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Purpose: The purpose of our study is to analyze how franchises 
combine their resources internally. We do this based on the theoretical 
framework 4R. We have conducted the study from the point of view of 
franchise companies based on the hypothesis that they are 
collaborating more on resources than companies from different 
concerns. The study aims to increase the knowledge of how the 
allocation of resources within the franchise organization can affect the 
resource value achieved. 
 
Method: To conduct the study, we have collected information from 
articles and literature, and conducted interviews on two franchises in 
the real estate brokerage industry. We conducted a comparative study 
by interviewing three franchisees and head office of the respective 
companies. 
 

 
 



Conclusion: The size of the franchise organization affect the need of a 
well developed internal business system. This is due to the best 
possible use of collective resources and the exchange of experiences. 
Previous research shows that combining resources within the 
organization gives a greater value, which our study supports.  
 
Suggestions for future research: Future studies can research through 
a similar empirical study. However, a study of other franchise 
organizations, other than real estate brokerage firms. Further research 
can be based on the conclusion that the size of the organization affects 
the need for an internal business system by studying this difference.  
 
Essay submissions: We have found that companies are experiencing a 
greater value in combining their resources jointly within the franchise 
organization. The opportunity for this collaboration is reduced if the 
company is not a part of a franchise concept.  
 
Keywords: Franchise, internal networks, 4R, resources, integration, 
collaboration and resource value. 
 

 
 



Sammanfattning 
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Titel: Intern resursallokering inom franchiseföretag  
 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  
 
Författare: Caroline Lindblom & Emma Sunebäck  
 
Handledare: Lars-Johan Åge  
 
Biträdande handledare: Jens Eklinder Frick 
 
Datum: 2013-08 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att analysera hur franchiseföretag 
kombinerar sina resurser internt. Detta gör vi utifrån det teoretiska 
ramverket 4R. Vi kommer att genomföra studien ur franchiseföretags 
synvinkel då vi tror att de samarbetar mer kring resurser än företag 
från olika koncerner. Det gör att en studie av franchiseföretag och 
deras sätt att kombinera resurser blir intressant. Genom studien vill vi 
belysa hur resursallokering inom franchiseorganisationen kan påverka 
resursvärdet som uppnås.  
 
Metod: För att genomföra studien har vi samlat information från 
artiklar och litteratur samt genomfört intervjuer på två 
franchiseföretag inom fastighetsmäklarbranschen. Vi har genomfört en 
komparativ studie genom att intervjua tre franchisetagare samt 
huvudkontoret på respektive företag.  
 
Slutsats:  Vår studie visar att franchiseorganisationens storlek 
påverkar behovet av ett välutvecklat internt affärssystem. Detta för att 

 
 



på bästa sätt kunna nyttja resurser gemensamt och utbyta erfarenheter. 
Tidigare forskning visar att det ger ett ökat värde att kombinera 
resurser gemensamt inom organisationen, något som vår studie stödjer.   
 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan utföras genom 
en liknande empirisk undersökning. Dock med en studie av andra 
franchiseorganisationer än fastighetsmäklarföretag. Vidare forskning 
kan baseras på slutsatsen att organisationens storlek påverkar behovet 
av ett internt affärssystem genom att studera denna skillnad djupare. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi har konstaterat att företagen upplever ett 
större värde av att kombinera sina resurser gemensamt inom 
franchiseorganisationen. Möjligheten till detta samarbete minskar om 
företaget inte är del av ett franchisekoncept.  
 
Nyckelord: Franchise, interna nätverk, 4R, resurser, integration, 
samarbete och resursvärde.  
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organisationens gemensamma resurser.  
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Fastighetsbyrån, där franchisetagare, personalchef samt 
styrelseordförande har ställt upp på våra intervjuer.  
 
Vi vill även rikta ett extra tack till vår handledare Lars-Johan Åge och 
biträdande handledare Jens Eklinder Frick som har hjälp oss genom 
arbetet.  
 
 
 
Caroline Lindblom   Emma Sunebäck  
 
Gävle 2013-09-30 
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1.Bakgrund 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Det har skett ett paradigmskifte inom marknadsföring med en 
övergång från den klassiska synen med snabba engångstransaktioner 
till mer relationsinriktad marknadsföring. Relationsmarknadsföring är 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. 
(Gummeson, 2002) För att göra detta krävs det att man värderar sina 
kunder och ser dem som viktiga tillgångar man utvecklar och jobbar 
med att försöka behålla (Grönroos, 1996). Det finns då en mer 
långsiktig syn på affärer som syftar till återkommande nöjda kunder. 
Då är en central aspekt att kunna leverera effektiva lösningar som 
uppfyller kundernas behov.  
  
Nätverk ger en möjlighet till att integrera resurser och processer för 
olika enheter, funktioner eller avdelningar som ansvarar för olika delar 
av lösningen. För att kunna utveckla och tillhandahålla integrerade 
lösningar krävs ett samarbete mellan flera aktörer antingen inom eller 
mellan organisationer. (Tuli et al, 2007, Storbacka, 2011) 
 
Genom att integrera resurser skapas möjligheter till lösningar som på 
bästa sätt möter kundernas behov. För att göra detta krävs det att 
företaget har en gemensam förståelse för kundens problem och 
förväntningar. Detta gäller framförallt graden av konkurrens, tydlighet 
kring rollfördelning och kommunikation inom företaget som alla är 
avgörande för lösningen och kundens resultat. (Hakanen & Jakkola 
2012) 
 
Nätverk skapas av olika företagsaktiviteter där relationer och utbyte av 
resurser står i fokus. För att analysera dessa företagsaktiviteter har 
Håkansson & Snehota (1995) tagit fram ARA modellen. Modellen 
består av aktörer, resurser och aktiviteter. De tre olika parametrarna 
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styr relationens värden och resultat. Relationerna inom nätverket 
medför att aktivitetslänkar, förening av resurser samt sammankoppling 
mellan aktörer uppstår mellan parterna. Hur relationen och samarbetet 
utvecklas är beroende av hur väl denna sammankoppling lyckas över 
tid.  (Håkansson & Snehota 1995) 
 
Ett viktigt perspektiv för 4R modellen och resurser är Penrose’s (1959) 
uppfattning om ”resource hetrogenity” som innebär att värdet av 
resurser varierar beroende på hur den kombineras med andra resurser. 
Inom nätverk påverkar resurserna varandra genom ömsesidigt 
beroende på en social, ekonomiskt och tekniskt nivå (Baraldi, 2003). 
Dessa nivåer kategoriserar resurserna i fyra grundläggande typer 
produkter, faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer (Håkansson & 
Waluszewski, 2002). Egenskaper hos resurser är i och med detta aldrig 
givna på förhand. Resursintegration handlar om att en förändring av 
någon resurs leder till förändringar även för andra resurser. Varje 
analys av någon resurs måste göras med hänsyn till andra resurser och 
kan således inte analyseras självständigt. (Baraldi, 2003) 
 
I vår studie kommer vi att ta fasta på teorierna om resursintegration 
genom att studera resurser inom franchiseföretag. En anledning till vårt 
val är vår teori om att franchiseföretag har mer kontakt och samarbetar 
mer mellan olika enheter än företag från olika koncerner. Detta gör att 
en studie av resurser inom franchiseföretag blir intressant då vi vill 
undersöka om och hur de integrerar sina resurser. Vi vill undersöka hur 
detta fungerar i praktiken och hur ett ökat resursvärde kan uppnås. 
Paswan & Wittman (2009) betonar vikten av hantering av immateriella 
resurser inom franchiseföretag för företagens framgång. Det ökar 
behovet av att utveckla ett effektivt system för att främja 
kunskapsskapande och överföring mellan franchiseenheterna (Augier, 
Shariq & Vendelo, 2001). 
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2. Om studien 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Syfte 
Vårt syfte är att belysa och analysera hur franchiseföretag arbetar med 
att kombinera sina resurser internt inom franchiseorganisationen för 
att ge ett ökat resursvärde. Detta gör vi utifrån det teoretiska 
ramverket 4R.  
 

2.2 Avgränsningar 
I vår studie av franchiseföretag har vi valt att studera 
fastighetsmäklarkedjor. Anledningen till detta val är att många företag 
inom fastighetsmäklarbranschen bedrivs genom ett franchisekoncept. 
Vi har även ett stort intresse för branschen då vi båda är utbildade 
fastighetsmäklare. Vi har även ett intresse av att studera hur resurser 
inom ett franchisekoncept integreras mellan olika enheter inom 
organisationen. Då fastighetsmäklarföretag ofta är franchiseföretag, 
kan fastighetsmäklarföretag ses som ett bra studieobjekt för vår 
undersökning. Vi har valt två olika kedjor som vi kommer att jämföra i 
en komparativ studie. 
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3. Metod 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Metodupplägg 
Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie då detta bäst passar vårt syfte. 
I vår studie är vi intresserade av franchisetagarna - samt representanter 
från respektive huvudkontors -upplevelser och erfarenheter vilket 
kräver en mer djupgående studie. 
 
Vi har valt två olika franchiseföretag för att genomföra en komparativ 
fallstudie. Fallstudien som design är lämplig, då den visar den 
komplexitet och specifika natur som det studerade fallet uppvisar 
(Stake 1995). Att franchiseorganisationer är väldigt komplexa i 
kombination med att fallstudier är lämpliga för att besvara kvalitativa 
syften med fokus på hur och varför (Yin 2007) gör att vi anser att det 
är den lämpligaste metoden för vår studie.  
 
För att kunna svara på vårt syfte kommer ett hermeneutiskt synsätt att 
prägla vår studie. Hermeneutiken är tolkande och kunskap kommer 
inifrån, från vad man själv upplevt (Wallén 2008). Vi har valt att ha 
fokus på respondenternas upplevelser och hur de förhåller sig till sitt 
arbete. I och med detta har vi inte utgått från att försöka hitta 
allmängiltiga sanningar som gäller för alla franchiseföretag. Vi vill 
utgå från studieobjektens erfarenheter och bygga vidare på dessa 
genom analys och tolkning för att på så sätt komma fram till ny 
förståelse. Detta är även målet inom det hermeneutiska synsättet där 
man inte söker några absoluta sanningar, då man anser att sådana inte 
finns (Wallén 2008). 
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Med studien vill vi få en större förståelse för hur de studerade 
företagen arbetar med sina resurser, vilket kvalitativ data ger bäst 
förutsättningar för. Vi har valt en kvalitativ metod då vi anser det vara 
väsentligt för studien att kunna analysera det insamlande materialet på 
djupet. Enligt Wallén (2008) bygger den kvalitativa metodiken på att 
försöka ge en djupare förståelse samt finna det studerade fenomenets 
essens vilket är tydligt grundat i hermeneutiken. Utifrån detta har vi 
genomfört studien med färre respondenter och mer djupgående frågor. 
 
Vår studie bygger på respondenternas upplevelser, vilket gör en 
kvalitativ metod lämplig. Den kvalitativa metoden uttrycker en vilja 
att uppfatta den sociala verkligheten och det som händer på samma 
sätt som de som är en del av denna verklighet och är föremål för 
undersökningen gör (Bryman & Bell 2005).  
 
Genom att utgå från existerande teorier har vi analyserat hur de 
studerade företagen jobbar. Syftet är därför inte att skapa nya teorier 
utan att testa de teorier vi utgått från i praktiken. Detta innebär att vi 
har en deduktiv ansats för vår studie. Då bedrivs forskningen utifrån 
hypoteser och idéer som härleds från teorier (Bryman & Bell 2005). 
Vi har valt teorier kring nätverk, resursfördelning inom nätverk, 4R 
samt franchiseföretag för att sedan testa dessa på 
fastighetsmäklarbranschen. 
 

3.2 Metod för empirisk data 
Genom att göra vår studie komparativt skapas en möjlighet för oss att 
se hur organisationerna förhåller sig till varandra. Detta utifrån olika 
kriterier som skapar en grund för jämförelse av de både 
organisationerna (Denk, 2002). Vi anser att en jämförelse mellan två 
olika franchiseorganisationer är lämplig för att det ger en möjlighet att 
analysera likheter och skillnader. Att analysera likheter och skillnader 
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visar hur olika sätt att kombinera resurser kan ge olika värden på de 
enskilda resurserna. 
 
Insamlingen av det empirirska materialet har skett genom intervjuer 
med anställda på två olika franchiseföretag inom 
fastighetsmäklarbranschen för att möjliggöra en jämförelse. Då vi ska 
göra en komparativ studie har vi valt två olika organisationer, en större 
och en mindre. Vi har i vårt arbete valt att studera företagen 
Fastighetsbyrån och Svenska Mäklarhuset. Vi valde Fastighetsbyrån 
på grund av att de är den största aktören på marknaden och finns runt 
om i hela landet (Booli 2013). Svenska Mäklarhuset valde vi då det är 
en mindre franchisekedja som endast finns i Storstockholm.  
 
Då vi gör en komparativ studie tror vi att det är intressant att jämföra 
franchiseorganisationer som skiljer sig åt för att på så sätt se om de 
arbetar olika med resursintegration. Vår tes innan studien 
genomfördes var att en större franchisekedja har mer resurser men har 
svårare att kunna genomföra ett samarbete. Detta på grund av tanken 
att en större organisation har fler som bidrar till de tillgängliga 
resurserna men samtidigt fler som ska enas. Utifrån den teorin anser vi 
det vara intressant att studera franchiseföretag av olika storlek. För att 
kunna jämföra tillgängliga resurser samt om de jobbar olika med dessa.  
 

3.2.1 Val för insamling av empirisk data 
Vi har valt färre personer till studien, för att kunna gå mer på djupet i 
frågorna än vad till exempel en enkät möjliggör. Att använda sig av 
intervjuer lämpar sig bra när det är information från ett lite mindre 
antal personer som ska samlas in (Bryman & Bell, 2005).  
 
Vi har valt att intervjua tre franchisetagare på Fastighetsbyrån och tre 
franchisetagare på Svenska Mäklarhuset samt en person på 
huvudkontoret på båda företagen. Detta för att få flera personers syn 
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på hur de jobbar med resursfördelning inom franchiseorganisationen. 
Personerna har valts genom att de ska jobba på två olika kedjor och på 
olika kontor för att möjliggöra en komparativ studie. Alla intervjuer 
kommer att ske i Stockholmsområdet. Vi valde franchisetagare då vårt 
syfte är ett manageriellt problem och berör ledningen av företaget mer 
än de anställdas arbetssätt. Detta är även anledningen till att vi valt att 
intervjua personer på huvudkontoret för att komplettera studien med 
en bild av den övergripande ledningen av franchiseföretaget. Eftersom 
att huvudkontoret uppfattas ha en mer övergripande strategisk bild 
medan intervjuer med franchisetagare ute på kontoren ger en 
detaljerad bild av det praktiska arbetet. Att intervjua både 
huvudkontoret och enskilda kontor visar helheten, både hur strategier 
skapas och hur de implementeras.  
 

3.2.2 Utförande av intervjuer 
Vi har valt att utforma intervjuerna så fritt som möjligt dock med 
utgångspunkt i de teorier som ligger till grund för studien. Därför har 
vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, som är den mest 
förekommande intervjuformen (Dalen, 2007) 
 
Till grund för intervjufrågorna ligger vår teori och då främst 4R 
modellen. Det är ett sätt för oss att kunna styra vilka områden som 
behandlas och detta gör även att riktningen för intervjuerna anges 
tydligt. Dock är det viktigt att inte styra respondenterna för mycket, 
utan att istället låta dem utforma sina svar fritt utifrån sina egna 
upplevelser. Något som är viktigt för kvaliteten på intervjuerna 
(Bryman & Bell, 2005). Meningen med detta enligt Bryman (1997) är 
att låta intervjupersonen associera fritt och komma ifrån ämnet. Det 
har betydelse på grund av att personen då tillåts komma in på saker 
som är viktiga för denna utan att styras av den som ställer frågorna 
(Bryman 1997). Anledningen till vårt val är att vi vill säkerställa att de 
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teorier vi utgår från kommer att behandlas samtidigt som vi inte vill 
påverka svaren i någon specifik riktning för mycket. 
 
Intervjuerna har spelats in, detta för att vi ska kunna gå tillbaka och 
analysera det som sagts. Under intervjun har vi antecknat vissa 
stödord men samtidigt kunnat lägga fokus på själva intervjun då den 
även spelats in. Vi anser att det är viktigt för att kunna vara mer 
delaktiga i intervjusituationen och inte bara utgå från vad som sägs. 
Enligt Kvale & Brinkman (2009) ger det möjligheter att kunna 
analysera ord, tonfall, pauser, kroppsspråk och dylikt. Att registrera en 
intervjua genom till exempel inspelning ger intervjuaren en frihet att 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & 
Brinkman, 2009). 
 
Transkriberingen vi utfört för att få intervjuerna på papper har tyvärr 
medfört vissa skillnader mot den ursprungliga intervjun. Detta då det 
finns svårigheter i att återberätta tonfall, tempo, pauser, kroppsspråk 
och betoningar. Det gör att återberättningen kommer att påverkas av 
vår tolkning när vi försökt att urskilja de stycken som bäst beskriver 
hur de jobbar med gemensamma resurser (Gillham, 2008).  
 

3.2.3 Kvalitetskriterier för komparativ fallstudie 
En fallstudie är inte generaliserbar då studien är beroende av det 
specifika fallet och dess situation (Merriam, Sharan B, 1994).  
Avgränsningen till fastighetsmäklarbranschen gör att studien inte är 
allmängiltig för alla franchiseorganisationer. Dock anser vi att studiens 
resultat till viss del borde kunna användas även inom andra branscher.  
 
Vi har valt fastighetsmäklarbranschen då många företag bedrivs under 
ett gemensamt franchisekoncept. Detta baserar vi på vår 
branschkunskap. Det är även intressant ur det perspektivet att 
fastighetsmäklarbranschen är en småföretagarbransch med relativt få 
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personer på varje kontor och stor del enskilt arbete. Detta gör 
branschen unik att studera. Det blir då intressant att se hur ett 
samarbete kring resurser påverkar tjänsten som levereras och vilket 
värde som tillförs.  
 
Det finns några kriterier som vi tycker är viktiga för att uppnå ett bra 
resultat i vår fallstudie. Det första kriteriet är att vara medveten om att 
egenskaper och faktorer i omgivningen kan påverka vår undersökning, 
till exempel miljö och egna värderingar (Merriam, Sharan B , 1994).  
 
Det andra kriteriet berör valet av urvalsmetod. Då vi gör en 
komparativ fallstudie där syftet är att belysa och analysera hur 
franchiseorganisationer arbetar med att kombinera sina resurser inom 
organisationen har vi valt att studera två olika företag. Vi försökte göra 
våra val så kritiskt som möjligt genom att till exempel se till att valen 
var relaterade till studiens forskningsfråga och analysupplägget. Vi 
valde att jämföra ett större franchiseföretag med ett mindre då vi tror 
att det kan ge större bidrag till analysen än två likvärdiga 
franchiseföretag. Enligt Denk (2002) är valet av fall viktigt då det kan 
begränsa analysens möjligheter till slutsatser. 
 
I vår komparativa analys har vi influerats av John Stuart Mills två 
kriterier för att fastställa samband, The Methods of Agreement och 
The Methods of Difference (Denk, 2002).  
 
I The Methods of Agreement menar Mill att om två eller fler fall av 
det studerade fenomenet bara har en gemensam faktor är det denna 
faktor som är orsaken till fenomenet. Det vill säga att en ytterligare 
likhet för ett fall i samma avseende påverkar den första likheten. En 
enkel förklaring av detta analyskriterium är att likheter förklaras med 
likheter. (Denk, 2002) Då vi utgår från den teoretiska modellen 4R, 
kommer vi att försöka hitta likheter i de två organisationerna och 
analysera dessa. Därför kommer vi att till viss del använda oss av The 
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Methods of Agreement då vi på så sätt kan analysera 
franchiseorganisationernas likheter.  
 
Methods of Difference utgår från att om det finns en existens och en 
icke existens av ett studerat fenomen samtidigt som det finns likheter i 
alla faktorers avseenden förutom ett så förekommer en skillnad. Detta 
fenomen är det som orsakar skillnaden för det första fenomenet. 
(Denk, 2002) Vi tar till viss del hjälp av The Methods of Difference i 
analysen. Även här utgår vi från 4R och med hjälp av The Methods of 
Difference får vi fram skillnader för det studerade fallet. 
 
Det är viktigt att ha kriterier som utgångspunkt i sin analys (Denk, 
2002). Vi utgår från 4R modellen och därför har vi valt att använda 
modellens fyra delar som kriterier i vår komparativa analys. Det vill 
säga produkter, faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer 
(Håkansson & Waluszewski 2002). Utifrån dessa fyra kriterier 
kommer vi att försöka hitta likheter och skillnader mellan de båda 
organisationerna. Vilket vi kommer att basera vår analys på. 
 
En annan viktig aspekt inom den kvalitativa forskningen är att vara 
medveten om vilket perspektiv man utgår från. Det vill säga att 
anstränga sig för att se saker genom andras ögon, hur andra uppfattar 
det man studerar. (Bryman 1997) Det innebär att vi genom alla 
intervjuer har varit medvetna om att försöka förstå intervjupersonernas 
synsätt och erfarenheter för att kvalitetssäkra vår studie. Vid 
genomförande av empirin i form av semi-strukturerade intervjuer 
finns ett visst utrymme för ytterligare frågor och kompletteringar. 
 

3.3 Metod för analys och tolkning 
Vi har valt att ha vår teoretiska referensram som utgångspunkt i vår 
analys. Vid analysen av vårt empiriska material har vi utgått från våra 
inspelade och transkriberade intervjuer. Det underlättar analysen och 
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bidrar till att vi inte missar viktiga berörda områden (Bryman & Bell, 
2005).  
 
Vår studie bygger främst på det teoretiska ramverket 4R, vilket gör att 
den legat till grund för vår analys. Det innebär att vi har utgått från 
resurstyperna som finns i vår teoretiska referensram, hittat vilka 
resurser våra respondenter använder och sedan placerat in dessa i 4R 
modellen, som finns nedan, efter dess kriterier.  Detta för att sedan se 
hur de fyra kategorierna integreras och jämföra hur de studerade 
organisationerna jobbar. I och med detta har vi försökt att urskilja 
mönster i vår empiriska data för att kunna tolka denna utifrån vårt 
teoretiska mönster. Detta underlättar tolkningen av intervjuerna, det 
vill säga att ta oss från fält till text. 
 
Utifrån de resurser som respondenterna valt att beröra har vi i vår 
analys försökt hitta resurser som är gemensamma för båda 
franchiseorganisationerna. Det gör att vi kan sortera ut resurser, sätta 
in dessa i modellen och jämföra organisationernas likheter och 
skillnader. Detta är viktigt för en komparativ fallstudie. Det möjliggör 
också teoribyggande i empirin då vi valt att göra 4R modeller utifrån 
de studerade organisationernas sätt att jobba med resurser.  
 
När vi utgått från 4R modellens olika delar har vi försökt att hitta en 
relation mellan dessa för att kunna sätta samman det till en 
övergripande helhet. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är att kunna 
hitta en relation mellan delar och helhet en förutsättning för att kunna 
göra en bra tolkning.  
 
Utöver 4R modellen har vi använt vårt övriga teoretiska ramverk i 
analysen för att uppmärksamma likheter och skillnader.  I analysen har 
vi även influerats av Mills The Method of Agreement och The Method 
of Difference. Utifrån dessa likheter och skillnader har vi försökt 
analysera vad detta kan få för konsekvenser för företagen.  
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Figur 1, 4R modellen  
 
 

 
Modellen tar upp hur produkter, faciliteter, affärsenheter och 
affärsrelationer integreras inom företaget. I modellen är 
affärsenheterna de stora tunna ringar, vilket i vår studie motsvarar de 
olika kontor vi valt att intervjua. Modellen innefattar även kontorens 
produkter, faciliteter samt relationerna mellan affärsenheterna. De är 
dessa vi har byggt vår analys kring eftersom att vi har valt att jämföra 
de båda organisationernas sätt att jobba med de olika resurstyperna 
gemensamt. På så sätt får vi fram likheter och skillnader. 
 
Vi har analyserat löpande genom processen. Detta för att få en 
tydligare bild av vilka likheter och skillnader som finns mellan 
organisationerna samt hur resurserna passar in i 4R modellen. Det är 
viktigt att göra analyser löpande under processen. Detta då det enligt 
Moore (2006) leder till en tydligare bild över problem och 
omständigheter att analysera insamlad data i nära samband till 
intervjun. Det påverkar på så sätt den fortlöpande processen.  
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4.Teori 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.1 Nätverk 
Relationer, nätverk och interaktion har alltid funnits i affärslivets 
centrum (Gummeson, 2002). Vid fokus på nätverksansatsen skiljer 
man på tre olika bindningar som tillsammans skapar relationen mellan 
företag. Dels aktiviteter, tekniska, administrativa och 
marknadsföringsmässiga men även utbyte av resurser av både 
materiell och immateriell art. Den tredje bindningen handlar om att de 
människor som interagerar tillsammans utövar ett inflytande på 
varandra som bildar olika uppfattningar (Håkansson och Snehota, 
1995).  
 
Genom att integrera resurser och servicesystem skapas och utvecklas 
ett större värde för kunder. Värde skapas genom ett utbyte som går 
utöver varor och pengar. Enligt Lusch (2008) sker värdeskapande 
genom att en resurs blir en specifik fördel. Ur denna synvinkel har en 
enskild resurs inget värde i sig utan det krävs integration för att bli 
värdefulla fördelar för en specifik aktör (Lusch 2008).  
 
Ett sådant nätverk hålls samman av kompetens, relationer och 
information som bildar värdepropositioner och ger en 
konkurrensfördel för företaget (Colurcio, Mele & Spena, 2010). 
 

4.2 ARA modellen 
ARA modellen är en vidareutveckling av konceptet med nätverksteori 
och hur nätverk kan utvecklas. ARA modellen består av tre olika lager 
som beskriver hur man sammanbinder ömsesidiga relationer i 
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företagsnätverk. Dessa tre lager är aktiviteter, resurser och aktörer. 
(Håkansson & Snehota, 1995) 
 

Med aktiviteter syftar man på gemensamma åtgärder för företagen. 
Dessa åtgärder genom interagerande anpassas successivt för att 
förbättra effektiviteten inom nätverk. (Purschase & Ward, 2003)  
 
Resurser kan innebära till exempel material, arbetskraft, kunskap och 
utrustning. Utnyttjandet av resurser påverkas av relationen mellan två 
företag. Ett samarbete mellan två företag kan ge tillgång till flera olika 
resurser och en kombination av resurserna ger en möjlighet att 
utveckla verksamheten samt skapa unika och värdefulla 
kombinationer av resurser. Företagets tillgång till resurser ger 
möjligheter och även begränsningar av vilka aktiviteter som kan 
utföras av företaget. (Håkansson & Snehota, 1995) Det är främst 
denna del vi valt att fokusera på i vår studie då vi anser att 
kombinationen av resurser i franchiseföretag är intressant. Att 
kombinationen av resurser har stor påverkan för företaget styrks av 
Penrose (1959), som vi behandlar mer under avsnitt 4.3.  
 
Ett band mellan aktörer skapas genom att de integrerar med varandra 
och ett gemensamt åtagande uppstår. Aktörerna måste i relationen anse 
sig kunna lita på varandra och att relationen är ömsesidig. (Purschase 
& Ward, 2003) Det som möjliggör fast samtidigt är en begränsning i 
aktörernas beteende i förhållandet till varandra är processerna av 
engagemang, identitet och förtroende. (Håkansson & Snehota, 1995) 

 

4.3 4R modellen 
4R är en modell som behandlar hur resurser påverkar företags olika 
relationer genom interaktion på flera nivåer. Modellen understryker 
vikten av samverkade kring hur resurser tas tillvara. (Håkansson & 
Waluszewski, 2002, Baraldi & Bocconcelli, 2001 och Wedin, 2001) 
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Modellen är ett sätt att klassificera, kartlägga och analysera processen 
av resursinteraktion inom interorganisatoriska nätverk (Baraldi 2003). 
Håkansson och Waluszewski (2002) har utvecklat modellen genom 
empirisk forskning inom innovation för interorganisatoriska nätverk. 
Modellen skildrar fyra olika typer av samverkande resurser, produkter, 
faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer. Fördelen med 
klassificeringen är att den möjliggör en exakt analys av hur två eller 
fler resurser integrerar med varandra. 
 
Värdet som skapas inom nätverket beror till stor del på hur dessa 
resurser hanteras internt. Detta företagsnätverks perspektiv innebär att 
effekter, bidrag och värdet av det som företaget levererar inte enbart 
uppstår i förhållande till resurser inom företaget. Det är även fördelat 
mellan olika företag/kontor och utgör ett nätverk av resurser som 
samverkar. (Håkansson & Waluszewski, 2002, Wedin, 2001) 
 
4R modellen bygger på Penrose’s (1959) uppfattning om ”resource 
heterogeneity” som innebär att värdet av en resurs varierar beroende 
på vilka andra resurser den kombineras med. Företagets unikhet och 
utvecklingsmöjligheter beror på hur de kombinerar heterogena 
resurser för sina olika aktiviteter och verksamheter inom företaget 
(Penrose 1959).  
 
Att kombinera resurser på nya sätt kan skapa mervärden inom 
nätverket i och med att gränssnitten för enskilda resurser ändras. Att 
gränssnitten mellan resurserna ändras är ett sätt att anpassa enskilda 
resurser till varandra. En ändring av gränssnittet kan vara att ändra 
kontaktpunkter och sammankopplingar mellan två eller flera resurser. 
(Dubois & Araujo, 2006, Baraldi 2003, Håkansson & Waluszewski, 
2002) 
 
De fyra resurstyperna inom nätverk formar och påverkar varandra 
genom att interagera med varandra på en social, ekonomisk och 
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teknisk nivå.  Egenskaper hos resurser är i och med detta aldrig givna 
på förhand. Resursintegration handlar om att en förändring av någon 
resurs leder till förändringar även för andra resurser. Varje analys av 
någon resurs måste göras med hänsyn till andra resurser och kan 
således inte analyseras självständigt. (Baraldi, 2003) 
 
Utöver det Penrose (1959) belyser genom att fokusera på 
utvecklingsaspekter som en följd av de heterogena resurserna betonar 
Alchian och Demsetz (1972) att ett företags möjlighet att utnyttja 
resursers heterogenitet är nära besläktad med dess effektivitet. 
 
Förståelse för detta samspel och dess roll i näringslivet är en viktig 
aspekt för hur interaktion påverkar resursutnyttjande och 
resursutveckling. För att förstå detta räcker det inte att fokusera på 
samspelet mellan de involverade aktörerna, även de involverade 
resurserna måste belysas. Denna interaktion kan beröra resurser som i 
huvudsak är tekniska och fysiska som produkter och faciliteter. Det 
kan också syfta på resurser som har ett socialt ursprung, som 
färdigheter och kunskap hos individer eller grupper inom 
organisationen. En central fråga är hur specifika egenskaper hos 
enstaka eller kombinerade resurser utvecklas och inbäddas 
tillsammans genom interaktion. (Håkansson & Waluszewski, 2002) 
 
Genom en interaktionsprocess där resurser systematiskt är relaterade 
till varandra får varje resurs specifika egenskaper som en följd av 
interaktionen med andra resurser. En effekt av detta blir att 
användningen av en resurs kommer att öka i förhållande till vissa 
resurser samtidigt som möjligheten att kombinera samma resurs med 
andra kan komma att minska. Interaktionsprocessen innefattar både 
interna och externa påverkande faktorer. Att externa faktorer är lika 
viktiga gör att fokus hamnar på relationer. Relationer är en viktig del i 
processen genom att vara en självständigt viktig resurs. Något som 
dock inte minskar vikten av individuella aktörer genom att deras 
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förmåga att hantera relationerna är en viktig färdighet. (Håkansson & 
Waluszewski, 2002) 
 

4.3.1 De olika resurstyperna i 4R modellen 
Produkter: 
Är den första typen av resurs inom modellen. Produkter innebär någon 
artefakt som utväxlas mellan företagen. Det är en kombination av 
varor och tjänster som olika affärsenheter utbyter med varandra. 
Några exempel är komponenter, halvfärdiga varor som inte monterats 
helt i tillverkningslandet eller orten samt tjänster företaget erbjuder. 
Produktutveckling sker genom samverkan av alla fyra typer av 
resurser i och med att olika affärsenheter behöver både affärsrelationer 
och faciliteter under en sådan process. (Håkansson & Waluzewski 
2002, Richardson, 1972) 
 
Faciliteter: 
Utrustning och verktyg som används för att producera, utveckla, 
transportera eller omvandla produkter. Till exempel 
produktionsutrustning och lager. Affärsenheter och relationer 
utvecklar och kontrollerar faciliteter och för produkter gäller att deras 
särdrag formas genom processen av interaktion mellan de fyra 
resurserna. (Håkansson & Waluzewski 2002, Richardson, 1972) 
 
Affärsenheter: 
En social och immateriell typ av resurs inom företag, till exempel 
kunskap, kompetens, personal, rykte, organisationsstruktur, rutiner 
och ekonomi. Affärsenheter är den resurs som innehåller kunskap, 
identitet och anseende i en organisation. Även rutiner är en viktig del 
av kunskapen om affärsenheter. Förmågan att samarbeta innebär att 
affärsenheterna kan utöva sina kapaciteter fullt ut genom relationerna 
inom organisationen. (Håkansson & Waluzewski 2002, Richardson, 
1972) 
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Affärsrelationer: 
Denna resurs innehåller i princip många av de funktioner som finns 
inom affärsenheter. Affärsrelationer innebär sediment som genom 
tiden blir följden av interaktion mellan affärsenheterna. Relationer är 
kvasiorganisationer som uppkommer genom samordning för utbyte 
mellan företag. I synnerhet är minnen och förväntningar avgörande 
eftersom att de uppkommer genom kontinuerlig interaktion mellan två 
enheter. (Hallén, Johnson & Mohamed, 1991)  
 
Dock finns det också stora skillnader, bland annat att relationer 
uppstår i gränsytan mellan affärsenheter och innehar inte samma 
förmåga att utföra aktiviteter som affärsenheter har. I och med detta 
kan man säga att resursen affärsenheter mobiliserar affärsrelationer, 
snarare än tvärtom. Förutom att organisera produkter och faciliteter 
kopplar affärsrelationer samman olika affärsenheter och tillför dessa 
både restriktioner och möjligheter. (Håkansson & Waluzewski 2002, 
Richardson, 1972) 
 

4.3.2 Interaktion av resurser 
Produkter och faciliteter ses som fysiska/ tekniska resurser medan 
affärsenheter och affärsrelationer ses som sociala/ organisatoriska 
resurser. Något man skiljer på inom 4R modellen (Baraldi 2003, 
Baraldi & Bocconcelli, 2001, Håkansson & Waluszewski, 2002, 
Wedin, 2001). 4R modellen undersöker interaktionen och gränssnitten 
mellan enskilda resurser och grupper av resurser (Baraldi & Strömsten, 
2006, Harrison & Håkansson, 2006). 

Genom att ha utforskat hur olika aspekter av interaktion är relaterade 
till utformningen av dessa fyra olika typer av resurser har det krävts 
förfinade forskningsverktyg. Ett försök att skapa detta är genom att 
närmare identifiera de fyra resurserna och hur de är relaterade till olika 
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aspekter av interaktion. (Håkansson & Waluzewski 2002, Richardson, 
1972) 
 
Enligt Håkansson & Waluszewski (2002) innefattar interaktionen 
problematik kring hur olika resurser kan kombineras och ändras för att 
öka nyttan inom en viss verksamhetsstruktur. Som en följd av denna 
process kommer resurser att influeras och formas av interaktionen. 
Nedan följer hur de fyra resurstyperna kan framställas utifrån hur de 
kombineras och aktiveras i interaktionsprocessen. 
 
Interaktionens effekt på produkter: 
Ur ett interaktions eller nätverksperspektiv är produktens egenskaper 
ett resultat av ett samspel mellan köpare och säljare. Ibland kan 
företagets produkt vara en enskild fysisk sak och ibland kan produkten 
istället levereras som en del i ett system. Detta medför att köp och 
säljprocessen kan skapa avtryck som påverkar sättet produkten kan 
levereras på genom att relatera en grupp av produkter till varandra. 
Genom interaktion med nya köpare som använder andra uppsättningar 
med produkter, kan dessa andra kombinationer komma att påverka 
produkterna och dess särdrag. Produktegenskaper påverkas delvis av 
människors inverkan och delvis bestäms egenskaperna av naturen. I 
och med detta kan samverkan mellan företag och deras metoder för att 
hantera produkter påverka dess användning och då även deras värde. 
(Håkansson & Waluszewski, 2002) 
 
Interaktionens effekt på faciliteter: 
De flesta faciliteter har latenta egenskaper, ibland välkända och ibland 
mer dolda. Genom interaktionsprocessen kan sådana egenskaper 
upptäckas genom att olika faciliteter relateras till varandra. 
(Håkansson & Waluszewski, 2002) 
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Interaktionens effekt på affärsenheter: 
Sett ur ett interaktionsperspektiv är det inte bara fysiska resurser som 
produkter och faciliteter som är av betydelse utan även sociala resurser, 
där affärsenheter är en resurs av stor vikt. För att hantera interaktionen 
finns vissa avgörande färdigheter. En av dessa är förmågan att 
samarbeta med andra enheter inom organisationen, något som 
utvecklar specifika sociala egenskaper hos olika enheter. Ett viktigt 
karaktärsdrag för att affärsenheter ska vara effektivt som resurs är att 
inte bara viljan att samarbeta finns, utan att företaget även har 
möjlighet att genomföra det motiverade samarbetet. Denna förmåga 
inkluderar tidigare erfarenhet samt tekniska och affärsmässiga verktyg. 
(Håkansson & Waluszewski, 2002) 
 
Interaktionens effekt på affärsrelationer: 
En viktig del av interaktionsprocessen är tidsaspekten, att de berörda 
kommer att både minnas det som hittills inträffat men även ha 
förväntningar på det framtida samarbetet. De involverade personerna 
kommer att uppleva skyldigheter, rättigheter och förhoppningar. 
Relationer är viktigt för att knyta samman detta över tid och innebär 
att relationen kommer att innebära både möjligheter och 
begränsningar för alla inblandade. (Håkansson & Waluszewski, 2002) 
 
Alla dessa fyra resurstyper har två saker gemensamt. Dels att alla är 
starkt beroende av varandra. För att få fram en produkt krävs vissa 
faciliteter som tillhandahålls av en affärsenhet och för att sälja 
produkten krävs en affärsrelation. Det andra som resurserna har 
gemensamt är att alla fyra föregås av individer. Oavsett om det 
handlar om produkter, faciliteter, affärsenheter eller affärsrelationer är 
dess funktioner utvecklade och tolkade av individer. Det innebär att 
för att någon av resurserna ska få ett ekonomiskt värde krävs det att de 
framställs av individer. (Håkansson & Waluszewski, 2002) 
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Vidare menar Håkansson och Waluszewski (2002) att man kan anta att 
det inte går att fånga mer än fragment av hur resurserna utvecklas och 
används. Det gör det svårt att fastställa tydliga steg för dess 
utvecklingsprocess men de nämner några motsägelser som är viktiga 
att ha i åtanke när det kommer till resursers utveckling och 
användning. 
 

• För att förstå resursers olika dimensioner krävs det en helhetssyn 
och att man ser på resurserna som sammanhörande komponenter 
i ett större sammanhang. Det innebär att det krävs två olika 
perspektiv, helheten och de individuella resurserna. (Håkansson 
& Waluszewski, 2002) 

• Krävs två olika dimensioner för att förstå resurserna, dels hur 
olika föreställningar av resurserna relateras till varandra och hur 
det relaterar själva objekten till varandra (Håkansson & 
Waluszewski, 2002).  

• Krävs att man ser de interaktiva dimensionerna av en resurs både 
som givna och obekant på samma gång. Det innebär att man inte 
bör se på resurserna som självklara utan att de kan utvecklas 
trots att de finns där inom organisationen.(Håkansson & 
Waluszewski, 2002) 

• Måste se resurserna som både en källa till utveckling och en 
referenspunkt för andra resurser (Håkansson & Waluszewski, 
2002). 
 

4.4 Franchise 
En viktig aspekt för framgång inom franchisekedjor är hantering av 
immateriella resurser, till exempel kunskap både inom och utanför 
organisationen Hantering av dessa immateriella resurser handlar 
främst om att utveckla, sprida och förbättra kunskapen. (Paswan & 
Wittman, 2009) I och med detta ökar vikten av att utveckla ett 
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effektivt system för att främja kunskapsskapande och överföring 
mellan både franchisegivare och franchisetagare men även mellan 
franchiseenheterna som är en del av nätverket (Augier, Shariq & 
Vendelo, 2001). 
 
Nätverk inom franchise möjliggör mer kommunikation och flexibilitet 
för överföring av kunskap som resurs mellan nätverkets medlemmar 
på grund av större öppenhet till skillnad mot mer traditionella 
franchiseorganisationer som styrs mer av avtal och kontrakt (Achrol, 
1997, Achrol & Kotler, 1999). 
 

4.4.1 Kunskapsutbyte inom franchise 
Det är viktigt att skilja på information och kunskap. Många företag 
satsar mycket på interna tekniska system med troligt syfte att överföra 
kunskap inom organisationen (Paswan & Wittman, 2009). Drestke 
(1981) menar att information kan används för att skapa kunskap men 
det som avgör är vad vi lär av det. Informationen kan aldrig bli 
kunskap om den lagras utan att användas inom företaget (Paswan & 
Wittman, 2009).  
 
Man skiljer på underförstådd och explicit kunskap. DeFillippi och 
Reed (1990) menar att underförstådd kunskap utvecklas genom 
praktiskt utförande. Vissa processer är för outtalade för att uttryckas i 
explicita termer (Grayson & O’Dell, 1998). Detta visar att outtalad 
kunskap är svår att fånga och dela genom till exempel databaser med 
information. För att kunna utnyttja denna typ av kunskap krävs 
interaktion mellan personer inom företaget som har kunskap och 
expertis inom olika områden. Erfarenhet är en av nyckelfaktorerna till 
underförstådd kunskap, något som är en bidragande orsak till att det 
kräver mer interaktion för att sprida den formen av kunskap inom en 
organisation. Det krävs engagemang och satsningar på personerna 
inom organisationen för att kunna överföra kunskap som är beroende 
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av individers erfarenhet. Att dela information är en viktig faktor för att 
vinna konkurrensfördel. (Paswan & Wittman, 2009) 
 
Genom att uppmana individer inom organisationen att bidra till den 
samlade kunskapen hos företaget bygger man upp en resurs som har 
potential att möjliggöra en viktig konkurrensfördel och överlägsen 
ekonomisk prestation (Hunt & Morgan, 1995 & Buckner & McCann 
III, 2004). Det är avgörande för organisationer att lära sig att effektivt 
hantera kunskapsresurser som finns inom företaget och hur resursen 
ska delas. Detta gäller speciellt för franchiseföretag där stora delar av 
vad företaget erbjuder är kunskapsbaserat. Kunskap är bara kraftfull 
om den delas mellan de med gemensamma mål. (Paswan & Wittman, 
2009) 
 

4.4.2 Nätverksorganisationer inom franchise  
Nyckelfaktorn som driver nätverksorganisationer är ett företagsklimat 
med fri ström av transparant information som snabbt är tillgänglig. 
Detta möjliggör ett större erfarenhetsutbyte än en 
franchiseorganisation med mindre fokus på interna samarbeten. 
(Achrol & Kotler, 1999) 
 
Franchisetagarna och de olika enheterna som ofta är involverade i 
liknande aktiviteter men på olika håll tillåts inom 
nätverksorganisationen att dela kunskap och erfarenheter. Till exempel 
kanske någon del inom organisationen har en viss kompetens som då 
kan bli tillgänglig för andra utan att behöva gå strikt via 
franchisegivaren, något som gör att kunskapsutbytet blir snabbare och 
mer effektivt. (Paswan & Wittman, 2009) Det blir en möjlighet till 
interaktion mellan dels franchisetagare och franchisegivare men även 
mellan olika franchisetagare (Achrol & Kotler, 1999, Gao & Kwak, 
2005/2006).  
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Detta är den stora möjligheten med nätverksorganisationer för 
franchiseföretag. Att varje individuell franchisetagare kan dela kund- 
eller konkurrent kunskap med varje annan franchisetagare inom 
samma organisation inkluderat franchisegivaren och företagsledningen. 
(Paswan & Wittman, 2009) Något som är en viktig del i att utnyttja 
resurserna inom företaget och allokera sina resurser effektivt. Vi anser 
detta vara viktigt för studien i och med att hur styrt företaget är från 
huvudkontoret påverkar resursanvändningen.  
 

4.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Enligt Lusch (2008) har enskilda resurser inget värde i sig utan det 
krävs integration för att bli värdefulla fördelar för en specifik aktör. 
Det är detta vi byggt vidare på i vår studie då vi valt att utgå från ARA 
modellen och 4R modellen. 
 
ARA modellen kan ses som en vidareutveckling av nätverksteori. 
Modellen består av tre lager som beskriver hur ömsesidiga relationer i 
företagsnätverk binds samman. Dessa tre lager är aktiviteter, resurser 
och aktörer. (Håkansson & Snehota, 1995) 
 
Håkansson & Snehota (1995) menar att fördelar gentemot 
konkurrenter kan skapas genom att binda samman aktiviteter mellan 
företag. Detta samarbete kan på så sätt ge tillgång till flera resurser där 
en kombination av dessa ger en möjlighet att skapa unika och 
värdefulla kombinationer av resurser som utvecklar verksamheten 
(Håkansson & Snehota, 1995). Purschase & Ward anser att ett band 
mellan aktörer uppstår genom att de integrerar med varandra. Det är 
på detta sätt som ARA modellens tre delar hör samman. 
 
Även 4R modellen bygger på samverkan och integration men har 
istället fokus på fyra olika samverkande resurstyper. Håkansson & 
Waluszewski (2002)  utvecklade modellen som bygger på Penrose’s 
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(1959) uppfattning om ”resource heterogeneity”. Det innebär att 
värdet av en resurs varierar beroende på vilka andra resurser den 
kombineras med (Penrose 1959). De fyra olika typerna är produkter, 
faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer och värdet som skapas 
beror på vilka andra resurser man kombinerar med (Håkansson & 
Waluszewski 2002).  
 
Baraldi (2003) menar däremot att resursintegration handlar om att en 
förändring av en resurs även leder till förändringar för andra resurser. 
Det gör att det inte är möjligt att analysera någon resurs 
självständighet. 
 
Vi har även valt att studera teori kring nätverk specifikt för 
franchiseorganisationer. Achrol och Kotler (1997 och 1999) menar att 
nätverk inom franchise möjliggör mer kommunikation och flexibilitet 
för överföring av kunskap som en viktig resurs mellan nätverkets 
medlemmar. Detta i motsats till mer traditionella 
franchiseorganisationer som styrs mer av avtal och kontrakt. 
 
Paswan och Wittman (2009) menar att en viktig aspekt för framgång 
inom franchisekedjor är hantering av immateriella resurser, till 
exempel kunskap både inom och utanför organisationen. Detta kopplar 
vi till Achrol och Kotlers teorier om nätverksorganisationer. 
 
Vidare menar Paswan och Wittman (2009) att franchisetagare och 
olika enheter som är involverade i liknande aktiviteter men på olika 
håll inom nätverksorganisationen tillåts att dela kunskap och 
erfarenheter. Det ser vi som att kompetenser inom organisationen blir 
tillgängliga för andra utan att behöva gå strikt via franchisegivaren 
vilket gör kunskapsutbytet snabbare och mer effektivt. Det är en viktig 
del i att integrera resurser inom organisationen och nyttja dem 
gemensamt. 
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5. Empiri 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vi har utformat intervjufrågorna utifrån 4R modellen som 
presenterades under teoriavsnittet. Därför kommer vi även att 
presentera empirin och föra vårt resonemang utifrån modellen. I 
figuren nedan sammanfattas intervjusvaren kring resurser och resten 
av empirin bygger på detta.  
 
 

Figur 2, empirin utifrån 4R modellen  
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5.1 Sammanfattning av intervjuer  
 

5.1.1 Fastighetsbyrån 
Fastighetsbyrån startades av dåvarande Sparbanken 1966. Idag är de 
Sveriges ledande mäklarkedja med drygt 250 kontor och cirka 1400 
medarbetare över hela Sverige och i delar av Spanien. De förmedlar 
cirka en femtedel av Sveriges bostadsaffärer. (Fastighetsbyrån, 2013) 
 
Deras viktigaste resurs är personalen och därför är det ofta efterfrågan 
från olika kontor som leder till beslut om att ta fram nya produkter och 
tjänster. Dessa tas fram gemensamt på workshops där både 
fastighetsmäklare och franchisetagare är delaktiga. Det gör att det som 
tas fram blir så användarvänligt som möjligt. Företagsledningen träffar 
alla franchisetagare några gånger per år för att kunna utgå från deras 
behov när de utvecklar produkter och tjänster. Andra viktiga resurser 
är varumärket samt deras ägare. Att de är den största aktören inom 
fastighetsmäklarbranschen och ägs av Swedbank innebär en styrka då 
de snabbt kan kreditbedöma och erbjuda en utökad service. Även 
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marknadsföringen och möjligheten till expertis inom det området är en 
betydelsefull resurs. 
 
Huvudkontoret uppmanar de anställda att komma med idéer. Detta 
görs bland annat genom en tävling där hela företaget är delaktiga i att 
rösta fram en vinnande idé. De jobbar mycket med samarbete inom 
organisationen, genom bland annat tipssystem och visningar.  
 
Franchisetagarna i Stockholms innerstad har ett samarbete där de 
träffas regelbundet. Det är ett sätt att sprida det som fungerat bra inom 
organisationen och bidra till att det tas upp i konceptet. De har även 
månadsträffar med alla ägare. Något som är en bra möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och kontakt med huvudkontoret. 
 
Kunskapsutbyte inom organisationen är något som uppmanas och de 
är medvetna om var de har sina styrkor. Detta gör att kompetenser 
inom organisationen kan uppmärksammas av huvudkontoret och delas 
med andra i form av gemensamma kurser och säljträningar.  
 
Alla vi intervjuat på Fastighetsbyrån tror att det är på grund av att de 
är del av en franchiseorganisation som samarbete och kommunikation 
mellan kontoren möjliggörs. Samt att de förmodligen skulle göra mer 
fel på de enskilda kontoren om det inte vore för franchisekonceptet. 
Inom kedjan har de stor hjälp från huvudkontoret och dess olika 
avdelningar vilket hjälper franchisetagarna att fatta bra beslut. 
 

5.1.2 Svenska Mäklarhuset 
Svenska Mäklarhuset startades 1990 i Järfälla av Niclas Spång och 
Lars Björkstrand. Företaget har sedan dess utvecklas och består idag 
av 25 kontor runt om i Storstockholm. Det är ett franchiseföretag med 
cirka 100 anställda som varje år hjälper omkring 6000 människor att 
byta bostad. (Svenska Mäklarhuset, 2013) 
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Personerna vi har intervjuat anser att deras viktigaste resurser är 
fastighetsmäklarna och assistenterna.  Även huvudkontoret och 
organisationens koncept är en form av resurs. Detta genom att de har 
ett gemensamt arbetsätt inom organisationen, till exempel hur de 
genomför visningar. Andra viktiga resurser inom Svenska Mäklarhuset 
finns inom marknadsföring och utbildning där det skapas betydligt 
större möjligheter än om de skulle vara fristående företag.  
 
Huvudkontoret förespråkar ”Best practice”, genom att ta in det som 
fungerat bra på kontoren i det gemensamma konceptet. Det uppmanas 
till kunskapsutbyte inom organisationen genom att bra idéer sprids 
vidare inom organisationen och tas in i konceptet så länge det är 
möjligt. Huvudkontoret har det övergripande ansvaret och avgör vad 
som ska tas in i konceptet. Även om allt sköts centralt så finns det en 
närhet till huvudkontoret som möjliggör nya idéer. Något som de 
franchisetagare vi intervjuat tror kan bero på att det är ett mindre 
franchiseföretag. 
 
Vid nya idéer krävs information och utbyte av tankar för att ta fram ett 
första utkast som kan testas ute på något kontor. Fungerar det bra 
utbildas sedan resten av franchisekedjan i att jobba på samma sätt. 
Genom denna process samarbetar man inom organisationen kring 
resurser och utbyter erfarenheter för att kunna leverera en bättre 
service.  
 
För att kunna samarbeta kring ett gemensamt koncept krävs en 
anpassning efter varandra på olika sätt. Detta då marknadsföring, 
personalfrågor och administrativa frågor ska utformas på samma sätt 
för de olika kontoren.  
 
Alla vi intervjuat är eniga om att de inte skulle jobba på samma sätt 
om de inte var del av en franchiseorganisation. Franchisekonceptet 
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innebär oändligt mycket mer resurser i form av till exempel 
varumärkesbyggande och hur verksamheten byggs upp. Det ger även 
större möjlighet för franchisetagarna att fokusera på affärer istället för 
strategiska frågor då detta sköts av huvudkontoret. Konceptet 
underlättar även profileringen av företaget.  
 
Områdena de anser att det är viktigast att samarbeta kring är 
marknadsföring och varumärkesbyggande. Detta då det är ett område 
som kräver stora resurser som det saknas möjligheter till för enskilda 
kontor som står utanför franchiseorganisationer.  
 

30 
 



5.2 Modellen 4R inom företagen 
 

5.2.1 Produkter 
Fastighetsbyrån produkter: 
De jobbar med att utveckla sin tjänst på de enskilda kontoren. De 
testar nya sätt att jobba och det som fungerar bra uppmärksammas av 
huvudkontoret som sprider erfarenheten vidare till andra kontor inom 
organisationen. Det innebär ett viktigt erfarenhetsutbyte som blir 
tillgängligt för alla vilket utvecklar tjänsten. Deras tjänst är 
anpassningsbar och kan förändras vid ändrade behov. 
 
Svenska Mäklarhuset produkter: 
De har viljan att utveckla sin tjänst gemensamt och jobbar med detta 
på ledningsmöten och via marknadsråd där franchisetagare och 
huvudkontoret träffas. Det mesta i utvecklingen av tjänsten sköts 
centralt, dock är huvudkontoret öppna för förslag. Huvudkontoret 
förespråkar ”best practice” och uppmanar till att framföra nya idéer till 
ledningen. 
 

5.2.2 Faciliteter 
Fastighetsbyrån faciliteter: 
Ett av deras viktigaste verktyg är deras interna system Byrålådan, där 
all intern information inom företaget finns. Det är ett sätt att utveckla 
tjänsten gemensamt, då huvudkontoret ser vad som fungerat för 
enskilda kontor och sprider informationen via Byrålådan. De har även 
olika system som till exempel bevakningssystem som underlättar för 
kunderna. Deras ägare Swedbank är också ett slags verktyg för dem. 
De har ett internt tipssystem som bidrar till fler affärer. De använder 
sina olika mötesforum och utbildningar för att implementera nya 
tjänster hos de anställda. Mäklarsystemet Vitec samt deras CRM 
system är också viktiga verktyg.  
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Svenska Mäklarhuset faciliteter: 
Affärssystemet Vitec, gemensamma agendor, uppföljningssystem, 
säljverktyg, kvalitetssäkringssystem och ett gemensamt system för 
marknadsföring är några av de verktyg som de använder. De har en 
gemensam teknikbas som alla inom organisationen använder. Detta för 
att alla inom konceptet ska jobba på ett liknande sätt så att kunderna 
känner igen sig mellan kontoren. Till exempel genom gemensamma 
prospekt och annonser. Vid intervjuerna framkom att det efterfrågas 
ett verktyg från huvudkontoret för att underlätta utbytet mellan kontor 
som annars inte samarbetar. Det skulle innebära bättre möjligheter för 
bra idéer att spridas inom organisationen. 
 

5.2.3 Affärsenheter 
Fastighetsbyrån affärsenheter: 
De jobbar med gemensamma workshops där kompetenser plockas ut 
för att delas med resten av organisationen. Vissa kontor har gemensam 
säljträning mellan närliggande kontor. Genom att vara medveten om 
var de har sina styrkor kan de lättare identifiera kompetenser och bidra 
till utbyte inom organisationen. De anser att det är viktigt att dela med 
sig av kunskap för att företaget ska bli framgångsrikt. Detta då alla 
gynnas av att det går bra för andra inom organisationen. 
 
Svenska Mäklarhuset affärsenheter: 
De använder sig av marknadsråd, ledningsgruppsmöten och 
projektgrupper där det uppmanas till att dela med sig av idéer och 
erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att kunna vara med och påverka inom 
kedjan, något som dock blir svårare ju fler man blir. Säljträningar är 
också ett sätt att utbyta erfarenheter, de anser att alla gynnas av att 
sprida det som har fungerat bra på andra kontor.  
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5.2.4 Affärsrelationer 
Fastighetsbyrån affärsrelationer: 
Relationerna är starkare inom vissa områden. De försöker till exempel 
se Stockholm som en enhet inom organisationen för att bygga starkare 
relationer mellan kontoren. Det är viktigt att det inte uppstår någon 
konkurrenssituation. Samt att informationen från huvudkontoret 
anpassas för att nå ut till kontoren på bästa sätt. De ser endast fördelar 
med relationer kontoren emellan då det gynnar alla att företaget 
uppfattas som en enhet gentemot kund. För att kunna nyttja 
gemensamma resurser och ha ett bra samarbete är det viktigt att kunna 
ta lärdom av varandra. 
 
Svenska Mäklarhuset affärsrelationer: 
Mycket styrs centralt, något som innebär mindre problem för de 
enskilda kontoren att enas. Nya idéer ska alltid förankras centralt 
innan de genomförs. Det är viktigt med goda relationer mellan 
kontoren för att kunna jobba gemensamt kring resurser, speciellt med 
grannkontoren. Främst är det kontoren med gemensam ägarstruktur 
som samarbetar och det görs av de enskilda kontoren, inte av 
huvudkontoret. Utbytet sker bland annat genom gemensamma 
säljträningar. Då arbetet i sig är till stor del enskilt anser de att 
grupptillhörighet är viktigt. Det ger ett ökat värde att anpassa sig till 
en helhet med goda relationer. 
 
5.2.5 Integration av 4R 
Enligt 4R modellen påverkas resursernas egenskaper av hur de 
kombineras med varandra. Därför har vi under intervjuerna även 
studerat hur företagen arbetar internt inom organisation för att 
kombinera de fyra olika typerna av resurser.  
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Fastighetsbyråns integration av de fyra resurstyperna: 
Fastighetsbyrån anser att det är viktigt att kombinera de fyra olika 
resurskategorierna, då de går hand i hand med varandra. För att bli 
framgångsrik krävs det att man är duktig på alla fyra och att kunna 
kombinera dessa. De menar att alla fyra resurser hänger ihop och 
skapar en helhet samt påverkar varandra. En ny produkt kräver att det 
finns verktyg för att utveckla samt leverera produkten. Men även att 
organisationen har kompetens och relationer för att kunna tillföra ett 
värde till produkten. Att ha banken som ägare innebär också ett ökat 
värde då det är ytterligare ett sätt att kombinera resurser.  
 
Svenska Mäklarhusets integration av de fyra resurstyperna: 
Svenska Mäklarhuset anser precis som Fastighetsbyrån att det är 
väldigt viktigt att kombinera de fyra resurstyperna och ser dem som en 
helhet. Genom att kombinera de fyra olika resurserna kan en god 
lägsta nivå levereras, något som gör att ett ökat värde av resurserna 
uppnås. Det är viktigt att inte bara kunna tjänsten utan veta hur man 
ska leverera den, vilka verktyg som är viktiga. Där kommer 
kunskapsutbyte in som att lära från varandra och bygga bra relationer. 
Även utbildning spelar en viktig roll, speciellt möjligheten att lära av 
varandra och ta till sig av varandras kompetenser. Genom att göra 
detta gemensamt kan man förena olika resurstyper och få ett ökat 
värde. 
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6. Analys 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 
Då vårt syfte handlar om att belysa och analysera hur franchiseföretag 
arbetar med att kombinera sina resurser internt inom 
franchiseorganisationen utifrån det teoretiska ramverket 4R kommer 
vi att utgå från modellen i vår analys. 
 

6.1Analys utifrån 4R  
Vi har analyserat organisationernas resurser utifrån 4R modellens fyra 
resurskategorier, produkter, faciliteter, affärsenheter och 
affärsrelationer.  Därför har vi valt att skapa ett teoretiskt ramverk som 
följer 4R modellen för vår empiri. Siffrorna visar interaktionen och 
sambandet mellan modellens olika resurskategorier.  
 
Figur 4, Fastighetsbyrån analys 4R modellen 

 

1. Interaktion mellan produkt och affärsenheter  
Deras affärsenheter är deras 250 kontor. Vi tror att deras storlek gör 
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det till en krävande process att få alla delaktiga i hur de jobbar på 
andra kontor. I och med detta påverkas produkten, det vill säga 
mäklartjänsten, av organisationens storlek. Detta i och med att 
samarbetet påverkar hur de jobbar på de olika kontoren och på vilket 
sätt man nyttjar sina resurser. Dock tror vi att deras storlek även bidrar 
till bättre resursmöjligheter och utveckling då storleken i sig ger större 
bidrag till de gemensamma resurserna.  
 

2. Interaktion mellan affärsenheter och affärsrelationer  
Affärsrelationerna påverkas av storleken, då de har 250 kontor. Vi tror 
att det kan bli svårare med samarbete och att sprida nya idéer från de 
olika kontoren om allt ska gå via huvudkontoret först. Det krävs 
givetvis att alla håller sig till det gemensamma konceptet men idéer 
kan testas på enskilda kontor först och spridas vidare sedan utan att 
först ha gått via huvudkontoret. Det innebär en utmaning för hela 
organisationen. Vi anser att utmaningen finns i att hålla ihop konceptet 
men samtidigt möjliggöra utveckling. Det krävs en balans mellan 
tydlig styrning från huvudkontoret utan att begränsa de anställdas 
möjlighet att testa nya idéer på kontoren.  
 
3. Interaktion mellan affärsenheter och faciliteter  
Då deras utmaning är att samarbeta mellan så många kontor ökar 
vikten av att ha bra verktyg för att möjliggöra detta. En viktig 
systemresurs för dem är Byrålådan, som är deras interna affärssystem 
och placeras under kategorin faciliteter i 4R modellen. Att de har en så 
bra systemresurs tror vi beror på dels att deras storlek möjliggör för 
dem att ta fram ett sådant omfattande verktyg. Samt att deras behov av 
ett välutvecklat system ökar desto större organisationen blir. 
Byrålådan möjliggör att idéer testas lokalt för att sedan nå alla inom 
kedjan. På så sätt sprids kunskap och kompetenser internt så att alla 
har möjlighet att lära av andras erfarenheter.  
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4. Interaktion mellan affärsrelationer och faciliteter  
I och med verktyget Byrålådan som möjliggör erfarenhetsutbyte anser 
vi att även relationerna inom organisationen stärks. Detta då utbytet 
skapar kontaktmöjligheter som kanske annars hade saknats. 
Organisationens storlek tror vi kan bidra till att möjligheten att träffas 
för samarbeten och utbyten minskar. Då är Byrålådan ett sätt att 
upprätthålla relationerna inom företaget och ger en kontinuerlig 
kontakt.  
 
5. Interaktion mellan faciliteter och produkt  
Deras produkt är fastighetsmäklartjänsten. Franchisetagarna på 
Fastighetsbyrån berättade att franchisetagare på olika kontor ibland 
går ihop och testar nya sätt att arbeta. Det är ett sätt att utveckla 
produkten lokalt ute på kontoren. Saker som fungerar bra för några 
inom organisationen uppmärksammas sedan av huvudkontoret som 
sprider erfarenheten och kunskapen vidare internt till resten av 
organisationen. 
 
Integration av de fyra resurstyperna:   
Utifrån detta kan vi tydligt se att alla fyra resurstyper påverkar 
varandra och hur man inom organisationen jobbar med dessa. Deras 
affärsenheter och storlek påverkar deras relationer och hur de 
samarbetar. Samtidigt som faciliteterna och utvecklingen av dessa 
påverkas av både storlek och samarbete. Allt detta har i sin tur en stark 
inverkan på den fastighetsmäklartjänst som levereras. Det innebär ett 
ökat behov för franchiseorganisationen att vara medvetna om hur de 
arbetar med dessa för att få ett så stort värde som möjligt.  
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Figur 5, Svenska Mäklarhuset analys 4R modellen 

 
 
 
1. Interaktion mellan produkt och affärsenheter 
Deras affärsenheter består av deras 25 kontor. Det innebär att de är en 
betydligt mindre franchiseorganisationen än Fastighetsbyrån vilket 
såklart påverkar sättet att jobba med resurser då färre ska enas. Det i 
sin tur påverkar deras produkt. En mindre organisation har inte samma 
tillgänglighet till resurser som en större då det är färre personer som 
samarbetar och bidrar till de gemensamma resurserna. Det behöver 
dock inte vara negativt då en mindre organisation samtidigt kan ha 
lättare att samarbeta och nyttja resurserna gemensamt.  
 
2. Integration mellan affärsenheter och affärsrelationer 
Affärsenheterna, det vill säga organisationens storlek gör att det finns 
en annan närhet mellan huvudkontor och franchisetagare. Det kan 
bero på att de inte har kontor utanför Stockholmsregionen och är färre 
personer som ska samarbeta och enas. Enligt våra intervjuer går 
franchisetagare inte ihop tillsammans och testar nya sätt att jobba på 
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de enskilda kontoren. Svenska Mäklarhuset är centralstyrt och idéer 
ska diskuteras med huvudkontoret först för att förankras inom 
organisationen och beslut fattas centralt.  
 
Vi tror att affärsenheter och affärsrelationer påverkar varandra då ett 
närmare samarbete med huvudkontoret är möjligt med färre kontor. 
Det är då lättare att enas och fatta gemensamma beslut där alla är 
delaktiga. I dagens läge har de till exempel ledningsmöten på 
huvudkontoret med alla franchisetagare tillsammans och det är något 
som verkar uppskattas. Vår studie visar att organisationens storlek 
påverkar franchisetagares möjligheter att framföra åsikter och idéer 
direkt till de berörda.  
 
3. Integration mellan affärsenheter och faciliteter  
En av våra teorier är att deras storlek bidrar till att de ännu inte har ett 
stort behov av ett omfattande internt system. Dock vill de växa som 
organisation vilket kommer att öka detta behov. Vi fick även intrycket 
att franchisetagarna skulle önska att huvudkontoret vidareutvecklade 
samarbetet mellan kontoren i form av ett internt system för 
erfarenhetsutbyte. Vi tror att detta skulle underlätta och bidra till att 
kompetenser fångas upp centralt och tas vidare till alla inom 
organisationen. Idag samarbetar vissa kontor och utbyter erfarenheter 
men det når inte resten av organisationen vilket en mer välutvecklad 
systemresurs skulle bidra till. Dock ser vi vissa begränsningar för 
detta då de är mindre och kanske inte har samma möjligheter till detta.  
 
4. Integration mellan affärsrelationer och faciliteter  
Vi tror att relationerna mellan de olika kontoren skulle kunna stärkas 
om organisationen utvecklar ett gemensamt verktyg för 
erfarenhetsutbyte. Det skulle möjliggöra utbyte och relationer mellan 
kontor som idag inte samarbetar. Vi anser att behovet av ett sådant 
verktyg ökar ju mer organisationen växer. Detta då det blir svårare att 
upprätthålla bra kontakt, relationer och utbyte i takt med att 
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organisationen växer om ett internt verktyg saknas.  
 
5. Interaktion mellan faciliteter och produkt 
Deras produkt är fastighetsmäklartjänsten. De utvecklar tjänsten 
tillsammans inom organisationen men centralt via huvudkontoret. Där 
tas gemensamma beslut om vad som ska tas in i konceptet och 
implementeras ute på kontoren. Huvudkontoret uppmanar de anställda 
att komma med nya idéer. Detta för att kunna sprida det som fungerat 
bra på ett kontor vidare till resten av organisationen samt att utveckla 
sättet man jobbar på idag. De jobbar idag aktivt med att utveckla 
tjänsten gemensamt men detta skulle kunna spridas bättre inom 
organisationen om ett välutvecklat internt verktyg fanns.  
 
Integration av de fyra resurstyperna: 
Alla fyra resurstyper påverkar varandra. Deras storlek möjliggör ett 
närmare samarbete där anställda relativt lätt kan sprida sina idéer 
vidare till huvudkontoret. Organisationen är centralstyrd och vi tror att 
en bidragande orsak till detta är att det är deras möjlighet att sprida 
vidare kunskap och erfarenhet. I och med att de saknar ett internt 
system kan det vara svårt att göra på annat sätt än vad de gör idag. 
Deras produkt påverkas i sin tur av hur man jobbar med de övriga 
resurstyperna då verktyg och relationer bidrar till dess utveckling.  

 

6.2 Analys av likheter och skillnader  
Likheter  
Vår studie visar att båda organisationerna ser anställda och kompetens 
både internt och externt samt franchisekonceptet som sina främsta 
resurser. Franchisekonceptet bidrar till stor nytta och ger stöd till de 
enskilda kontoren. Båda företagen jobbar med det så kallade 
tipssystemet. Dock ser Fastighetsbyråns tipssystem annorlunda ut än 
Svenska Mäklarhusets men gemensamt för organisationerna är att 
båda anser att det är ett viktigt gemensamt resursverktyg. Vi anser att 
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styrkan i tipssystemet möjliggörs tack vare franchisekonceptet. Detta i 
och med att enskilda fastighetsmäklare utanför ett franchisekoncept 
inte har andra kontor att samarbeta kring gemensamma kunder med. 
Detta ger en större kundkrets och är ett sätt att behålla kunder inom 
företaget. Genom att utgå från 4R modellen kan vi se att deras 
tipssystem är en stark facilitet för båda företagen. Något som är starkt 
kopplat till franchisekonceptet då det annars inte skulle vara möjligt 
med ett samarbete kring gemensamma kunder.  
 
Båda organisationerna anser att samarbetspartners är en viktig resurs. 
Vi menar att även detta kan kopplas till franchisekonceptet i och med 
att det möjliggör starkare samarbeten som delas med andra kontor 
inom organisationen. Det innebär en styrka för företaget att ha 
möjlighet till starka externa resurser.   
 
En annan likhet vi noterat mellan organisationerna är att de på 
huvudkontoren har regelbundna möten med alla franchisetagare. 
Dessa utformas på olika sätt men grundtanken är densamma, att utbyta 
erfarenhet mellan kontoren och bidra till utveckling av tjänsten. 
Affärsrelationer är en viktig del i 4R modellen och vi har genom vår 
studie noterat att båda företagen försöker utveckla relationerna. 
Utifrån vår valda teori ser vi detta som en framgångsfaktor, att kunna 
utbyta erfarenheter med andra inom organisationen. Vi skulle gärna se 
mer utrymme för detta inom båda organisationerna då det finns 
mycket att lära av hur andra jobbar och hur konceptet kan utvecklas av 
varandras olikheter. Dock är vi medvetna om att tidsfaktorn begränsar 
men anser trots det att det finns stora fördelar med mer utrymme för 
kreativa möten. Därmed anser vi att båda företagen skulle vinna på att 
skapa utrymme för detta utbyte. Det viktiga är dock integrationen 
mellan affärsrelationer och produkt då syftet hela tiden bör vara att 
utveckla tjänsten. Vikten av integration mellan olika resurser betonas 
även starkt i teorin kring 4R modellen.  
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Respondenter från båda organisationerna nämner begreppet ”Best 
practice”, som innebär att saker som fungerat bra på vissa kontor tas 
upp i organisationen och sprids vidare internt av huvudkontoret. Vi 
anser att det är viktigt att anpassa sig till organisationens koncept men 
även att organisationen inser vikten av ett anpassningsbart koncept. 
Detta för att hela tiden utvecklas och som vi nämnde tidigare, ha ett 
starkt samarbete och kunna lära av varandra. Dock skulle de kunna 
hitta nya sätt att sprida kompetenser och erfarenheter internt. Detta för 
att på ett tydligare sätt integrera de olika resurstyperna och på sätt 
nyttja dem på bästa sätt gemensamt.  
 
Utifrån vår studie har vi fått fram att båda organisationerna lägger stor 
vikt vid att kombinera sina resurser. Kombinationen av produkter, 
faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer påverkar vilket värde som 
skapas. För företagen vi studerat är det en grundförutsättning att ha 
alla fyra resurser. Detta då det blir lättare att utveckla tjänsten om man 
har ett bra samarbete som ger större kunskap och erfarenhet. Det krävs 
även rätt verktyg för att kunna leverera tjänsten på ett bra sätt. Varje 
enskild resurs är en förutsättning för att få de andra resurserna så 
starka som möjligt och även skapa unika fördelar. Vidare menar de att 
det inte skulle vara möjligt att leverera en lika bra tjänst om man inte 
hade samarbetat kring gemensamma resurser. 
 
Skillnader  
En av de största skillnaderna vi noterade mellan organisationerna är 
deras styrning från huvudkontoret och dess roll i utvecklingen av 
tjänsten. Utifrån vår studie uppfattar vi att Svenska Mäklarhuset är en 
organisation som är styrd mer centralt än Fastighetsbyrån. 
Fastighetsbyrån jobbar lite friare inom ett slags nätverkskoncept. Det 
baserar vi på att till exempel franchisetagarna i Stockholms innerstad 
samarbetar gemensamt och utbyter kompetenser och erfarenheter med 
mindre begränsning av att ta allt via huvudkontoret först.  
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En centralt styrd organisation tror vi kan hindra vissa idéer från att 
framföras. En bidragande orsak till det kan vara att processen blir lång 
om idén först ska gå via huvudkontoret innan den behandlas och tas 
vidare.  Samtidigt tror vi att en centralt styrd organisation har mer 
kontroll över konceptet då ingenting prövas utan att gemensamma 
beslut om det fattats. En organisation där idéer först prövas ute på de 
enskilda kontoren och sedan kommer huvudkontoret tillkänna tror vi 
kan leda till att konceptets tydlighet kan försvagas. Det är någonting 
som inte nödvändigtvis behöver ske men det är ändå en viktig faktor 
som vi vill lyfta fram med denna studie .  
 
Vi tycker att det är viktigt då ett tydligt gemensamt koncept lyftes 
fram som en framgångsfaktor under intervjuerna och därför är något 
som bör bibehållas. Samtidigt ser vi att det är av stor vikt att inga 
idéer hindras på grund av tidskrävande processer. Vi tror därför att det 
krävs satsningar på detta från organisationerna genom att ha 
välutvecklade system för att hantera dessa utvecklingsprocesser på ett 
bra sätt. Detta för att behålla konceptets tydlighet samtidigt som 
organisationerna ger utrymme för kreativitet och 
utvecklingsmöjligheter. Vi tror att det skulle innebära större 
möjligheter till integration av övriga resurser om det finns verktyg 
som lätt kan sprida de gemensamma resurserna till hela organisationen.  
 
Utvecklingen av organisationernas affärssystem ser olika ut och 
utifrån vår studie kan vi se att Fastighetsbyråns har ett mer utvecklat 
affärssystem. Dock ser vi detta som naturligt då Fastighetsbyrån är en 
större organisation och då även borde ha större tillgång till resurser.  
Vi fick under intervjuerna med båda organisationerna indikationer på 
att organisationens storlek påverkar de ekonomiska resurserna. Vi 
anser att behovet av ett välutvecklat internt system växer i takt med att 
organisationen växer. Något som har att göra med att det blir svårare 
att jobba gemensamt och nå alla utan ett välutvecklat system för detta 
när det blir fler som ska samarbeta. 

43 
 



 

6.3 Analys utifrån resterande teori samt dess 
koppling  till 4R modellen 
I teoriavsnittet berör vi ARA modellen som uttrycker att utnyttjandet 
av resurser påverkas av relationen mellan företagen. Samarbetet kan 
ge större tillgång till olika resurser och kombinationen kan ge nya 
unika fördelar. (Håkansson & Snehota, 1995) Vår studie stödjer detta i 
och med att relationen mellan kontoren, de olika enheterna, påverkar 
tillgången till gemensamma resurser. Goda relationer ger större 
resursmöjligheter och större chans till nya resurskombinationer.  
 
Penrose (1959) menar att resursvärdet varierar beroende på vilka 
andra resurser den enskilda resursen kombineras med. Vår studie 
styrker Penrose´s teori. Studien visar att en resurs inte är lika stark 
som när den kombineras med andra. Att kombinera resurser tillför nya 
unika värden samt fördelar för de företag som väljer att satsa mycket 
på ett internt samarbete. Ett exempel är att tjänsten hos en 
fastighetsmäklare inte är lika stark utan rätt verktyg för att leverera 
tjänsten på bästa sätt. Detta gäller även kompetensutbyte mellan 
kontor som också tillför ett ökat värde. Vår studie visar att tjänsten hos 
de studerade företagen utvecklas genom utbyte av kompetenser. Vi 
väljer att beröra denna teori då vi ser kopplingar till 4R modellen. 4R 
modellen (Håkansson och Waluszewski 2002) lyfter fram vikten av 
integration av de fyra resurstyperna och att kombinationen av dessa är 
avgörande något som överensstämmer med Penrose teori samt 
resultatet av vår studie.  
 
Något som Håkansson och Waluszewski (2002) menar är viktigt är 
integration mellan olika affärsenheter. Att samarbeta med andra kontor 
effektiviserar resursen. Vi tror att det till stor del handlar om att utbyta 
kunskaper och erfarenheter, något som i sin tur leder till en utvecklad 
tjänst. För att möjliggöra detta krävs både vilja men även potential för 
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det inom organisationen och dess koncept. Vi tror att om företagen vi 
studerat inte hade varit franchiseorganisationer så hade det antagligen 
saknats de resurser som krävs för detta omfattande samarbete. Att 
tillhöra en franchiseorganisation ger både fördelar och nackdelar. 
Dock lyftes främst fördelar under insamlingen av vårt empiriska 
material. Den största fördelen är dock samarbetet kring resurser som 
ger möjligheter ett enskilt kontor aldrig skulle ha haft annars.  
 

45 
 



7. Slutsats 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Då denna studie har ett hermeneutiskt synsätt söker vi inga absoluta 
sanningar, då man anser att detta inte finns inom hermeneutiken 
(Wallén 2008). Då vårt syfte handlar om att jämföra hur två 
franchiseföretag arbetar med resurser är målet istället att skapa en 
djupare förståelse för detta snarare än att hitta absoluta sanningar. 
Studien har lett till ett brett bidrag inom ämnet och inte några entydiga 
svar då studien speglar åsikter och olika synsätt på resurshantering.  
 
Vi ser franchisekonceptet som en viktig resurs i sig. Detta då vi anser 
att franchisekonceptet ökar möjligheterna till samarbete mellan olika 
enheter inom organisationen. Samarbetet är en förutsättning för att 
kunna nyttja gemensamma resurser och uppnå ett ökat värde. Då 
samarbete står i fokus är relationer viktigt för att knyta samman detta, 
något som även Håkansson och Waluszewski (2002) menar. Något 
som Håkansson och Waluszewski (2002) inte lyfter i sin teori är 
franchisekonceptet och dess inverkan på samarbetet. Detta är något vi 
baserat vår studie på och franchisekonceptet är dessutom enligt vår 
studie en huvudförutsättning för resursintegration och samarbete inom 
de studerade företagen.  
 
För en bransch som fastighetsmäklarbranschen, där mycket av arbetet 
utförs enskilt tror vi att samarbete är extra viktigt då man annars 
saknar möjligheter till utbyte. Dock kan vi dra paralleller till andra 
branscher och för större företag, då det även där är viktigt med utbyte 
och samarbete men av andra orsaker. På ett större företag kan 
svårigheterna finnas i att få alla inom företaget att jobba mot 
gemensamma mål och att lära av varandra. Vår studie styrker detta. På 
grund av detta kan vi till viss del applicera studiens resultat även på 
andra branscher. Resursintegration bidrar inte bara till en större 
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tillgång till resurser utan även ett erfarenhetsutbyte som gynnar 
företaget och det resursvärde som går att uppnå. Detta då man får 
större möjlighet att på bästa sätt lära sig nyttja de tillgängliga 
resurserna.  
 
En av nyckelpunkterna är även vikten av att resurserna kombineras 
med varandra för att kunna uppnå nya fördelar och större värden. Vår 
studie styrker därmed existerande teori, bland annat Penrose (1959) 
som menar att det mest avgörande för värdet av resurserna är hur de 
kombineras. Vår studie visar dock att det är av stor vikt att det sker i 
organiserad form som till exempel Fastighetsbyråns verktyg 
Byråladan.  För att få så stort utbyte som möjligt av 
resursintegrationen krävs att alla inom organisationen får del av och är 
delaktiga i detta.  
 
En av våra slutsatser blir därför att vikten av att ha ett välutvecklat 
internt system så som till exempel Fastighetsbyråns Byrålådan är 
något som ökar desto större organisation med fler kontor man har.  Ett 
exempel vi vill lyfta är att om Svenska Mäklarhuset vill utöka sin 
organisation tror vi att det krävs att organisationen har ett väl 
fungerande internt system. Det skulle möjliggöra ett utbyte av 
erfarenheter och kompetenser mellan kontor som annars inte 
samarbetar så mycket idag. Studien styrker även Baraldis (2003) teori 
om att det inte är möjligt att analysera en enskild resurs självständigt. 
Detta i och med att utvecklandet av ett internt system även påverkar 
relationen mellan de olika enheterna samt företagets produkt.  
 
Något i vårt teoretiska ramverk som vår studie inte stödjer är Paswan 
& Wittmans teori om att immateriell kunskap är svår att dela genom 
interna system. Detta i och med att Byrålådan fungerar så pass bra för 
att dela erfarenheter och kompetenser. Det gör att vi ser fördelar med 
att ha ett internt system även för immateriell kunskap. Dock i 
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kombination med gemensamma möten och andra möjligheter att 
utbyta erfarenheter personligen.  
 
Något i Paswan och Wittmans (2009) teori som vår studie stödjer är 
hur nätverk inom organisationer kan leda till effektivare och snabbare 
kunskapsutbyte. Detta genom att involvera de olika enheterna i 
gemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyten. Det möjliggör att 
kompetenser kan spridas till andra inom organisationen utan att 
behöva gå strikt via franchisegivaren. Vår empiri lyfte fram att 
Fastighetsbyrån jobbar mer utifrån ett slags nätverkskoncept medan 
Svenska Mäklarhuset är något mer traditionellt med styrning centralt 
och mindre utbyte utöver det som huvudkontoret organiserar. Dock 
har Svenska Mäklarhuset gemensamma säljträningar vissa kontor 
emellan. Där sker ett utbyte av kompetenser som ej styrs centralt. De 
kompetenserna sprids däremot inte vidare till resten av organisationen. 
Något som skulle vara möjligt om det fanns ett internt system för 
erfarenhetsutbyte kontoren emellan.  
 
Franchiseorganisationerna är väldigt olika i storlek och vi fick 
intrycket att Svenska Mäklarhuset, som är mindre, har en annan närhet 
till huvudkontoret och att de därför är mer centralstyrda än 
Fastighetsbyrån.  Utifrån detta drar vi slutsatsen att storleken på 
organisationen påverkar både deras tillgängliga resurser samt sättet de 
jobbar med dessa. Risken vi kan se med en stor organisation som 
Fastighetsbyrån är att det blir svårare att nå alla och hitta de enskilda 
kompetenserna från alla olika kontor. De har ett välutvecklat internt 
system för att sprida kompetenser men utmaningen ligger i att 
bibehålla närheten till de enskilda kontoren.  
 
Detta gör att de studerade organisationerna har två helt olika 
utmaningar. Håkansson och Waluszewski (2002) tar upp att relationer 
innebär både möjligheter och begränsningar för alla som är inblandade. 
Den uppfattningen delar vi efter att ha genomfört vår studie men anser 
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dock att fördelarna verkar överväga de begränsningar det kan innebära. 
Fastighetsbyrån har stora resursmöjligheter men utmaningen ligger i 
att ta in allas åsikter och få alla att jobba åt samma håll. Något som 
innebär att affärsenheterna påverkar affärsrelationerna, då det stora 
antalet kontor gör relationen mellan dessa till en utmaning. Svenska 
Mäklarhuset däremot har färre kontor, vilket vi tror gör det lättare att 
ta in allas åsikter. Däremot saknas idag verktyg för att dela 
kompetenserna till hela organisationen. Vi tror därför att 
affärsenheterna påverkar både affärsrelationer och faciliteter. Färre 
kontor ger bättre förutsättningar till goda relationer samtidigt som de 
gemensamma resurserna blir färre och i och med detta ger sämre 
förutsättningar för faciliteter.  
 
Vi kan utifrån vår studie dra slutsatsen att de studera organisationerna 
arbetar aktivt med resursintegrering. Oavsett vilka resurser företagen 
har tillgång till är de eniga om att värdet av dessa ökar när de 
kombineras. De jobbar lite olika och styrs på olika sätt på grund av 
skillnader i storlek, koncept och resurstillgång men i grunden har de 
samma tanke om vad som är viktigt. Att dela med sig av resurser till 
resten av organisationen då alla får del av ett större värde när 
gemensamma resurser slås ihop. Ett exempel på detta är när våra 
studerade organisationer får del av kompetenser och erfarenheter från 
hela organisationen genom antingen gemensamma möten eller det 
interna systemet. Det gör att det sprids till fler enheter inom 
organisationen något som i sin tur kan bidra till en förbättrad tjänst.  
 
Generellt kan vi dra slutsatsen att företag, oavsett storlek och 
tillgängliga resurser, bör samarbeta kring de resurser som finns. Detta 
för att få större tillgång till de olika typer av resurser som finns inom 
organisationen och inte bara inom de enskilda enheterna.  
 
Det innebär att det är resursintegrationen som är det avgörande för 
vilket resursvärde som kan uppnås. Något som medför att vår studie 
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till stor del instämmer i bland annat Penrose, Håkansson & 
Waluszewski samt Baraldis teorier. Dock har vår studie visat att det är 
av stor vikt att det finns verktyg för att kunna göra detta. Vi vill i och 
med detta lyfta fram vikten av att ha ett välutvecklat system för 
erfarenhetsutbyte som möjliggör resursintegration. Ett behov som blir 
större när organisationen växer. Utöver detta krävs en struktur inom 
organisationen som möjliggör tid för kreativa möten och 
erfarenhetsutbyten för att tillsammans utveckla och lära sig nyttja 
tillgängliga resurser på bästa sätt.  
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9.Bilagor 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1 Bilaga 1 
Intervjufrågor till franchisetagare 
 

• Hur kommunicerar ni mellan kontoren, har ni gjort strategiska 
val att göra saker tillsammans inom organisationen?  

• Och i så fall exempel på hur ni arbetar tillsammans med andra 
kontor? Skulle ni ha gjort annorlunda om ni inte var del av en 
franchiseorganisation? 

• Vad definierar ni som resurser inom företaget och hur använder 
ni er av dessa internt och mellan kontoren? 
 

• Arbetar ni gemensamt mellan kontoren när ni utvecklar er tjänst 
och tycker ni att det ger ett ökat värde? (P) 

• Har ni anpassat och förändrat era val för att passa in i det 
gemensamma konceptet? 

• Vad har ni för verktyg för att utveckla och leverera er tjänst och 
är det något gemensamt för flera kontor där ni samarbetar? (F) 

• Uppmanas individer inom organisationen att bidra till gemensam 
kunskap och utbyte och i så fall på vilket sätt? Hur skapas denna 
form av bidrag till den samlade kunskapen internt? Har ni något 
speciellt system för kunskapsutbyte (både materiell och 
immateriell) (A-E) 

• Hur upplever ni att samarbete och kunskapsutbyte bidrar till 
kompetensen inom företaget och hur påverkas kunderna? (A-E) 

• Hur anpassar (integrerar) ni era relationer internt inom företaget, 
med de andra kontoren? Vilka för och nackdelar finns det med 
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samarbetet och hur anpassar ni er för att kunna enas med andra 
kontor kring resurser? (A-R) 

• Är det inom något område där ni anser att det är extra viktigt 
med ett utbyte mellan kontoren, varför? Någon resurs som är 
extra viktig för er? Hur jobbar ni mellan kontoren för att anpassa 
er och utnyttja denna resurs gemensamt? 

•  Hur jobbar ni med att anpassa och integrera dessa tillgångar 
(tjänsten, verktyg för att leverera tjänsten, kunskap/kompetens 
samt relationer) på ert kontor samt mellan de olika kontoren? 
Ger det ett ökat värde att kombinera dem gemensamt, varför? 

  

9.2 Bilaga 2 
Intervjufrågor till huvudkontoren 

• Vilka gemensamma åtgärder och aktiviteter finns inom företaget? 
Exempel på hur ni arbetar tillsammans med andra kontor? Skulle 
ni ha gjort annorlunda om ni inte var del av en franchiseorgani-
sation? 

• Vad definierar ni som resurser inom företaget och hur använder 
ni er av dessa internt? 

• Arbetar ni gemensamt i företaget när ni utvecklar er tjänst och 
tycker ni att det ger ett ökat värde? (P) 

• Hur har ni anpassat och förändrat era val för att passa det 
gemensamma konceptet? 

• Vad har ni för verktyg för att utveckla och leverera er tjänst och 
är det något gemensamt för flera kontor? (F)  

• Uppmanas individer inom organisationen att bidra till gemensam 
kunskap och utbyte och i så fall på vilket sätt? Hur skapas denna 
form av bidrag till den samlade kunskapen internt? Har ni något 
speciellt system för kunskapsutbyte (både materiell och immate-
riell) (A-E) 
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• Hur upplever ni att samarbete och kunskapsutbyte bidrar till 
kompetensen inom företaget och hur påverkas kunderna? (A-E)  

• Hur anpassar (integrerar) ni era relationer internt inom företaget? 
Vilka för och nackdelar finns det med samarbetet och hur anpas-
sar ni er för att kunna utnyttja gemensamma resurser? (A-R) 

• Är det inom något område där ni anser att det är extra viktigt 
med ett samarbete, varför? Någon resurs som är extra viktig för 
er? Hur jobbar ni inom företaget för att anpassa er och utnyttja 
denna resurs gemensamt?  

• Hur jobbar ni med att anpassa och integrera dessa tillgångar 
(tjänsten, verktyg för att leverera tjänsten, kunskap/kompetens 
samt relationer) på ert företag? Ger det ett ökat värde att kombi-
nera dem gemensamt, varför? 
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9.3 Bilaga 3 
Sammanfattning av den empiriska undersökningen, som en del i vår 
bearbetning av materialet.  

 

 

 

 

59 
 


	2.1 Syfte
	2.2 Avgränsningar
	3.1 Metodupplägg
	3.2 Metod för empirisk data
	3.2.1 Val för insamling av empirisk data
	3.2.2 Utförande av intervjuer
	3.2.3 Kvalitetskriterier för komparativ fallstudie

	3.3 Metod för analys och tolkning
	4.1 Nätverk
	4.2 ARA modellen
	4.3 4R modellen
	4.3.1 De olika resurstyperna i 4R modellen
	4.3.2 Interaktion av resurser

	4.4 Franchise
	4.4.1 Kunskapsutbyte inom franchise
	4.4.2 Nätverksorganisationer inom franchise

	4.5 Sammanfattning av teoriavsnittet
	5.1 Sammanfattning av intervjuer
	5.1.1 Fastighetsbyrån
	5.1.2 Svenska Mäklarhuset

	5.2 Modellen 4R inom företagen
	5.2.1 Produkter
	5.2.2 Faciliteter
	5.2.3 Affärsenheter
	5.2.4 Affärsrelationer
	5.2.5 Integration av 4R

	6.1Analys utifrån 4R
	6.2 Analys av likheter och skillnader
	6.3 Analys utifrån resterande teori samt dess koppling  till 4R modellen
	8.1 Litteratur
	8.2 Publicerade artiklar
	8.3 Webbkällor
	9.1 Bilaga 1
	9.2 Bilaga 2
	9.3 Bilaga 3

