och Claesson letade därför efter andra jobb. Hon såg 

då en annons på internet där Ordning & Reda sökte skandinavisk personal till sin butik i 

Dubai. Claesson började jobba som butikschef och var med i processen när de både butikerna 

öppnade.  


