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SAMMANFATTNING 

Titel: Förtroende och efterlevnad – om franchisetagares upplevelser av franchiserelationen. 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.  

Författare: Joel Degerth, Adam Hultman. 

Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Ernst Hollander. 

Datum: 2014 – maj  

Syfte: Denna studies syfte är att ur franchisetagarens perspektiv skapa en förståelse för hur denne 

upplever förtroende för franchisegivaren 

Metod: Då syftet har varit att skapa förståelse kring ett ämne, så har studien gjorts på ett kvalitativt 

vis. För att få in den data som eftersträvats har semistrukturerade intervjuer genomförts där tio 

stycken franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen intervjuats. Fem av dessa i Gävle och 

resterande i Stockholm. Materialet har därefter analyserats genom tematisering och presenteras 

slutligen tillsammans med resultaten.  

Resultat & slutsats: Studien visar att den modell som har använts för att tyda förtroendenivån är 

valid och väl applicerbar inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det som framkommit är att 

förtroendet hos de medverkande är på en god nivå. Här är tillfredställelsen med relationen god, 

samtidigt som konfliktnivån är låg. Detta visas även genom att från andra hållet se att efterlevnaden 

till franchisegivaren håller en god nivå. 

Förslag till fortsattforskning: Då denna studie har varit djupgående med sitt kvalitativa inslag är 

det av intresse att göra en motsvarande studie med kvantitativ metod. Detta skulle skapa en 

generalisering vilket teorin saknar i Sverige. Då franchiserelationen bygger på två parter, vore det 

även intressant att se hur franchisegivaren ser på efterlevnaden hos franchisetagaren. 

Uppsatsens bidrag: Studien har genom tidigare forskning utvecklat en modell där 

franchisetagarens förtroende ses vara det som skapar efterlevnad, vilket i sin tur leder till ökade 

prestationer inom relationen. Till det företagsekonomiska ämnet bidras med denna utveckling samt 

att den för första gången prövas i en svensk bransch. För branschen visas vad som anses vara de 

förtroendeskapande faktorerna som gör att franchisetagarna är nöjda med samarbetet, vilket bör 

vara en vital del i franchisegivarens strategi. 

Nyckelord: franchise, förtroende, efterlevnad, tillfredställelse, konflikter  



 

 

ABSTRACT  

Title: Förtroende och efterlevnad – om franchisetagares upplevelser av franchiserelationen. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Joel Degerth, Adam Hultman.  

Supervisor: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Ernst Hollander. 

Date: 2014 – may 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how the franchisee experiences trust 

in the franchisor. 

Method: Since the aim was to create an understanding of a subject, the study has been done in a 

qualitative way. In order to collect the data that has been pursued, semi-structured interviews were 

conducted where ten franchise in the real estate brokerage industry were interviewed; five of these 

in Gävle and the remainder in Stockholm. The material was then analyzed by thematisation and 

finally presented together with the results.  

Result & Conclusions: The study shows that the model that has been used to indicate the trust 

level is valid and well applicable in the Swedish real estate brokerage industry. What emerged is 

that the trust level among the participants is at good level. The participants are satisfied with the 

relationship which results in a low level of conflicts. This is also the result from the other direction 

in the model, where the compliance to the franchisor maintains a good level. 

Suggestions for future research: Since this study has been thorough with its qualitative elements, 

it is of interest to perform a similar study with a quantitative approach. This would create a 

generalization which the theory lacks in Sweden. Also, since the franchise relationship is based on 

two parties, it would also be interesting to see how the franchisor experiences the compliance of the 

franchisee. 

Contribution of the thesis: The study has trough previous research developed a model in which 

the franchisee’s trust is seen to be what creates compliance, which in turn leads to increased 

performance within the relationship. On the subject of Business Administration this study has 

contributed with a broadening of the theory around the model of trust and compliance, since it has 

never been tested in the Swedish industry before. For the industry itself, this study has shown what 

is considered to be the trust-building factors that make the franchisees pleased with the 

collaboration, which should be a vital part of the franchisor’s strategy.  

Key words: franchise, trust, compliance, satisfaction, conflicts.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens bakgrund, här redogörs för varför detta arbete är 

intressant och varför denna typ av studier kan bidra till kunskapsutvecklingen inom området. 

Därefter förs en diskussion kring vad tidigare forskning har resulterat i inom området, och på vilket 

sätt denna studie kan komma att generera ytterligare bidrag. Slutligen presenteras studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag är franchisesystemet en väletablerad och accepterad strategi som används vid både nationell 

och internationell expansion. Denna organisationsform ses därför vara ett bra sätt att öka sin 

organisations tillväxt med. Organisationsformen sågs under 2003 i Amerika ha en högre tillväxt än 

landets ekonomi (Pizanti & Lerner, 2003). Hjort & Florin (2014-03-20) menar att franchising innan 

1970-talet var okänt inom det svenska affärslivet. Detta skiljer sig från dagsläget då Asgharian, 

Dadfar & Breges (2013) menar att franchising har en viktig roll av ekonomin, då företagsformen de 

senaste decennierna tagit större plats inom de akademiska tidskrifterna och även varit en nyckel till 

expansion för företagare. I bland annat den svenska fastighetsmäklarbranschen är 

organisationsformen vanlig, och de tre största företagen i denna bransch (Fastighetsbyrån, Svensk 

fastighetsförmedling, Länsförsäkringar fastighetsförmedling) har samtliga anammat formen. Då 

systemet är relativt ungt inom det svenska affärslivet, är detta ett av flera perspektiv till varför 

organisationsformen är intressant att studera. 

 

I franchiseorganisationen har det i tidigare forskning (Davies, Lassar, Manolis, Prince & Winsor, 

2011; Eser, 2012) visats att både tillfredställelse och efterlevnad hos franchisetagaren är kopplat till 

det förtroende denna har för franchisegivaren. Detta är intressant i sin tur då förtroendet indirekt kan 

berätta om franchisesystemet fungerar bra i den svenska fastighetsmäklarbranschen som ligger till 

grund för undersökningen. Detta är ingenting som tidigare har studerats inom den svenska 

fastighetsmäklarbranschen, eller någon annan bransch i Sverige, vilket gör att studien kan bidra 

med kunskap till det företagsekonomiska ämnet.  

 

Under hösten 2013 genomförde vi intervjuer med franchisetagare i Gävle, där vi med utgångspunkt 

i Davies et al. (2011) teorier ville pröva den modell som återfanns i deras arbete i syfte att skapa en 

förförståelse för komplexiteten kring förtroende, samt om det fanns information om förtroende som 

på en djupare nivå vore intressant att studera. Här intervjuades Gävles samtliga franchisetagare plus 

ytterligare ett kontor i Sandviken för att få en god grund att kunna se mönster och uppfatta likheter 

och olikheter. En viss nivå av förståelse om förtroenderelationen kunde här skapas, men det 
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viktigaste syftet gav utslag, att se om det fanns mening med att bedriva fortsatta och mer 

djupgående studier kring ämnet. Förstudien visade med knappa medel att det förelåg mönster och 

kopplingar kring deras teori. Detta skapar god grund för att tillsammans med en tyngre teoretisk 

referensram kunna skapa en större förståelse kring begreppet förtroende inom organisationsformen 

franchising. 

 

Med ovanstående bakgrund blir det därför intressant att fortsätta studera förtroende ytterligare i 

organisationsformen. Mycket av detta intresse skulle då ligga i att förtroendenivån kan ge en 

fingervisning hur pass välmående organisationerna som arbetar med franchising är.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Förtroende är ett välstuderat område där själva begreppet har setts definieras på olika sätt av olika 

forskare. En del anser att förtroende är en parts villighet att visa sig sårbar för en annan part baserat 

på att denna part är kompetent, trovärdig och intresserad (Mishra, 1996). Andra forskare menar att 

begreppet handlar om att en part aktivt gör sig sårbar för att den andra parten ska kunna göra en 

prestation av betydande vikt (Doney, Cannon, & Mullen, 1998; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). 

Förtroende har även visat sig ha kopplingar till andra faktorer så som risktagande (Currall & Judge, 

1995; Hosmer, 1995; Zaheer, McEvily & Perrone, 1998), prestation (Fink & Kessler, 2010), 

konflikter (Dyer & Chu, 2000; Hodson, 2004; Tikoo, 2005), tillfredsställelse (Gainey & Klaas 2003; 

Altinay, Brookes, Madanoglu & Aktas 2013) och så vidare. Förtroende har även studerats kopplat 

mot organisationsformen franchising (Blut, Backhaus, Heussler, Woisetschläger, Evanschitzky & 

Ahlert, 2011; Das & Teng, 2001; Dirks & Ferrin, 2001; Eser, 2012; Mayer et al., 1995), dock 

utanför Sveriges gränser. 

 

Tidigare forskning har visat att ett företags företroende påverkas av det andra företagets kompetens, 

i form av dess kunskap och begåvning (Das & Teng 1998; McKnight, Cummings & Chervany 

1998), samt integritet i form av dess trivsel och etiska överensstämmelser med den andra parten 

(Croonen & Brand 2013; Palanski & Yammarino 2009). Detta stöds av Mayer et al. (1995) samt 

Davies et al. (2011) som har visat att förtroende till stor del avgörs av motpartens kompetens och 

integritet. De förklarar vidare att fenomenet efterlevnad för en annan parts arbetssätt, som i sig är ett 

resultat av motivation och engagemang, är en produkt som skapas hos franchisetagaren genom 

förtroende för franchisegivarens kompetens och integritet.  

 

De menar att efterlevnaden som byggs upp hos franchisetagaren gör att denne blir mer följsam och 

ger större gehör för franchisegivarens strategier och idéer. Genom att ingå i ett franchisekoncept 
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binder sig franchisetagaren till normer och skyldigheter för att efterlikna franchisegivarens 

organisation och upprätthålla dess standards. Franchisegivaren har enligt lag rätt att tvinga 

franchisetagaren att agera utefter kontraktets bestämmelser, men enligt Davies et al. (2011) så blir 

utförandet bättre om franchisetagaren gör det av egen vilja, baserat på förtroende och 

tillfredsställelse. Relationen mellan franchisegivare och franchisetagare har med bakgrunden till 

detta även det av Davies et al. (2011) setts blivit lättare att hantera, där har även prestationerna som 

en produkt av förtroende och efterlevnad setts öka. Detta gör att förtroendet blir en vital del i 

organisationsformen, vilket gör att studier kring detta ämne bidrar till det företagsekonomiska 

ämnet. 

 

Förtroende har olika betydelser beroende på ur vems perspektiv det ses med. Inom franchise kan det 

uppstå problem kring exempelvis kontroll och självbestämmande. För en franchisegivare ter det sig 

naturligt att vilja kontrollera sin franchisetagare för att säkerställa att franchisetagaren presterar vad 

som förväntas vilket i sin tur avgör lönsamheten. Franchisetagaren är samtidigt beroende av 

franchisegivaren för att få ekonomisk och kompetent support för att prestera en tillfredsställande 

lönsamhet (Davies et al. 2011). Forskning (Inkpen & Currall, 2004; Poppo & Zenger, 2002; 

Woolthuis, Hillebrand, & Nooteboom, 2005) menar att det krävs en balans mellan 

franchisegivarens kontroll och franchisetagarens självbestämmanden, vilket skapas av ömsesidigt 

förtroende. Enligt Dant & Gundlach (1999) så bidrar denna balans till ett mer harmoniskt och 

lönsamt samarbete. De menar att en franchisegivares kostnader, genom förtroende, bör minska vad 

gäller kontroll av franchisetagaren. Samtidigt menar de att lönsamheten ökar i och med att 

franchisetagarens övertygelser och engagemang kring franchisegivarens arbetssätt ökar. Slutligen 

menar de att franchisetagaren, med ett ömsesidigt förtroende och mindre kontroll, bör kunna agera 

med en övertygelse om att franchisegivarens arbetssätt är det rätta, och att de gemensamma målen 

är värda att eftersträva.  

 

Begreppet franchising blev känt i USA genom McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, 7-Eleven och 

Avis på 1960-talet. Detta system spreds över världen hastigt under efterkrigstiden och 

symboliserade the American dream, där en person med lite pengar och mycket arbete skulle kunna 

 stadkomma mycket och skapa sig en framtid   ngstr m, 2005:17). Rubin (1978) är en välciterad 

forskare som definierar begreppet franchise som att franchisegivaren är ett moderbolag som 

utvecklat en produkt, som franchisetagaren i sin tur mot betalning får nyttja/sälja inom ett speciellt 

område. Han förklarar även att kontraktet parterna mellan har flertalet standardiserade klausuler 

som behandlar vilken support franchisetagaren skall få, hur franchisetagaren skall bedriva sin 

affärsverksamhet, hur betalningen skall ske (vanligtvis på en procentsats på omsättningen), men 
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även vad som kan göra att avtalet sägs upp. Davies et al. (2011) förklarar dock att ett sådant 

kontrakt inte kan specificera alla eventualiteter. Här menar de att förtroendet har en vital del i 

franchiseföretagandet, då detta kan dämpa konfliktnivåer och är grunden till den efterlevnad 

franchisetagaren har för franchisegivarens policys och rekommendationer, även fast dessa inte är 

tryckta i ett kontrakt. 

 

Dickey, McKnight & George (2008) förklarar att franchising är ifrågasatt av en del forskare, som 

anser att organisationsformen levererar lägre produktkvalitet (Michael, 2000), marknadsför sig 

sämre (Michael, 1999) och koordinerar marknadsstrategier sämre (Michael, 2002). En förklaring till 

detta menar Brickley & Dark (1987) är att franchisetagaren vill åka snålskjuts på franchisegivarens 

positiva effekter medan denne själv vill minimera sina investeringar i största möjliga mån. Michael 

(2000) menar att denna typ av snålskjuts är ett hot mot de konkurrensfördelar som franchisegivaren 

erbjuder. Dickey et al. (2008) menar att denna typ av opportunism finns hos både franchisegivaren 

och franchisetagaren. Det som de dock poängterar är att prestationen på längre sikt i företaget blir 

lägre. Detta kan ske genom att franchisegivaren agerar på ett sätt som påverkar franchisetagarens 

tillfredställelse negativt, vilket indirekt skapar en lägre efterlevnad. De menar att dessa situationer 

till exempel kan uppstå då kontraktet mellan parterna inte kan täcka alla situationer som kan uppstå. 

Studien blir därför intressant för att se hur franchise som organisationsform fungerar 

 

Dickey et al. (2008) förklarar att förtroendet i relationen här kan nyttjas som ett alternativ till sådan 

kontraktuell problematik. Då inte enbart genom att förtroende kan sänka nivån på snålskjutsen, det 

gör även att utbytet mellan parterna blir större och kan till exempel även hjälpa parterna att reda ut 

konflikter. Mishra (1996) styrker detta och menar att förtroende är en central faktor vad gäller 

organisatoriskt beteende men är även en vital del för att en organisation (både offentlig och privat 

sektor) skall överleva. Förtroende kan därför ses som en mycket vital del kring organisationsformen 

och är därför intressant att studera vidare kring inom ämnet ledarskap och organisation. 

 

Enligt Davies et al. (2011) teori så är efterlevnadsnivån hög om nivån på förtroendet är högt.  Detta 

menar Doney et al. (1998) sker genom att förtroendet effektiviserar genomförandet av strategier, 

förbättrad ledningssamordning samt att det skapar bättre arbetslag och relationer inom dessa. Vidare 

förklarar Davies et al. (2011) att prestationerna har en koppling till hur god efterlevnaden är, av 

detta så blir även företagets varumärke starkare. Kopplar vi detta till ett citat hämtat ur en av 

intervjuerna som gjordes i samband med uppstarten av denna studie kan vi ur nedanstående citat se 

dessa kopplingar: 
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Har du tillräckligt stor tillförlitlighet på VDns arbetsätt vad gäller säljandet av bostäder, 

d.v.s. kan du applicera det i din vardag? 

Franchisetagare, Gävle: Vi som jobbar ute i Sverige har en förståelse för att de kan se 

annorlunda ut i Stockholm medan jag upplever att de som jobbar i Stockholm inte förstår på 

samma sätt att det ser annorlunda ut på landet. Jag tror att de förutsätter att det som funkar 

där även funkar ute på andra ställen och om vi inte gör så gör vi fel. 

 

Citatet visar att franchisetagaren i Gävle förstår att marknaden ser annorlunda ut i Stockholm än vad 

den kan göra på en annan verksamhetsort. Problemet som franchisetagaren ser det är att de flesta 

franchisegivare sitter i Stockholm, och det är även dessa som utformar organisationens strategier 

och arbetssätt. Dessa kan då fungera bra i Stockholm men ha större problematik ute i landet. Dras 

en parallell mellan citatet och styckets tidigare information skulle det här kunna ses finnas en 

diskrepans mellan förtroendenivån i Stockholm och i orter utanför Stockholm. 

 

Den bransch som i arbetet valts att studeras är den svenska fastighetsmäklarbranschen. 

Mäklarsamfundet (2014-02-25) har i sin branschrapport beskrivit branschens innehåll som en 

blandning av mindre och större fristående mäklarföretag, men även kedjor med olika 

franchisekoncept. Vidare i rapporten tyds att det 2012 fanns 2790 företag och nästan 6800 anställda 

(där drygt 83 procent är medlemmar i mäklarsamfundet), med en omsättning på drygt 8,5 miljarder 

svenska kronor. Detta gör att det i branschen finns en stor mångfald av organisationsformer. Det 

som är intressant i branschen kring organisationsformen franchise är att det år 2000 endast var 17 

procent av mäklarsamfundets medlemmar som var kedjeanslutna (franchise, etc.) medan 83 procent 

var fristående. År 2012 visar statistiken att det vänt och 68 procent av medlemmarna var 

kedjeanslutna och endast 32 procent arbetade i fristående företag. Organisationsformen kan därmed 

ses ha vuxit kraftigt de senaste åren vilket skapar en frågan kring hur välmående systemet är, vilket 

i sin tur kan avgöra om organisationsformen kommer att fortsätta växa eller stagnera inom 

branschen. Med ovanstående resonemang kring förtroendets inverkan på franchiserelationen är det 

därför intressant att studera detta fenomen inom organisationsformen för att se mönster som kan 

tyda på hur välmående den tillämpade branschen kan ses vara. 

 

1.3 Syfte 

Denna studies syfte är att ur franchisetagarens perspektiv förstå för hur denne upplever förtroende 

för franchisegivaren. 
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1.4 Målgrupp 

Studien är riktad mot att inom företagsekonomin ge ett allmänt bidrag kring förtroendets delar och 

funktion inom ett specifikt område, fastighetsmäklarbranschen. Bidraget kan ses intressant på en 

organisatorisk nivå men även på en lägre nivå inom det specifika tillämpningsområdet där 

franchisegivare, franchisetagare men även fastighetsmäklare och blivande fastighetsmäklare står 

som målgrupp.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer inte att studera franchisegivare och anställdas upplevelser och perspektiv. 

 

1.6 Disposition 

Nedanstående figur beskriver strukturen på detta arbete och fungerar som en karta över hur arbetet 

ser ut.  

 

Figur 1. Karta över arbetsdisposition (Egen).  

 

I det inledande kapitlet gavs en introduktion som gav en mindre överblick över ämnet förtroende 

inom franchising, samt motivering till valet av detta ämne, därefter presenterades syftet. Kapitlet 

med den teoretiska referensramen lyfter fram tidigare forskning kring ämnet samt dess kopplingar, 

detta för att skapa en djupare förståelse av kunskapen kring ämnet förtroende. Detta kapitel avslutas 

med en granskning av använd forskning, sammanställd modell samt forskningsfrågor. 

Metodkapitlet som kommer därefter innehåller en beskrivning av de tillvägagångssätt som har valts 

under studiens förlopp, samt motivering till dessa. Kapitlet avslutas med resonemang kring hur väl 

studien står sig mot de kvalitetskrav som finns för kvalitativa studier (trovärdighet, ärlighet etc.). I 

det fjärde kapitlet tas empirin fram och vad som faktiskt har setts och har upplevts i verkligheten. 

Den inhämtade data analyseras i detta kapitel där resultaten simultant presenteras. Avslutningsvis i 

Inledning 

Teoretisk referensram 

Metod 

Resultat och analys 

Avslutande diskussion 
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kapitlet avslutande diskussion förs ett resonemang kring vad studiens resultat bidrar med till 

målgruppen men även till ämnet. 
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2. Teoretisk referensram  

Inledningsvis i följande kapitel utvecklas och förklaras organisationsformen franchising. Därefter 

följer ett redogörande avsnitt om förtroende inom franchise innehållandes vad det är, hur det 

skapas, samt hur det förstörs. Därefter visas närmare hur förtroendet påverkar relationen mellan 

franchisetagare och franchisegivare. En granskning av de vetenskapliga artiklar som använts i den 

teoretiska referensramen följer innan en sammanställd modell presenteras med de variabler som i 

kapitlet setts ha en viktig roll vid studiet av förtroende. Avslutningsvis presenteras 

forskningsfrågorna.  

 

2.1 Franchising 

Ordet franchising härstammar från det franska verbet affranchir och betyder befria, ge rösträtt, 

vilket enligt vissa forskare har föga sanning när affärsmetoden granskas (Felstead, 1991). Dock kan 

själva begreppet franchise av flera forskare ses som ett kontrakt mellan två parter, franchisegivaren 

och franchisetagaren. Här är franchisegivaren moderbolaget som har utvecklat en produkt som 

franchisetagaren, genom ett kontrakt, betalar en bestämd summa f r att f  nytt a och marknadsf ra 

inom ett visst omr de  Blut et al.,        ngstr m, 2005:17ff; Lafontaine, 1992; Rubin, 1978). Med 

detta går Felsteads (1991) teori om att det finns fyra stycken faktorer som är gemensamma för alla 

franchiseföretag hand i hand. Den första faktorn förklarar han som att en part är innehavare av en 

produkt som har ett tillhörande upparbetat namn och varumärke. Den andra nämnaren upprättas 

genom ett kontrakt mellan franchisetagaren och franchisegivaren som möjliggör att 

franchisetagaren kan nyttja ovanstående. Den tredje nämnaren handlar om vad avtalet innehåller. 

Detta verk av regler kan vara variera i utformande, men förklaras oftast innehålla rättigheter och 

skyldigheter som franchisetagaren har. Här ses ofta även förekomma vilka möjligheter 

franchisegivaren har att kunna utföra övervakning av olika slag på franchisetagaren.  Den sista 

faktorn som avtalen ses innehålla är avgiften som skall betalas av franchisetagaren för att denna 

skall få tillgång till den första gemensamma nämnaren. Michael (1996) utvecklar detta vidare 

genom att skriva att franchisetagaren har fog att styra över verksamheten på lokal nivå. Däribland 

ingår beslutsfattande för priser, platser och antalet timmar, eftersom de har kunskapen om villkoren 

för den lokala handeln. Vidare skriver han att franchisegivaren fattar beslut om produkten, hur den 

skall produceras samt tillhörande marknadsföring som tillsammans skapar den standardisering som 

varumärket skall signalera. 

 

När franchising skall definieras finns tre olika typer av franchising. De olika formerna beror helt på 

samarbetets utvecklingsgrad. De benämns som Trade Name Franchising, Product Distribution 
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Franchising och Business Format Franchising. Den förstnämnda formen, Trade Name Franchising, 

beskriver  ngstr m (2005:19ff) som rätten för en franchisetagare att marknadsföra sin verksamhet 

under ett visst varumärke, utan att intressera sig för själva driften. Det kan gälla till exempel hotell 

så som Sheraton och Holiday Inn. Den andra formen, Product Format Franchising beskriver han 

som motsatsen, där franchisegivaren enbart är ute efter en distributör av sina varor. Här ges 

exempel i Sverige på Pripps och Spendrup som distribuerar bland annat Fanta och Pepsi Cola. Sen 

(1993) jämför Business Format Franchising med de två ovanstående och påpekar att denna form 

inte enbart involverar användandet av ett varumärke, men också en större efterlevnad av 

franchisegivarens angivna driftsformer. En vidare utveckling av ovanstående ges av Shane (1996) 

som förklarar att Business Format Franchising är ett populärt exempel på en hybrid 

organisationsform som innehåller element av både marknader och hierarkier. Han menar att det är 

en hybrid form därför att franchisegivaren både får del av ägandeskapet och auktoritet över 

varumärket samt rutiner för genomförandet på de lokala marknaderna med de självständiga 

entreprenörerna (franchisetagarna). 

 

Kidwell, Nygaard & Silkoset (2007) skriver att franchising medför en rad stordriftsfördelar som 

varken franchisegivare eller franchisetagare på egen hand kunnat uppnå utan ett kvalitativt 

samarbete parterna mellan. De menar att franchising kan vara en nyckelstrategi för att snabbt öka 

sin globala affärsverksamhet. Michael (1996) skriver att marknadsföringen är ett exempel på en 

stordriftsfördel då produktionen av reklambudskap och utformning av nya produkter har samma 

kostnad oavsett hur många enheter som drar nytta av de meddelanden eller motiv som sprids. 

Vidare nämner han att franchisegivaren ofta kan förhandla till sig bättre villkor med leverantörerna 

än enskilda franchisetagare kan, vilket även det ger stordriftsfördelar, eller som han benämner dem, 

skalfördelar. Han påpekar även att franchisekonceptet har blivit en viktig faktor för entreprenörskap 

för företag och att konceptet bidrar till större kunskapskompetens och anpassningsbarhet gentemot 

kunder. Detta utvecklar han med att franchising är en effektiv organisationsform när det gäller 

kommunikation och informationsspridning vad gäller nya produkter och arbetssätt inom relationen. 

 

Franchising är dock inte ett koncept helt utan baksidor. Gassenheimer et al. (1996) menar att 

formella avtal och goda avsikter inte garanterar tillfredställande och effektiva relationer, vilket han 

menar även framgår av den mängd tvister som har setts uppstå bland dem. Ett exempel på detta är 

begreppet free riding som Dant & Gundlach (1999) förklarar som ett resultat av den kamp där 

franchisetagaren söker autonomi (självstyre) i att driva sitt företag medan franchisegivaren söker 

kontroll och standardisering av verksamheten. Detta kan även bli en kostsam process då 

franchisegivaren blir tvungen att övervaka och kontrollera franchisetagaren (Dahlstrom & Nygaard 
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1999). Dant & Gundlach (1999) vidareutvecklar begreppet genom att förklara att free riding uppstår 

när en part erhåller odelbara vinster på att vara medlem i en grupp, men inte bär en proportionell 

andel av kostnaderna. Frazer & Winzar (2005) har även sett att Free riding kan te sig hos 

franchisegivaren. Detta har de sett då de intervjuat franchisetagare som misslyckats, där de har 

förklarat att franchisegivarna inte gett den support de blivit utlovade, men även att 

kommunikationen varit kvalitetsmässigt dålig. De visar även statistik på att nästan en femtedel av 

franchisegivarna i Australien medgett att de varit i en väsentlig tvist med en franchisetagare.  

 

Sammantaget kan ses att konceptet franchise i det stora hela är ett fördelaktigt koncept (trots vissa 

nackdelar) som möjliggör att deltagande parter kan uppnå mål som de på egen hand skulle ha 

svårigheter att uppnå. Den vanligaste formen av franchise, Business Format Franchise, är den typ 

av franchise som fastighetsmäklarföretag i Sverige omfattas av och där av den franchiseform som är 

mest aktuell för undersökningen som berör just fastighetsmäklarföretag. 

 

2.1.1 Organisationsformens utveckling 

S älva konceptet kommer fr n     -talets USA där utbredningen av f retag som Kentucky Fried 

Chicken, McDonald’s, Avis och 7- leven kraftigt  kade   ngstr m, 2005:17). Men i det svenska 

affärslivet förklarar Hjort & Florin (2014-03-20) att organisationsformen inte alls fanns i 

medvetandet. År 1971 gjordes en intervju med Erik Elinder i tidsskriften Möbelvärlden. I den 

artikeln togs ”den finurliga tanken fr n Texas” upp, och efter det lanserades franchising av 

förespråkare. År 1972 bildades Svenska franchisef reningen vars uppgift är att sprida kunskapen 

om distributionsformen och verka f r ett klanderfritt ut vande av franchising   ngstr m, 2005:17ff). 

 

Som tidigare har setts och återigen kommer att visas är att franchising har blivit ett allt vanligare 

koncept att organisera sin verksamhet med i Sverige. Tidigare forskning (Gassenheimer, Baucus & 

Baucus 1996) förklarar att franchising är den mest utbredda och snabbast växande företagsformen 

av kooperativa arrangemang bland entreprenörer. HUI (2014-05-23) styrker detta då de 2013 på 

uppdrag av Svensk franchise (2014-05-23) gjorde en rapport kallad franchisebarometern som bland 

annat visar organisationsformens framväxt de senaste åren: 
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Figur 2. Utveckling av franchisekonceptet i Sverige från 2002-2012 (Franchisebarometern, 2014-

02-26). 

 

I figuren ovan kan ses att på tio år så har organisationsformens franchisetagare ökat med drygt 300 

procent, omsättningen ökat drygt 500 procent och antal anställda gått från 41500 till 110000 

anställda. Engström (2005:41) menar att framgångsfaktorerna inom konceptet är att det är ett 

samarbete mellan självständiga parter där det finns ett komplett affärskoncept som tillsammans med 

bland annat öppen kommunikation ger ett långsiktigt samarbete med bevisad lönsamhet. Rapporten 

presenterar även en uppskattning av branschtillhörighet inom konceptet i Sverige: 

 

Figur 3 Svenska franchiseföretags fördelning med avseende på branschtillhörighet 

(Franchisebarometern, 2014-02-26). 

 

Diagrammet visar att de tre största franchiseorganisationerna finns inom detaljhandeln, 

restaurangbranschen samt inom konsult och mäklarväsendet. 

 

2.1.2 Franchising i fastighetsmäklarbranschen 

Som det i avsnittet problembakgrund ovan sågs så fanns en tydlig övergång bland de 

fastighetsmäklare som var anslutna till mäklarsamfundet från att ha arbetat i fristående företag till 

kedjor (däribland franchiseorganisationer). År 2000 visade det sig endast vara 17 procent av 
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medlemmarna som arbetade kedjeanslutet, medan det år 2012 hade ökat till 68 procent 

(Mäklarsamfundet, 2014-02-25). Tidigare forskning visar på en rad faktorer som kan ha att göra 

med denna påverkan. Lewis & Anderson (1999) menar på att franchising, inom 

fastighetsmäklarbranschen, kan vara ett sätt att minska skuldsättningsgraden för 

operationaliseringen samt att ersätta de rörliga kostnaderna med fasta. De menar att minskade 

operationaliseringskostnader i sin tur reducerar konkurskostnaderna, vilket även minskar 

möjligheterna att få riktigt höga intäkter under högkonjunkturerna. Vidare menar Lewis & 

Anderson (1999) att som franchisetagare hyra ett etablerat namn kan hjälpa företagets rykte och 

säljkraft vilket i sin tur skulle vara en effektivitetsökning för franchisetagaren. Detta styrks även av 

Benjamin, Jud & Sirmans (2000) som menar att intäkterna ökar med nio procent efter att 

franchisetagaren betalat kostnaden för att få nyttja konceptet med tillhörande varumärke, produkt, 

arbetssätt etc.  

 

Anderson & Fok (1998) menar att på grund av möjligheterna till free riding som tidigare nämnts, så 

kan systemet även ge en lägre nivå av effektivitet. Dock skriver Anderson & Fok (1998) att det 

finns flera fördelar med att ansluta sig till franchising inom fastighetsmäklarbranschen. De förklarar 

att det inte enbart är intäkterna som ökar för franchisetagarna, de får även ta del av saker som 

marknadsundersökningar och hjälp med rekrytering av säljare. Detta menar de ger en förhöjd nivå 

av tillfredställelse hos franchisetagarna. Detta styrks av Flint-Hartle & Bruin (2011) som menar att 

servicekvalitén, systemträningen och det teknologiska försprånget hos franchisekedjorna gör att de 

uppfattas som professionella, vilket i sin tur bidrar till att de har en större chans att lyckas (eller 

överleva).  

 

Anderson & Fok (1998) förklarar även att en stor fördel som franchisetagare inom 

fastighetsmäklarbranschen är att många av de tjänster som de levererar skulle bli väldigt kostsamma 

för en lokal firma som skulle få betala för dem på direkten. Dessa stora kostnader menar de kan ses 

som rörliga kostnader, som franchisetagarna inte ådrar sig då de istället betalar en fastare form till 

franchisegivaren. Detta sätt att omvandla rörliga kostnader till fasta kostnader menar de är väldigt 

åtråvärt då branschens efterfråga är konjunkturkänslig. Detta gör att de vid en period av mindre 

efterfrågan på deras tjänster, kan uthärda längre än sina icke-anslutna konkurrenter (Anderson & 

Fok 1998). 

 

Sammanfattningsvis kan ses att konceptet franchise är relativt ungt och fortfarande snabbt växande i 

Sverige. Konceptet är tillika den vanligaste organisationsformen inom den svenska 
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fastighetsmäklarbranschen, mycket tack vare de stordriftsfördelar som kommer med att tillhöra ett 

konkurrenskraftigt varumärke och arbetssätt. 

2.2 Förtroende 

Följande avsnitt kommer att beskriva fenomenet förtroende ur en inledande bred och förklarande 

del. Därefter följer en mer fördjupande och förklarande del om hur förtroende byggs, hur det 

förstörs och vad det påverkar. Liknande forskning ställs mot alternativ forskning om fenomenet 

förtroende för att i möjligaste mån skapa en övergripande förståelse för förtroende. 

  

Förtroende är ett väldigt brett fenomen som förekommer i många olika sammanhang och discipliner 

vilket gör att dess betydelse och innebörd varierar från disciplin till disciplin. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014-02-25) är förtroende ”en övertygelse om att man kan lita på någon 

eller något, en tillit/tilltro”. Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer (1998) förklarar att förtroendets 

betydelse skiljer sig åt beroende på vilket sammanhang det gäller, till exempel ekonomiska, 

psykologiska eller sociologiska sammanhang. De menar att ekonomer tenderar att se på förtroende 

som beräknande (kostnader och intäkter) eller institutionellt (företagsnivå) förtroende. Vidare 

menar de att psykologer fokuserar mer på de betrodda parternas egenskaper och personliga karaktär 

och sociologer riktar in sig på förtroendets egenskaper kring sociala sammanhang. Rent sociologiskt 

kan det alltså handla om att lita på en annan person medan det ur ett organisatoriskt sammanhang 

handlar om finansiell tillit till en annan organisation. Den stora variationen kring begreppet 

förtroende gör att det finns en stor mängd tidigare forskning. Welter (2012) förklarar att det 

förekommer forskning om förtroende inom bland annat företagsledning, beteendevetenskap, 

ekonomisk teori samt politisk teori. Mishra (1996) förklarar att det förekommer ytterligare 

forskning av förtroende inom disciplinerna sociologi, psykologi och organisationer.  

 

Förtroende är även ett ämne som det har forskats om under en längre tid då fenomenet enligt Doney 

et al. (1998) kan spåras till de tidigaste formerna av mänsklighet. Det märks att förtroende är ett 

välforskat begrepp d  en s kning p  nyckelordet ”trust” i ett antal  ournals, den  5/     4, med 

inriktning mot ekonomiska organisationer gav följande antal artikelträffar: Journal of Business 

Venturing gav 293 träffar, Journal of Business Research gav 1139 träffar, The Leadership 

Quarterly gav 595 träffar, Jorunal of Economic Behavior & Organization gav 679 träffar och 

slutligen Journal of International Business Review som gav 427 träffar.  

 

Då förtroende är ett väldigt komplext och mångsidigt fenomen blir det naturligt att i nedanstående 

teoretiska referensram bryta ned förtroendet, inom det företagsekonomiska spektret, i olika delar 

och föra en argumentation för varje dels betydelse med bakgrund av studiens syfte.  
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2.2.1 Olika definitioner av förtroende 

Innan förtroendet bryts ned följer en redogörande del om vad förtroende egentligen är och vad det 

betyder. Enligt Doney et. al. (1998) är förtroende ett väldigt gammalt fenomen som förr i tiden 

beskrevs som lojalitet och hederlighet. I takt med den omfattande forskningen kring fenomenet har 

definitionen av förtroendet såväl utvärderats som omarbetats vilket gör att ett inledande kapitel om 

dess definitioner med ekonomisk inriktning är av intresse. 

 

I dagsläget finns det ofantligt många olika definitioner av förtroende men det flesta av dessa är inne 

på samma spår. Tidigare forskning (Six & Sorge 2008; Zaheer, McEvily & Perrone 1998; Currall & 

Judge 1995; Hosmer 1995; Dirks & Ferrin 2001) menar att förtroende förutsätter en viss accepterad 

nivå av risk. Detta stöds i en redogörande studie av förtroende gjord av Mishra (1996) som förklarar 

att förtroende är en parts villighet att vara sårbar/utsatt mot en annan part och baseras på tron om att 

den parten är kompetent, öppen, intresserad och trovärdig. Ytterligare forskning som stödjer detta 

men med viss skillnad är Mayer et al., (1995) studie som menar att förtroende är en parts villighet 

att vara sårbar/utlämnad för en annan parts förmåga att utföra en förväntad prestation av betydande 

vikt, oavsett förmåga att övervaka eller kontrollera den andra parten. De menar att en person eller 

ett företag som gör sig själv sårbar eller utsatt, och som har något viktigt att förlora, tar risker. 

Vidare förklarar de att förtroende i sig inte är risktagande, utan det är mer en vilja att ta en risk. 

Doney et. al. (1998) studie innehåller en liknande definition av förtroende som en parts villighet att 

förlita sig på en annan part och en villighet att agera i situationer där agerandet gör en sårbar 

gentemot den andra parten.  

 

Andra studier belyser förväntningar och psykologiska tillstånd i sina definitioner. Fulmer & 

Gelfand (2012) skriver att förtroende i en organisation är ett delat psykologiskt tillstånd mellan 

organisationens delar med omfattande villighet att acceptera en sårbarhet baserad på positiva 

förväntningar av en annan organisation. En annan studie av Rousseau et.al. (1998) innehåller en 

liknande definition där förtroende är ett psykologiskt tillstånd bestående av en intention att 

acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar av en annan parts intentioner eller beteenden.  

 

Det finns även forskning som definierar förtroende på en mer specifik företagsnivå inom franchise. 

Croonen & Brand (2013) väljer i sin studie om förtroende inom franchise att använda Mayers et. al. 

(1995) definition av förtroende (läs ovan) genom att byta ut ordet part mot franchise. Davies et al. 

(2011) definition är snarlik och förklarar att förtroendet som franchisetagaren har genomsyras av att 
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denne godkänner att sätta sig i en situation med viss risk. Detta gör att franchisegivaren gör sig 

sårbar i relationen med franchisegivaren. 

 

Sammanfattningsvis ses att en stor del av tidigare forskning delar en generell definition av 

förtroende där förtroende ses förutsätta främst två aspekter. Dels en viss nivå av utsatthet eller 

sårbarhet (risk) samt dels positiva förväntningar på en parts förmågor.  

 

2.3 Hur skapas förtroende? 

Vad som leder till förtroende varierar, men det finns, precis som i föregående avsnitt om 

definitioner, likheter och vanligt förekommande karaktärsdrag för hur förtroende skapas. I och med 

studiens fokus på förtroendet inom franchiserelationen så kommer nedan beskrivas hur förtroende 

kan skapas mellan två eller flera företag. Liknande teorier samt alternativa teorier om hur förtroende 

skapas kommer att belysas för att skapa en övergripande förståelse kring vilka aspekter som bygger 

förtroende. Då syftet med studien är att skapa förståelse för hur franchisetagaren upplever 

förtroende så är det av väsentlig vikt att ha en inledande förståelse för vad som ligger bakom 

franchisetagarens förtroende, om det nu existerar.  

 

Oavsett teori så är ovanstående avsnitt om förtroendets definition slående överrens om att det krävs 

att en part utsätter sig själv för en risk eller agerar på ett sätt som gör parten sårbar för att det ska 

skapas förtroende. Detta stärks ytterligare av Kramer (1999) som menar att risken är nödvändig för 

att skapa förtroende. I och med att risker leder till förtroende så förefaller det, med bakgrund av det 

som sagts om risk och förtroende, att förtroende utvecklas genom erfarenheter. Detta är något som 

stärks av Hausman (2001) och utvecklas mer specifikt av tidigare forskning (Lewis & Weigert, 

1985; Luhmann, 2014-04-09; Robinson, 1996) som menar att det är genom förväntningar på 

samarbetet som nivån av förtroende skapas.  Det kan alltså ses att risker, och erfarenheter (då 

resultatet av en risktagande handling skapar erfarenheter) ligger till grund för hur förtroende byggs 

och på vilken nivå förtroendet hamnar. 

 

En första teorin kommer från Mayer et al. (1995) och är en övergripande och välciterad sådan. De 

nämner tre stycken karaktärsdrag för skapandet av förtroende: begåvning, integritet och hjälpsamhet. 

Det första karaktärsdraget är en parts begåvning i form av skicklighet och kompetens inom ett 

speciellt område. Det andra är integritet i form av accepterade principer/normer och/eller likartad 

etisk syn. Det tredje karaktärsdraget är hjälpsamhet, där egoistisk vinning sätts åt sidan för att 

hjälpa den andra parten. Mayer et. al. (1995) menar även att en part, utöver dessa karaktärsdrag, 

måste ta en risk för att kunna engagera sig i förtroendeskapande situationer, vilket är i linje med det 
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som ovan beskrivits där tidigare forskning belyser en koppling mellan risk, erfarenhet och 

förtroende.  

 

Davies et al. (2011) förklarar i linje med andra forskare (Marrewijk 2004; Mayer et al. 1995) att 

kompetens och integritet är två huvudsakliga och viktiga kriterier för att förtroende ska förekomma 

samt för att franchiserelationen ska fungera och vara hälsosam. Vidare menar de att 

franchisetagarna kan mäta dessa två komponenter genom att bedöma relationens distributiva 

rättvishet samt processuella rättvishet. Dessa två begrepp, distributiv rättvisa och processuell 

rättvisa, visar på vilken nivå förtroende ligger kring kompetensen och integriteten. De menar att 

dessa avgör i vilken mån en part till fullo litar på den andra parten att utföra vad som förväntas och 

lovas. Även Cohen-Charash & Spector (2001) belyser betydelsen av distributiv och processuell 

rättvisa där den distributiva rättvisan fokuserar på avkastningen och den processuella rättvisan 

fokuserar på hur avkastningen skapas. Davies et al. (2011) har en liknande syn på begreppen och 

menar att den distributiva rättvisan avgörs av en parts förmåga (kompetens) att uppfylla 

ekonomiska förväntningar. Den processuella rättvisan avgörs av överensstämmelse parterna 

emellan gällande integritet och knyts till icke-ekonomiska förväntningar. Skillnaden mellan Mayer 

et al. (1995) teorier och Davies et al. (2011) teorier är att Mayer et al. (1995) använder sig av 

hjälpsamhet medan Davies et al. (2011) använder sig av tillfredsställelse och konflikter.  

 

Davies et al. (2011) teori ses vara mer anpassad till franchise än vad Mayers et al. (1995) teori är, 

främst i form av de ekonomiska förväntningar (men även icke-ekonomiska) som nämns skapa 

förtroende. Dessa ekonomiska förväntningar ligger i linje med det Rubin (1978) skriver om att 

franchise i stort kretsar kring ekonomiska aspekter, där vinsten som genereras har stort fokus och 

stor betydelse. Detta är något som Davies et al. (2011) är medveten om då de argumenterar för att 

ekonomiska förväntningar är viktiga att beakta vid förtroendet inom franchise. Mayers et al. (1995) 

slutliga karaktärsdrag hjälpsamhet antyder däremot att denna nivå avgörs av en parts förmåga att 

sätta sin egoistiska vinning åt sidan och hjälpa den andra parten, vilket bidrar till skapandet av 

förtroende. De drar här en jämförelse mellan en mentor och lärling, där mentorn lägger ned tid för 

att lärlingen ska bli så bra som möjligt. I en franchiserelation får detta karaktärsdrag en annorlunda 

innebörd då franchisegivaren, visserligen i form av en slags mentor, har betydande intresse 

(mestadels ekonomiska) av att det ska gå bra för franchisetagaren och på så vis bistår med bästa 

möjliga support. Detta intresse är dock högst egoistiskt då det är det ekonomiska intresset som 

ligger till grund för hjälpen och stödet. Enligt Altinay, Brookes, Madanoglu & Aktas (2013) 

ansluter sig franchisetagare till ett franchisesystem för att få träning, stöd och en konkurrenskraftig 

produkt (ekonomiska aspekter). Franchisegivarens förmåga att bistå med detta avgör inte bara nivån 
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av förtroende utan också hur väl franchisetagaren presterar. Inom en franchiserelation finns det 

alltså en viss nivå av hjälpsamhet då båda parterna faktiskt är högst villiga att hjälpa till så länge det 

kan generera ekonomisk vinning. Det som Mayer et. al. (1995) beskriver som hjälpsamhet kan 

alltså inom en franchiserelation liknas vid det stöd och support som franchisegivaren bidrar med. 

Detta menar Piercy, Cravens, Lane & Vorhies (2006) har en nära koppling till förtroendet inom 

organisationen. Liknande resonemang förs av Dyer & Chu (2000) samt Chiou, Hsieh & Yang (2004) 

som skriver att en rutinbaserad support stärker förtroendet avsevärt. Även Davies et. al. (2011) 

skriver att det ekonomiska stödet och supporten i form av utbildning etc. leder till tillfredsställelse 

som i sig skapar förtroende.  

 

Hjälpsamheten kan alltså inte fullt ut appliceras på franchiserelationen då det inte är oegoistiska 

tankar bakom handlingarna. Davies et al. (2011) teorier om att förtroendets byggstenar 

tillfredställelse (som innefattar ekonomiska och icke ekonomiska förväntningar) och konflikter 

skapar förtroende gör att den ses mer applicerbar till franchiseorganisationen.  

 

2.3.1 Ekonomiska förväntningar. 

I och med att förväntningar har en stor del i skapandet av förtroende, samt att franchiserelationen i 

stora drag baseras på samarbetets ekonomiska aspekter och den vinst som genereras, så är 

kombinationen av de båda något som i stora drag kan ses forma nivån av förtroende. 

 

Davies et. al. (2011) menar att ekonomiska förväntningar bland annat innefattar support i form av 

utbildning, marknadsföring, redovisning, service etc. När dessa förväntningar uppfylls så leder det 

till en högre prestation och ekonomisk tillfredsställelse. Detta stöds av Gainey & Klaas (2003) som 

menar att speciellt träning och utbildning leder till en parts tillfredsställelse och slutligen förtroende. 

Vidare ges studien ytterligare stöd av Chiou et al. (2004) att support och i synnerhet kvalitén på 

supporten är tydliga sätt för att skapa tillfredsställelse och förtroende. Även Altinay et al. (2013) 

antyder att det finns en positiv relation mellan tillfredsställelse, förtroende och prestation. De menar 

att en franchisegivare, genom att bistå med effektiv träning och support, vinner franchisetagarens 

förtroende gällande dess förmågor.  

 

Dessa ekonomiska aspekter förklarar Davies et al. (2011) har en direkt koppling till det förtroende 

som franchisetagaren har för den kompetens som franchisegivaren besitter. Rubin (1978) utvecklar 

det hela med att förklara att en av anledningarna till att varför en franchisetagare väljer att ansluta 

sig till ett franchisekoncept, utöver den ekonomiska biten handlar om franchisegivaren. Han 

förklarar att om det finns ett konkurrenskraftigt och beprövat koncept med liten risk i förhållande 
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till satsat kapital så är det tillika en övergripande kostnadsfråga. Gassenheimer et al. (1996) menar i 

sin tur att franchisegivare rekryterar franchisetagare för att tillvarata deras entreprenöranda och 

distributiva ägarskap. De menar att detta uppmuntrar franchisetagare att se på verksamheten som en 

personlig satsning och ett personligt företag i företaget vilket ska leda till ökade prestationer. Detta 

stöds vidare av Flint-Hartle & Bruin (2011) som menar att franchisetagare inom fastighetsbranschen 

bestämmer över sig själva och att företaget är likt ett självständigt företag.  

 

Andaleeb (1996) menar att rekryteringen av franchisetagare har att göra med att franchisegivaren 

söker uppnå mål i form av ökade marknadsandelar och vinster som annars hade varit svåra att 

uppnå på egen hand. Han stödjer vidare resonemanget om ekonomiska förväntningar då 

franchisegivare blir beroende av sina franchisetagare att generera vinst och uppnå mål. 

Förväntningarna på franchisekoncept, ur båda parternas perspektiv, kretsar därför i stort runt den 

ekonomiska aspekten där vinst i kombination med förväntningar på den motsatta parten är i stort 

fokus. Avgörande för denna vinst är hur väl förväntningarna uppfylls (prestation) och 

förutsättningar för att kunna uppfylla dem (konkurrenskraft och support).   

 

Allt eftersom relationen mellan parterna utvecklas så menar dock Gassenheimer et al. (1996) att 

prestationen avtar samtidigt som tillfredsställelsen minskar. Forskarna Dant & Nasr (1998) för ett 

liknande resonemang och beskriver att etablerade franchisetagare tenderar att tillhandahålla mindre 

information till franchisegivaren än en oetablerad franchisetagare. Anledningen ses komma från att 

den ökade erfarenheten inom franchisesystemet och själva verksamheten vilket gör att 

franchisetagaren känner ett minskat behov av sin franchisegivare. Detta menar de leder till en större 

självsäkerhet från franchisetagarens sida att göra saker själv, vilket leder till en uppfattning om att 

fördelarna med franchisegivarens support blir mindre viktiga eller känns inrelevanta. Detta kan 

kopplas till det Gassenheimer et al. (1996) skriver om att dispyter kan uppstå när franchisetagare i 

för stor utsträckning agerar utifrån sin entreprenöranda och i takt med det åsidosätter 

franchisegivarens intressen. Gassenheimer et al. (1996) menar att lösningen ligger i parternas 

kommunikation då franchisegivaren ansvarar för att uppmuntra franchisetagarens vilja att samarbeta 

samtidigt som dess entreprenöranda uppmuntras. Franchisegivare och franchisetagare gynnas båda 

av detta då franchisetagare mottar stor support från organisationen samtidigt som franchisegivaren 

får tillgänglig information från marknaden vilket bidrar till varumärkets konkurrenskraft.  

 

Vidare leder franchisetagarens entreprenöranda till ökad konkurrenskraft då denna, genom 

observationer från marknaden, informerar franchisegivaren om rådande förutsättningar på 

marknaden och diskuterar eventuella förändringar utifrån detta. Franchisegivarens förmåga att 
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lyssna och tillvarata dessa råd bidrar till konkurrenskraft. Gassenheimers et al. (1996) resonemang 

om en god kommunikation ger stöd åt det Dickey et al. (2008) skriver om att relationen mellan 

franchisegivare och franchisetagare på grund av det ökade engagemanget och efterlevnaden blir 

stabilare och starkare med tiden. Tidigare forskning (Gainey & Klaas 2003; Chiou, Hsieh & Yang 

2004; Gassenheimer et al 1996) menar därför att kommunikation, utöver att skapa förtroende för 

integriteten, även ses påverka en parts tillfredsställelse och engagemang då kommunikationen 

stärker varumärket och ökar prestationerna.  

 

De ekonomiska förväntningarna ses med andra ord ha en stor påverkan på utgången av förtroendet. 

Dessa förväntningar kretsar främst kring supporten i from av bland annat utbildning, stöd och 

marknadsföring men även kring franchiseavgiften och dess kostnad i relation till vad den ger 

tillbaka. Parternas kommunikation har en central del i hur väl dessa förväntningar upplevs. Genom 

franchisetagares erfarenheter med franchisegivaren skapas en uppfattning som vittnar om hur väl 

franchisegivaren förmår leva upp till dessa förväntningar, även kallat kompetens. 

 

2.3.2 Kompetens 

Mayer et al. (1995) nämner det första steget i att skapa förtroende som begåvning. Begåvning är 

enligt författarna ett samlingsbegrepp inom vilket kompetens, skicklighet och karaktär ryms inom 

och som möjliggör en parts influens och påverkan inom ett speciellt område. En franchisegivare i 

Stockholm kan till exempel vara speciellt inriktad på bostadsrätter på en speciell ort, och om denna 

dessutom är marknadsledande på orten anses denna vara kompetent. Den speciella inriktningen och 

framgången i form av marknadsledande gör att franchisegivaren antas vara expert och således vara 

förtroendeingivande inom frågor rörande bostadsrätter på den valda orten.  

 

Ytterligare forskning från Doney et al. (1998) stödjer Mayer et al. (1995) teorier och menar att 

förtroende skapas och etableras genom en parts kompetens. De menar vidare att kompetensen är 

avgörande då partens kapacitet, kunskap, expertis samt tidigare bedrifter avgör förutsättningarna för 

hur väl en uppgift kan utföras för att möta förväntningarna. Detta är likt det Croonen & Brand (2013) 

menar, att en franchisegivares förmåga att använda sin kompetens till att träna och utveckla sina 

franchisetagare avgör nivån på förtroendet. Ett liknande resonemang förs av Neergaard & Ulhøi 

(2006) som menar att förtroende skapas genom ett företags rykte att bistå med konkurrenskraftiga 

produkter och kunskap om vad som funkar och inte funkar.  

 

Även Muthusamy & White (2005) menar i linje med Mayer et al. (1995) att förtroendet för en parts 

förmågor är positivt kopplat till ny kunskap, färdigheter och kompetens som erhållits i och med 
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samarbetet. Nielsen & Nielsen (2009) stärker detta, ett företags vilja att dela med sig av kunskapen 

avgörs av förtroende och företagets förmåga att förmedla denna kunskap om hur saker ska göras 

avgör relationens kvalité.  

 

Davies et al. (2011) koppling av kompetens står i linje med Mayer et al. (1995) resonemang, att 

kompetens leder till förtroende, vilket även stöds av tidigare forskning (Das & Teng 1998; 

McKnight, Cummings & Chervany 1998; Das & Teng 2001; Sitkin & Roth 1993; Mishra 1996). 

Davies et al. (2011) menar att förtroende för kompetensen är något som ses i ett varumärkes rykte 

och utvecklar detta med att finansiellt framgångsrika och välkända franchisegivare antas vara 

kompetenta och skickliga. Ett sådant rykte bidrar enligt Barney (1991) till ett företags 

konkurrenskraft. Vidare menar McKnight et al. (1998) att företag med gott rykte är 

förtroendeingivande. Detta kan förklaras utifrån det Das & Teng (2001) skriver om att ett företags 

rykte att vara kompetenta grundas på dess tidigare erfarenheter av att till exempel vara 

framgångsrika inom ett speciellt område eller en speciell bransch. Davies et. al. (2011) menar att 

detta rykte, eller varumärke, är en god utgångspunkt för en franchisetagares förtroende för sin 

franchisegivares kompetens vilket får medhåll av Das & Teng (1998). De menar att en parts goda 

rykte är en bra utgångspunkt men att det enbart är ett steg i att skapa förtroende. De utvecklar 

resonemanget med att det krävs en vilja att ta en risk för att förtroende ska skapas och att det är 

genom erfarenheter och risktagande som det verkliga förtroendet skapas.  

 

Utöver erfarenheter så menar Davies et. al. (2011) att allt eftersom relationen utvecklar sig så kan 

förtroende för kompetensen speglas i franchisetagarens nöjdhet och tillfredsställelse gällande 

ekonomiska aspekter. Davies et. al. (2011) menar dock att franchisetagare med lite erfarenhet har 

svårt att bedöma franchisegivarens kompetens baserat på enbart rykte och det krävs då att 

franchisegivaren måste bevisa sin kompetens genom erfarenheter och motsvarade förväntningar. 

Detta stöds i sin tur av Inkpen & Currall (2004) som skriver att förtroende kräver bekantskap och 

förståelse och skapas sålunda efter att en part, genom relationens utveckling och erfarenheter, fått 

bevisa att denna är förtroendeingivande. Vidare skriver Davies et. al. (2011) att franchisetagare får 

svårare att basera sin franchisegivares kompetens på ryktet allt eftersom relationen utvecklar sig då 

franchisetagaren inte längre kan se varumärket utifrån.  

 

I inledningen av relationen kan alltså ryktet ligga till grund för kompetensen. Därefter ses den 

distributiva/fördelade rättvisan, i form av en acceptabel fördelning av insats och avkastning, avgöra 

rättvisheten för relationens kompetens, alternativt franchisegivarens förmåga att genom dess 

företagande skickligheter bidra med värde till bägge parter. Bristande förtroende för kompetensen 
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kommer således från uteblivna fördelar som utlovats i samband med franchisekontraktet såsom 

träning, marknadsföring eller support (ekonomiska förväntningar). 

 

2.3.3 Icke ekonomiska förväntningar 

De ekonomiska förväntningarna på samarbetet har visats ha en central roll i skapandet av förtroende. 

Motsatsvis är icke ekonomiska förväntningar ett område som, trots franchiserelationens fokus på 

ekonomi, något som kan påverka hur förtroende skapas. Då franchisetagare ses som egna företagare 

(Flint-Hartle & Bruin 2011) som bestämmer över sig själva, med en syn likt den av ett självständigt 

företag, så förekommer det icke ekonomiska förväntningar likväl som ekonomiska. Dessa icke 

ekonomiska förväntningar handlar mycket om hur franchisetagarna tillåts agera på egen hand utöver 

det av franchisegivaren bestämda riktlinjer.  

 

Vad gäller icke ekonomiska förväntningar så menar Davies et al. (2011) att dessa speglas i hur 

trivsam franchiserelationen är och hur franchisegivaren behandlar franchisetagaren vilket i sin tur 

leder till förtroende för integriteten. Icke ekonomiska förväntningar kan alltså ses förekomma i form 

av förväntningar kring rättvisan inom relationen. Luo (2005) samt Korsgaard, Schweiger & 

Sapienza (1995) beskriver att en sådan förväntning kan röra rättvisan i beslutsfattandet inom en 

organisation. Hur en franchisetagare involveras i processen att fatta beslut och hur väl dennes 

intressen och behov tas med i beaktning speglar en icke ekonomisk förväntning. Slutligen menar 

Dickey et al. (2008) att förtroende för en relations ärlighet stärker tillfredsställelsen. 

 

Korsgaard et al. (1995) förklarar att när en part inte involveras i ett beslut så leder det till att parten 

ifråga reflekterar mer över beslutet. Följden av detta beskrivs av Luo (2005) som ett lågt 

engagemang hos franchisetagaren. Uppfyllda förväntningar leder motsägelsevis till ett högt 

engagemang och en relation som presterar bättre då beslut tas effektivare och administrativa 

kostnader minskar. Vidare menar Luo (2005) att en ömsesidig rättvishet inte bara skapar förtroende 

utan även leder till gemensamma mål och ett engagemang från båda parter vilket resulterar i ett 

högre presterande samarbete. Han nämner även att uppfyllda icke ekonomiska förväntningar, likt 

uppfyllda ekonomiska förväntningar, leder till mindre konflikter och ökad kommunikation.  

 

Utöver ekonomiska och icke ekonomiska förväntningar så menar Andaleeb (1996) att förväntningar 

har ett samband med en parts beroende. En relation (där både franchisegivare och franchisetagare är 

beroende) tenderar att uppvisa en mer flexibel och öppen struktur med mindre formaliteter och 

standardiserade procedurer. Han menar att i takt med att behoven blir uppfyllda av den andra parten 

så blir tillfredsställelsen hög. Detta stödjer det Davies et al. (2011) skriver om att uppfyllda 
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förväntningar inom samarbetet leder till tillfredsställelse och sedermera förtroende. Vidare menar 

Davies et al., (2011) att detta arbetssätt, där både franchisegivaren och franchisetagaren är delaktig i 

beslutsfattande och arbetssättet, samt där det finns en öppen kommunikation och ett ömsesidigt 

förtroende, är de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt samarbete. Detta arbetssätt strider dock 

med det Rubin (1978) skriver om kontroll. Han menar att franchisegivare har ett stort intresse av att 

bevaka sina franchisetagare för att försäkra sig om standard och kvalité.  

 

Altinay et al. (2013) resonerar även i linje med Davies et al. (2011) att tillfredsställelse reducerar 

konflikter och leder till långsiktiga relationer. Anledning till detta är främst den ekonomiska 

tillfredsställelsen som inom franchiserelationen har en stor del i den sammanlagda tillfredsställelsen 

men bevisligen även icke ekonomiskt relaterade angelägenheter som rättvisan inom relationen.  

De icke ekonomiska förväntningarna ses med andra ord, likt de ekonomiska förväntningarna, 

påverka förtroendet. Även här skapar franchisetagaren sig en uppfattning, genom erfarenheter med 

franchisegivaren, om hur väl franchisegivaren förmår leva upp till dessa förväntningar. Likt de 

ekonomiska förväntningarnas koppling till kompetens, så finns det kring de icke ekonomiska 

förväntningarna en koppling till relationens integritet. 

 

2.3.4 Integritet 

Mayer et al. (1995) menar att det utöver kompetens samtidigt krävs social kompetens i form av 

integritet och välvilja vilket även stöds av Muthusamy & White (2005). Anledningen till detta är för 

att parterna ska kunna utbyta information, kunskap och färdigheter på bästa sätt och genom det 

bygga en relation på ömsesidigt förtroende. Mayer et al. (1995) menar att nivån på integriteten 

beror på hur en part uppfattar den andra partens principer som acceptabla. De menar vidare att hur 

väl parternas uppfattningar och normer stämmer överens beror på en moralisk integritet. Ett 

exempel på detta är när en väldigt målinriktad och prestationsmotiverad franchisegivare agerar på 

ett sätt som säkerställer största möjliga vinst. Genom denna inställning kan franchisegivaren komma 

att agera på ett sätt vars handlingar strider mot andras uppfattningar om etik och rättvisa. I detta fall 

avgör franchisetagarens inställning kring vinst och prestation hur accepterande denna finner 

franchisegivarens arbetssätt vilket speglas i integriteten. Vidare menar Coote, Forrest & Tam (2003) 

att förtroende existerar när en part finner tillit i den andra partens integritet.  

 

Dyer & Chu (2000) har liknande teorier gällande integritet och förtroende. De menar att det finns 

ett internt förtroende mellan parterna som karakteriseras av tre komponenter: pålitlighet, rättvishet 

och välvilja. Dessa tre kan ses gå under benämningen integritet då det handlar om en parts 
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uppfattningar om heder. Zaheer, McEvily & Perrone (1998) har en likartad syns på förtroendet 

mellan två företag med tre komponenter: pålitlighet, förutsägbarhet och rättvishet.   

 

Ytterligare forskning resonerar, likt Mayer et al. (1995), kring kopplingen mellan kunskapsutbyte 

och förtroende genom integritet (Nielsen & Nielsen 2009; Lui 2009) samt resursutbyte och 

förtroende (Gainey & Klaas 2003; Katsikeas, Skarmeas & Bello 2008) där företag, genom att dela 

med sig av kunskap och sina resurser, skapar ett förtroende. Detta kan jämföras med det Davies et. 

al. (2011) skriver om franchisetagare och deras förväntningar på kunskapsutbytet och stöd från 

franchisegivaren via dess kompetens.  

 

Integritet är även det andra huvudsakliga kriteriet för att förtroende ska infinna sig enligt Davies et 

al. (2011). De påvisar i sin studie att förtroende för integriteten byggs upp genom erfarenheter då 

det i mångt och mycket handlar om rättvisan parterna emellan samt hur de behandlar och trivs med 

varandra. Detta stöds, liksom kriteriet kompetens, av tidigare forskning (Croonen & Brand 2013; 

Mayer, Davies & Schoorman 1995; Palanski & Yammarino 2009) som håller med om att förtroende 

har att göra med integritet och en parts förtroende för den andra partens intentioner och beteenden.  

 

Vidare menar Davies et al. (2011) att integriteten kan liknas i rättvisan kring ett tillvägagångssätt, 

till exempel en tillit i att beslutsfattandet är genomfört på ett sätt som är rättvist gentemot båda 

parterna. Ett alternativ är hur pass väl franchisetagarens intresse tillvaratas, vilket avgör rättvisan 

för relationens integritet. Just franchisetagarens intressen är något som kan tillvaratas genom en 

öppen och kontinuerlig kommunikation. Chiou, Hsieh & Yang (2004) samt Gainey & Klaas (2003) 

anser att kommunikation har en central roll i att skapa förtroende inom till exempel ett 

franchisesystem. McAllister (1995) menar att interaktionen, genom kontinuerligt utbyte av 

information mellan två parter, leder till en högre förståelse för varandras värderingar, normer samt 

beteenden vilket skapar förtroende.  

 

Att rättvisheten i en organisation är kopplat till förtroende stöds även av tidigare forskning (Luo 

2008; Scheer, Kumar & Steenkamp 2003; Robson, Katsikeas & Bello 2008). Davies et. al. (2011) 

utvecklar det hela med att bristande nivåer av förtroende för integriteten kommer från missförstånd, 

till exempel att införa en ny policy utan att diskutera detta med franchisetagaren. Marrewijk (2004) 

menar att en organisations kommunikation ses förebygga missförstånd genom en ökad förståelse 

och en god och kontinuerlig kommunikation, vilket enligt Mishra (1996) skapar ett öppet och ärligt 

informationsutbyte. Integriteten kan alltså ses avgöra hur väl en part kan förvänta sig att få något 

gjort samt hur väl resultatet av denna förväntning ligger i linje med partens egen uppfattning.  
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Sammanfattningsvis kan ses att skapandet av förtroende i stora drag handlar om förväntningar kring 

såväl ekonomiska som icke ekonomiska aspekter. Dessa förväntningar avgör i sin tur hur 

tillfredsställelda franchisetagarna är med den kompetens och integritet som finns inom samarbetet. 

Förväntningar gällande varumärkets konkurrenskraft, rätt support och prestationer kombinerat med 

trivsamheten i relationen och parternas involvering leder slutligen till en sammanlagd 

tillfredsställelse. Parternas förmåga att kommunicera påverkar även denna tillfredsställelse då det 

avgör hur väl franchisegivaren bistår med supporten, hur väl franchisetagaren anpassar sig efter den 

konkurrenskraftiga produkten/varumärket samt förståelsen för organisationens arbetssätt och 

beslutsfattande. 

 

2.3.5 Förtroende genom tillfredsställelse och funktionella konflikter 

Gemensamt för alla samarbeten är att det innehåller två eller flera parter samt att det finns ett 

gemensamt mål att eftersträva. Likt en franchiserelation, där parterna har stor del i att samarbetet 

fungerar, kan det indirekt ses att parternas tillfredsställelse med varandra avgör hur väl samarbetet 

fungerar och hur väl målen uppfylls (förväntningar). Enligt Davies et al. (2011) byggs och påverkas 

förtroende även av tillfredsställelse och konflikter.  

 

Davies et al. (2011) förklarar att tillfredsställelse har en nära koppling samt är en viktig källa till 

förtroende. De menar dock att förtroendet i sig har en högre representativ nivå än tillfredsställelse. 

Det finns en stark koppling mellan tillfredsställelse och förtroende vilket stöds av tidigare forskning 

(Altinay, Brookes, Madanoglu, & Aktas, 2013; Andaleeb, 1996; Chiou et al., 2004; Dickey et al., 

2008; Dirks & Ferrin, 2001; Z. Eser, 2012; Fulmer & Gelfand, 2012; Gainey & Klaas, 2003). En 

franchisetagares tillfredsställelse med en franchisegivare avgörs av franchisegivarens förmågor att 

uppfylla förväntningar och normer på relationen i kombination med relationens rättvisa vilket i sin 

tur leder till förtroende. Det ekonomiska förväntningarna (distributiv rättvisa och kompetens) samt 

icke ekonomiska förväntningar (processuell rättvisa och integritet) avgör förtroendenivån. Dessa 

upplevda förväntningar genererar ett ökat värde till verksamheten i samband med att 

franchisegivaren påvisar ett förtroendeingivande beteende vilket vidare bidrar till franchisetagarens 

fortsatta organisatoriska tillhörighet. Denna tillhörighet (en vilja att vara kvar inom organisation) är 

kännetecken för en lojal franchisetagare som är lätt att samarbeta med och som presterar bättre 

(Davies et al., 2011).  

 

Utöver tillfredsställelse så menar Davies et al. (2011) att konflikter och sättet de hanteras på har en 

betydande del i hur förtroendet formas. Detta kan jämföras med Pondy (1967) som menar att en 
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organisations framgång i stort bygger på dess förmåga att hantera konflikter. Davies et al. (2011) 

nämner, med stöd från Pondy (1967), två typer av konflikter. Dels dysfunktionella konflikter som 

nämns i kapitlet ”S  f rst rs f rtroende” och dels funktionella konflikter. Den sistnämnda ses som 

något positivt och beskrivs som en diskussion där två eller flera parters olika perspektiv inom ett 

område kommuniceras. De menar att denna diskussion stärker förtroendet då det blir ett 

informationsutbyte av tankar, erfarenheter och kulturer.  En liknande studie som är gjord av Tikoo 

(2005) stärker detta resonemang, där han förklarar att ett övertygande stöd kan påverka hur 

franchisetagaren ser på konflikter inom franchiserelationen. Hans teorier bekräftar att 

informationsutbyte och lovord är de bästa sätten för att minska konflikter av dysfunktionell art och 

genom detta kvarhålla det förtroende som finns mellan parterna. Det kan alltså ses att ett högt 

förtroende kräver förebyggande av konflikter. Davies et al. (2011) menar att en franchisegivare 

måste förebygga orsakerna till konflikterna, vilka kan vara support i form av råd och utbildning, 

gemensamma mål, kontroll osv.  

 

Sammantaget ses att förtroendet mellan två eller flera samarbetande organisationer skapas genom 

organisationernas erfarenheter med varandra och tillfredsställelsen från dessa erfarenheter i form av 

motsvarande förväntningar kring ekonomiska och icke ekonomiska aspekter, kompetens samt 

integritet.   

 

2.3.6 Förtroende genom kontroll  

Davies et al. (2011) och Mayers et al. (1995) teorier om hur förtroende byggs är två teorier med 

liknande synsätt men det finns även andra mer varierande teorier med skiftande synsätt som är 

tillika värda att nämnas för att bredda kunskapen om hur förtroende byggs. Rubin (1978) nämner att 

en franchiserelation har ett kontrakt som inte sällan innehåller noga specifikationer om hur 

verksamheten ska bedrivas. Vidare menar han att franchisegivaren har ett intresse av att övervaka 

och se till att dessa specifikationer eftersträvas för att försäkra sig om att franchisekonceptets 

standards upprätthålls. Med ett ord kan detta beskrivas som kontroll och det är av intresse att belysa 

kontrollens betydelse då det är en oundviklig aspekt inom franchise som påverkar 

franchiserelationens utformning.  

 

En rad forskare (Das & Teng 2001; Mellewigt, Ehrmann & Decker 2011; Welter 2012) anser att 

kontroll är en central byggsten i skapandet av förtroende när förtroende inte finns. Andra forskare 

(Das & Teng 1998; Inkpen & Currall 2004; Poppo & Zenger 2002; Woolthuis, Hillebrand & 

Nooteboom 2005) menar att det finns en balans mellan kontroll och förtroende. Liknande 

resonemang förs av Pizanti & Lerner (2003) vars teorier kretsar kring problemet om balans mellan 
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kontroll och frihet. De menar att franchisegivaren försöker kontrollera franchisetagarna i syfte att 

minimera riskerna för handlingar som kan strida mot franchisekontraktet. Denna kontroll kan ses 

vara avsedd för att skydda varumärket. Vidare definierar de franchisetagarens frihet som dess 

kapacitet eller strävan efter, att agera självständigt.   

 

Pizanti & Lerner (2003) menar att franchiseverksamhetens förmåga att växa bland annat avgörs 

genom ett standardiserat koncept där samtliga franchisetagare är till det närmaste identiska. 

Däremot finns det även ett behov från franchisegivarens sida om en självständig franchisetagare 

som anpassar verksamheten till lokalt rådande förutsättningar för att tillmötesgå en specifik 

marknad. Anledningen till detta är att det förekommer såväl geografiska som kulturella gap. 

Balansen mellan kontroll och frihet avgörs enligt samma författare av fyra faktorer: 

franchisekonceptet (enkelt eller komplext), storleken på verksamheten, åldern på verksamheten 

samt längden på franchisekontraktet.  

 

Ytterligare resonemang förs av Poppo & Zenger (2002) samt Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom 

(2005) som menar att kontrollen i stora drag avgör utgången av förtroende som i sin tur avgör hur 

organisationen styrs, finns det en hög nivå av förtroende minskar kontrollbehovet och vice versa.  

 

Kontrollbehovet kan även ses i kontraktet då det innehåller bestämmelser om hur franchisetagaren 

ska sköta sitt företag vilket ska hjälpa franchisetagaren att uppnå strategiska och operationella mål. 

Dessa bestämmelser är tänkta att, om de efterföljs, generera tillfredställande vinst. I och med att 

franchisetagarna faktiskt accepterar konceptet och den kostnad som medföljer så tyder det på att det 

finns en medvetenhet kring en viss verksamhetskontroll. Det kan även ses utifrån det som tidigare 

nämnts om att ett konkurrenskraftigt varumärke är kännetecken för den kompetens som i sig skapar 

förtroende. Såväl Cochet & Garg (2008) som Phan, Butler & Lee (1996) menar dock att alla 

bestämmelser inte kan skrivas in i kontraktet vilket i Davies et al. (2011) mening gör att 

franchisegivare ofta känner att kontrakten inte räcker till för att kontrollera franchisetagarnas 

beteenden. En följd blir då att franchisegivaren övervakar sin franchisetagare för att försäkra sig om 

verksamhetens standards, något som enligt Michael (1996) speciellt sker i inledningen av ett 

samarbete, just för att försäkra sig om att franchisetagaren gör rätt. Även Rubin (1978) skriver om 

detta och menar att franchisegivare ofta är benägna att kontrollera franchisetagarnas beteenden men 

att det är en kostsam process. Kontroll medför alltså inte bara en kostnad, det leder också till brister 

i förtroende. 
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Enligt Mellewigt, Ehrmann & Decker (2011) kan förtroende skapas genom att införa olika 

kontrollmekanismer. De kopplar en första kontrollmekanism till franchisesystemets prestationer. De 

förklarar att denna kontroll, istället för att handla om specifika riktlinjer för hur en uppgift ska 

utföras, mer riktas mot vilka prestationer som behöver uppnås. En franchisegivare vill till exempel 

utvärdera i vilken utsträckning mål gällande försäljning, budget och marknadsandelar möts. En 

franchisetagare däremot tänker entreprenöriellt och förväntar sig ett visst spelrum inom vilket denna 

kan agera i franchisesystemets ramar. Mellewigt et al. (2011) menar att prestationskontrollen 

används för att nyttja franchisetagares motivation för att uppnå franchisegivarens mål utan att 

hämna franchisetagarens självständighet vilket stärker tillfredsställelsen.  

 

Vidare nämner det en alternativ kontrollmekanism som är kopplat till beteende och handlar 

mestadels om standards, procedurer och regler för att bestämma på vilket sätt franchisetagare 

uppfyller uppgifter. Denna kontroll mäter hur väl franchisetagaren agerar i enlighet med vad som 

bestämts. Enligt tidigare forskning (Dant & Gundlach, 1999; Davies et al., 2011) så finns det ett 

tredje alternativ där franchisetagarens spelrum, inom vilken denna får agera utanför konceptets 

ramar, balanseras med franchisegivarens kontroll och styrning utifrån konceptets ramar.  

 

Detta stärker franchisetagarens tillfredsställelse då denna dels får agera fritt (i viss mån) samt att de 

genom att följa konceptet accepterar en viss kontroll som skapar tillfredsställese genom upplevda 

förväntningar (vinst) och slutligen förtroende för kompetensen.  

 

2.3.7 Kritiskt perspektiv av förtroende 

Det finns dock vissa risker med att försöka skapa och etablera förtroende. Axelrod (1984) menar att 

förtroende följer mer än föregår samarbete och att det finns en tidsfördröjning mellan 

löfte/förväntning och leverans. Detta går i linje med tidigare forskning och sammanfattningen i 

avsnittet ”Olika definitioner av f rtroende”, där det f rklaras att f rtroende skapas genom 

förväntningar och risktagande men att det etableras först genom parternas erfarenheter med 

varandra (motsvarade förväntningar eller icke motsvarade förväntningar). Erfarenheterna kan leda 

till såväl fördelar som nackdelar. Bicchieri, Duffy & Tolle (2004) menar att båda parterna i ett 

samarbete kan dra fördelar från ett ärligt utbyte och ett ärligt samarbete. Samtidigt menar de att det 

finns risk för att parterna ska bedra varandra. Fallet i Philipson & Philipson (2014-05-15), som inte 

är publicerad, ger en beskrivande förklaring till hur två parter kan dra fördel av ett samarbeta 

präglat av förtroende samtidigt som det finns en betydande risk inblandad, det vill säga att 

förtroendet är villkorligt. I fallet beskrivs hur två parter, utan att varken lita eller inte lita på 
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varandra, ingår i och deltar i ett samarbete. Vidare förklaras att samarbetets utveckling kan skapa 

förtroende men att minsta skäl till att misstro den andra parten är skäl nog för att avsluta samarbetet.  

 

Bicchieri, Duffy & Tolle (2004) och Axelrod (1984) menar att det finns en betydande risk i att 

försöka etablera förtroende, och därmed ta risk. Värt att nämna är även att dessa två parter talar 

olika språk och att kommunikationen är ytterst begränsad. Bicchiere, Duffy & Tolle (2004) och 

Axelrod (1984) teorier är två likartade sådana och syftar till två parters agerande i ett samarbete. 

Utan att veta vad den andra parten svarar så ges två alternativ; att lita på eller inte lita på den andra 

parten och baserat på dessa svar finns fyra områden att hamna inom som ger olika poäng (en hög 

poäng representerar hög vinning). De två första områdena är ömsesidigt förtroende samt ömsesidig 

icke förtroende. Det tredje området är när en part väljer att lita på den andra parten som i sin tur 

väljer att inte lita på den första, och det fjärde området är vice versa. Det centrala i dessa teorier är 

dock att den part som väljer att inte lita på den andra parten kommer, på kort sikt, att tjäna mest (om 

inte båda svarar att de inte litar på varandra). Om båda parter däremot svarar att de litar på varandra 

så ges en medelhög poäng som parterna tjänar på i det långa loppet. Dessa två teorier tyder på att 

processen att etablera förtroende, genom risktagande beteende, är något som sätter parterna i en 

komplex sits och där valet att lita eller inte lita på den andra kan påverka samarbetet till den grad att 

det faktiskt avslutas.  

 

Philipson & Philipson (2014-05-15) poängterar att parterna inte litade på varandra men att de 

samtidigt inte hade någon anledning att inte lita på varandra. De menar att detta är ett tillstånd som 

är fullt tillräckligt för att inleda ett samarbete och, så länge det inte uppstår en situation som skadar 

samarbetet, genom samarbetets erfarenheter även skapa förtroende. Ett alternativ till att försöka 

skapa förtroende är istället att fråga sig själv om samarbetet verkligen behöver förtroende, då det 

faktiskt går att samarbeta även utan förtroende. 

 

Det som Philipson & Philipson (2014-05-15) skriver om att parterna inte hade någon anledning att 

inte lita på varandra, går att koppla till parternas rykte. Gambetta (2000) menar att ett gott rykte är 

den bästa tillgången i ett samarbete. Vidare menar han att förtroende är ett resultat, istället för en 

föregångare, av samarbete. En parts rykte som ärlig ligger således till grund för om det kan skapas 

ett samarbete eller inte, och erfarenheten med samarbetet avgör om ryktet stämmer eller inte vilket 

kan leda till förtroende. 
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2.3.8 Sammanfattning – så byggs förtroende 

Sammanfattningsvis kan ses att förtroendet i en franchiserelation är relativt komplex och det krävs 

att en rad faktorer uppfylls för att förtroende ska skapas. Inledningsvis krävs att en part, genom att 

ta en viss risk, kan påvisa ett förtroendeingivande beteende vilket ses i takt med relationens 

erfarenheter. Dessa erfarenheter kretsar kring förväntningar inom fyra områden som påverkas av 

tiden inom franchiserelationen men även parternas kommunikation. Ekonomiska förväntningar 

kretsar kring franchisegivarens stöd, support samt franchiseavgift. Dessa förväntningar har en 

koppling till det andra området, förväntningar på franchisegivarens kompetens. Kompetensen 

påverkas av varumärkets konkurrenskraft och franchisegivarens förmåga att behålla och stärka 

denna konkurrenskraft med ett passande arbetssätt. Nivån på dessa två områden förebygger 

konflikter och leder till tillfredsställelse och förtroende för franchisegivarens kompetens. Icke 

ekonomiska förväntningar handlar om hur väl franchisetagaren involveras i verksamheten samt 

kontraktets utformning. Dessa förväntningar har en koppling till förväntningar på integriteten. 

Franchisegivarens beteenden i form av etik och kontroll bidrar i mångt och mycket till 

tillfredsställelsen och förtroendet för integriteten där även en öppen kommunikation är väsentlig för 

att förebygga konflikter och skapa förtroende.  

 

Förtroende kan även skapas genom kontroll. Genom att franchisetagaren tecknar ett kontrakt med 

franchisegivaren så finns det en initial acceptans och förståelse kring arbetssättet och verksamheten. 

I takt med att franchisetagaren följer kontraktets riktlinjer och bestämmelser så kan indirekt ses att 

de är kontrollerade av franchisegivaren. Med tiden avgörs om franchisetagarens förväntningar på 

franchisegivarens uppfylls eller inte vilket leder till förtroende.  

 

2.4 Hur förstörs förtroende? 

Förtroende är något som tar lång tid att bygga upp men kort tid att förstöra (Baier, 1986). I 

ovanstående avsnitt har setts att förväntningar, tillfredsställelse, integritet och kompetens är 

exempel på förtroendebyggande faktorer. Motsatsvis försämras förtroendet om dessa i stor 

utsträckning uteblir vilket kan leda till eller bero på konflikter. Generellt kan ses att de faktorer och 

moment som bygger förtroende även kan ligga till grund för att förstöra det. Tidigare forskning 

(Fulmer & Gelfand 2012; Michael & Combs 2008; Eser 2012; Dickey, McKnight & George 2008; 

Mishra 1996; Blut et al. 2011; Winsor et al. 2012; Tikoo 2005; Zaheer, McEvily & Perrone 1998) 

har sett kopplingar mellan konflikter och förtroende. Annan forskning (Frazer & Winzar, 2005) har 

sett att samarbetet parterna mellan tar slut på grund av konflikter, som där även rangeras till en av 

de tre starkaste faktorerna till att detta sker. Detta förklaras i den forskningen även vara åt andra 

hållet; att en låg konfliktnivå ses finnas i de relationer som kvarstår. Med denna bakgrund är det 
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intressant att se om det existerar konflikter i den studerade branschen, och i sådana fall hur de 

uppkommer och vilka effekter det har på förtroendet. 

 

Winsor et al. (2012) väljer att definiera konflikter inom olika distributionskanaler, till exempel 

franchise, som en uppfattad differens mellan två parter i en relation som kan försvåra målets 

riktning och måluppfyllelse. Pondy (1967) menar dock att konflikter i en organisation bäst beskrivs 

som en process med anledning av dess varierande betydelse beroende på rådande situation. Vidare 

förklaras att denna process innehåller fem steg: dold konflikt, uppfattad konflikt, upplevd konflikt, 

påtaglig konflikt samt följder. Dolda konflikter beskrivs av Pondy (1967) och Winsor et al. (2012) 

som föregångare till en konflikt. Pondy (1967) förklarar att oenigheter gällande resurser, 

självständighet eller mål är grunder för en dold konflikt medan Winsor et al. (2012) menar att det 

uppstår när intressen eller värderingar krockar vilket får medhåll av Dant & Nasr (1998). Uppfattad 

och upplevd konflikt har en nära koppling till varandra och uppstår när det förekommer orättvisa i 

någon mån. Detta leder till det som Pondy (1967) kallar manifesta konflikter och är ett sorts klimax 

som uppnåtts och som hotar parternas gemensamma mål. Det sista steget är konflikternas följder 

som avgör om det går att återbygga förtroende, samarbete och kommunikation för att säkerställa 

organisationens överlevnad. 

 

Davies et al. (2011) menar att konflikter påverkar förtroende negativt och om dessa konflikter inte 

förebyggs kan det leda till brister i förtroende som markant hämnar relationen mellan två parter. 

Jämförelsevis bör detta förebyggande ske i Pondys (1967) inledande steg om dolda konflikter.  

 

Davies et al. (2011) definition på konflikter, att de oftast ses i form av uppfattade 

meningsskiljaktigheter eller erfarenheter grundade i upplevelser, är mer i linje med Winsor et al. 

(2012) och tyder på att det finns många olika situationer som kan leda till en konflikt. Konflikter 

kan uppstå kring bland annat kontraktets utformning (Rubin, 1978), kontroll (Das & Teng 1998), 

prestation (Fink & Kessler 2010), styrning (Dant & Gundlach 1999), förväntningar (Frazer & 

Winzar 2005), ekonomi (Michael, 1996) och så vidare. Med andra ord allt som bidrar till en osämja 

hos en part eller mellan två parter kan nämnas som en konflikt.  

 

Winsor et al. (2012) menar att en franchiserelation är ett utmärkt val när det gäller studier om 

konflikter med anledning av dess sårbarhet av just konflikter vilket får medhåll från Davies et al. 

(2011) som anser att konflikter har en väsentlig påverkan på förtroendet i franchiserelationen. 

Winsor et al. (2012) förklarar att bägge parterna, rent rättsligt, är ekonomiskt oberoende av varandra 

i form av varsin juridisk person, men att de ändå är förpliktigade till ett långvarigt partnerskap med 
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gemensamma mål och ekonomiska intressen. Svårigheter att uppnå dessa mål kan lätt skapa 

konflikter när parternas olika intressen krockar. Davies et al. (2011) förklarar att nivån på 

konflikternas konsekvenser är beroende av hur de hanteras, vilket vidare påverkar parternas 

engagemang och prestationer, men även i vissa fall även dess vilja att vara kvar inom företaget. När 

konflikter tolkas på ett negativt sätt, till exempel i form av en maktkamp, så kommer förtroendet i 

franchiserelationen att sjunka. Dessa konflikter benämner Davies et al. (2011) som dysfunktionella 

konflikter (motsatsen funktionella konflikter ses däremot som något positivt). Tidigare beskrivning 

av funktionella konflikter belyste vikten av informations, erfarenhets- samt kulturutbyten för att 

stärka förtroendet, motsatsvis kan ses att en part som undanhåller information påvisar ett icke 

förtroendeingivande beteende.  

 

Vidare nämner Davies et al. (2011) att förtroende kräver förebyggandet av konflikter. Detta 

förklaras av Winsor et al. (2012) som menar att när konflikter väl uppstår och skadar förtroende så 

kan förtroende vara svårt att reparera, speciellt om det handlar om en stor konflikt som sätter sig 

djupt i minnet hos parterna. Koza & Dant (2007) är i linje med Davies et al. (2011) övertygad om 

att sättet konflikter hanteras på är avgörande för det framtida förtroendet. Koza & Dant (2007) 

menar att en flexibel ansats förespråkar samarbete och ett integrerat beteende vilket är tidskrävande 

men förtroendeingivande. Motsvarigheten är att franchisegivaren står på sig och använder hårda 

riktlinjer för att få sin vilja igenom, vilket förvisso är mindre tidskrävande men det leder till 

framtida nya konflikter då detta beteende inte är speciellt förtroendeingivande.  

 

Davies et al. (2011) teorier visar på att kompetens och integritet bidrar till skapandet av förtroende 

och konflikter, motsatsvis kan ses att konflikter kring dessa förstör förtroende. Författarna förklarar 

att förtroendet för kompetensen kan skadas genom konflikter orsakade av den support som ges i 

form av råd, marknadsföring och utbildning som i sig kunnat addera ökat värde till franchisetagaren. 

Tidigare forskning (Dyer & Chu, 2000; Hodson, 2004) stödjer Davies et al. (2011) som menar att 

utebliven support som leder till högre kostnader för franchisetagaren kan utvecklas till ett missnöje 

och en senare konflikt, men att förtroende och stöd förebygger detta. Vidare menar Davies et al. 

(2011) att förtroendet för integriteten kan skadas då gemensamma mål ifrågasätts eller ändras till 

franchisegivarens fördel eller införandet av hårdare regler och en mer strikt kontroll. Antia & 

Frazier (2001) nämner att konflikter ofta är associerade med kontrollfrågor och vem som 

bestämmer när det gäller till exempel priser, standards, metoder eller andra bestämmelser i enlighet 

med kontraktet.  
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Sammantaget kan ses att det finns tre områden inom vilka konflikter uppstår. Det första området är 

kontroll, det andra är hur kontraktet är utformat och det tredje området är hur väl förväntningarna 

motsvaras. 

 

2.4.1 Kontroll 

Kontroll är en annan stor föregångare till konflikter, speciellt inom franchise (Dant & Gundlach,  

1999). Det har dock nämnts att tidigare forskning (Das & Teng, 2001; Mellewigt, Ehrmann & 

Decker, 2011; Welter, 2012) ser att kontroll skapar förtroende när förtroende inte finns vilket 

indirekt bör betyda att konflikter gällande kontroll inte leder till förtroende. Andra nämnda forskare 

(Das & Teng, 1998; Inkpen & Currall, 2004; Poppo & Zenger, 2002; Woolthuis, Hillebrand & 

Nooteboom, 2005) menar att det är finns en balans och samverkan mellan kontroll och förtroende. 

Med ovanstående forskares förhållningssätt i åtanke, bör principen att allt som skapar förtroende 

motsatsvis även kunna förstöra det, vilket leder till svårigheter att skapa förtroende genom kontroll.  

 

Dant & Gundlach (1999) förklarar att det inom franchise finns en svårighet att hitta en jämn nivå av 

vilja att övervaka och kontrollera hos franchisegivaren, som i sin tur ska gå ihop med den nivån 

franchisetagaren har av att ha frihet. Vidare nämner de att franchisetagarens vilja att vara 

självständig påverkas av en rad variabler, främst i form av konkurrens, framgång och erfarenhet. 

Författarna förklarar att franchisegivare tenderar att öka nivån av kontroll när det råder hög 

konkurrens på marknaden och minska nivån av kontroll när det råder låg konkurrens. Dwyer & Oh 

(1987) utvecklar detta och förklarar att en franchisetagare som presterar bra värdesätter sin 

franchisegivares styrning och arbetssätt, och har med detta sagt inget intresse av att bli mer 

självständig. Samma författare nämner dock att franchisetagaren i vissa fall kan uppleva att 

framgången beror på dennes egna prestationer och inte franchisegivarens kontroll vilket å andra 

sidan leder till en högre strävan mot självständighet. Detta är något som även Davies et al. (2011) 

diskuterar, att förtroendet genom åren tenderar att minska i takt med att franchisetagaren ser 

framgång som en följd av egna prestationer, vilket leder till en lägre efterlevnad. Avgörande för hur 

franchisetagaren ser på konkurrensen och framgången är enligt Dant och Gundlach (1999) 

franchisetagarens erfarenhet. En oerfaren franchisetagare uppskattar sannolikt sin franchisegivares 

kontroll mer än en erfaren franchisetagare vilket stöds av (Blut et al., 2011) som menar att nya 

franchisetagare generellt är oerfarna i att bedriva en verksamhet och är därför beroende av 

franchisegivarens guide och kontroll. Vidare menar de att franchiserelationens inledande skeden 

innehåller lite konflikter men att dessa med tiden kommer att öka.  
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Tidigare forskning (Dickey, McKnight & George, 2008; Davies et al., 2011; Kidwell, Nygaard, & 

Silkoset, 2007) är även de inne på problemet om självständighet och kontroll leder till konflikter 

som minskar förtroendet och en parts efterlevnad gentemot den andra partens arbetssätt. 

 

2.4.2 Kontraktet 

Ett franchisekontrakt behandlar frågor som rör kontroll i stort, likväl som förtroende. Samtliga delar 

i kontraktet kan i sig ligga till grund för en konflikt då det är fråga om två parter med starka 

intressen som, när/om de krockar kan leda till konflikter.   

 

Ett franchisekontrakt har flertalet klausuler som är mer eller mindre standard. För det första är det 

inte ovanligt att franchisegivaren bistår med diverse stöd innefattande träning/utbildning i linje med 

speciella företagsmanualer, marknadsföring, val av plats samt design av lokal. För det andra så går 

franchisetagaren med på att sköta verksamheten utifrån speciella bestämmelser från 

franchisegivaren, och dessa bestämmelser kommer att övervakas. Franchisegivaren kontrollerar 

produkt, pris, öppettider, personal, redovisning och så vidare men kontrollen varierar. Det finns 

även med en franchiseavgift i form av (vanligtvis) en procentsats av försäljningen. Slutligen 

återfinns vanligtvis även en upphävningsklausul som innebär att franchisegivaren kan avsluta 

avtalet (Rubin, 1978).  

 

Det kan sägas att franchiserelationen är uppbyggd på så sätt att franchisegivaren bistår med det stöd 

och assistans som krävs för att franchisetagaren ska kunna driva och sköta en verksamhet. I 

gengälld går franchisetagaren med på att sköta verksamheten i enlighet med franchisegivarens 

bestämmelser i kontraktet. Strutton, Pelton & Lumpkin (1995) menar att ett franchisesystem inte 

enbart är ett ekonomiskt system utan även ett socialt system där franchisegivare och franchisetagare 

har en nära arbetsrelation. Denna sociala relation kan dock komma att krocka med det ekonomiska 

när en franchisegivare söker säkerställa kontroll eller genomföra vissa beslut. Själva kontraktet kan 

nämligen i sig ligga till grund för en sorts kontrollmekanism eller ett sätt för franchisegivaren att 

tvinga franchisetagaren att göra något. Tikoo (2005) nämner att detta är en strategi där 

franchisegivaren använder ett juridiskt åberopande för att få franchisetagaren att gå med på eller 

genomföra något. Denna strategi är inte på något sätt hotande utan hänvisar istället till det lagliga 

kontraktet för att få efterlevnad. Quinn & Doherty (2000) menar här att franchisegivare som 

kontrollerar och övervakar sina franchisetagare för att försäkra sig om en strikt anslutning till 

kontraktet vid eventuella avvikelser kan tillämpa denna strategi.  
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Davies et al. (2011) anser dock att en franchisegivare som tvingar franchistagaren att eftersträva det 

lagligt upprättade innehållet i kontraktet riskerar att få en kontraproduktiv följd. Anledningen till 

detta är knutet till verksamhetens rykte och ett negativt sådant skadar verksamheten då det försvårar 

rekrytering och så vidare. De menar slutligen att ett ömsesidigt förtroende är en alternativ och bättre 

lösning för att kontraktet ska efterföljas vilket även bidrar till ett långsiktigt samarbete. Samtidigt 

skriver Tikoo (2005) att den tvingande tillämpning kan uppfattas som förolämpande och 

användandet av det kan leda till framtida konflikter. Davies et al. (2011) förklarar att en 

franchisetagare som upplever ett bristande förtroende till följd av konflikter kan få en uppfattning 

om att det kontraktuella skyldigheterna inte längre är det bästa för att uppnå den framgång och 

utveckling som de inledningsvis trott. Som en följd kan det leda till en minskad vilja att eftersträva 

franchisekonceptets bestämmelser och i vissa fall trotsa det kontraktuella skyldigheterna. 

Franchisegivare måste således upprätthålla ett förtroende för att undvika att en missbelåten 

franchisetagare försvagar verksamhetens identitet som i sin tur kan leda till försvårad försäljning 

och rekrytering och på sikt hämna expansion och utveckling. Franchisegivare har alltså ett stort 

ekonomiskt intresse att upprätthålla franchisetagarens förtroende. 

 

2.4.3 Förväntningar (ekonomiska och icke ekonomiska) 

Det har setts att tillfredsställelse är något som skapar förtroende och utifrån principen att allt som 

skapar förtroende även ligger till grund för att förstöra förtroende så bör även konflikter gällande en 

parts tillfredsställelse resultera i ett reducerat förtroende. Om konfliktnivån är hög bör således en 

relations tillfredsställelse och förtroende vara lågt. 

 

Spinelli & Birley (1996) nämner ett exempel på en ekonomisk förväntning där franchisetagaren 

utifrån kontraktet förväntas prestera något. Franchisegivarens vinster kommer exempelvis från 

franchiseavgifter kombinerat med försäljningen inom verksamheten och detta gör att 

franchisegivaren har en förväntning på franchisetagaren att sälja en viss volym. Franchisetagarens 

förmåga att uppfylla dessa förväntningar ligger därefter till grund för uppkomsten av en framtida 

konflikt (eller inte) där franchisegivaren är missnöjd (nöjd) med det presterade resultatet. 

Franchisetagare som ansluter sig till ett franchisesystem har ofta höga förväntningar på avkastning, 

träning och franchisegivarens support och dessa förväntningar är enligt Blut et al. (2011) sällan 

upplevda vilket leder till konflikter, stora som små. Davies et al. (2011) menar att en 

franchisetagares tillfredsställelse baseras på ekonomiska och icke-ekonomiska förväntningar där 

den ekonomiska aspekten är speciellt väsentlig och utifrån Blut et al. (2011) resonemang leder detta 

till konflikter.  
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Rubin (1978) skriver att tre av anledningarna till att bli franchisetagare har att göra med dels en 

åtråvärd produkt/tjänst som franchisegivaren har, dels den support och assistans som ges samt den 

ekonomiska kostnaden i att driva detta koncept. Dessa anledningar skapar indirekt förväntningar där 

den ekonomiska biten otvivelaktigt är den största. Om franchisegivaren misslyckas med att leverera 

denna åtråvärda produkt eller misslyckas med att bistå med tillräcklig assistans och support så 

kommer franchisetagaren att känna ett missnöje. Omvänt så kommer franchisegivaren att känna ett 

missnöje om franchisetagaren inte presterar i enlighet med kontraktet. Tikoo (2005) menar här att 

löften tillhör det bästa sättet för att undvika konflikter och skapa förtroende men att det kräver att 

dessa löften uppfylls. Löften och förväntningar som inte uppfylls kommer otvivelaktigt leda till 

missnöje och eventuellt även öppna konflikter.  

 

Utifrån franchisekontraktets klausuler är det således inte konstigt att konflikter uppstår då 

franchisetagaren med bakgrund av satsat kapital och kontinuerliga franchiseavgifter har vissa 

förväntningar och ett intresse i att skydda sina investerade pengar. När förväntningarna inte uppfylls 

skapas ett ökat missnöje där franchisetagarna, trots investeringar, inte har något att säga till om då 

de är juridiskt bundna till ett kontrakt. En franchisetagares vilja att påverka verksamheten är således 

även det grunder för konflikter.  

 

2.4.4 Sammanfattning – hur förstörs förtroende 

Det allra mesta som bygger förtroende ses med andra ord även bidra till att minska eller förstöra det. 

Konflikter grundas för det mesta i kontraktets utformning och huruvida parterna lever upp till det 

som avtalats. Sammanfattningsvis kan ses att konflikter gällande franchiserelationens kontrakt och 

kontroll inom franchiserelationen i hög utsträckning påverkar hur nöjda parterna är med varandra 

och i vilken utsträckning det råder en hög nivå av förtroende. Med bakgrund av detta bör en parts 

vilja att följa den andra ifrågasättas då konflikter och hård kontroll tyder på lågt förtroende. 

Förtroende genom kontroll är således riskabelt då det ofta råder konflikter kring kontrollen inom 

kontraktets utformning, inom vilket det finns bestämmelser om hur verksamheten ska bedrivas. En 

relation präglad av kontroll är alltså på sikt något som kan ligga till grund för en hög nivå av 

konflikter som i slutändan hämnar verksamheten.  

 

Oavsett vad som orsakar konflikten så kan ses att det övergripande problemet inom en 

franchiserelation är frågan om självständighet och kontroll. Problematiken att balansera 

franchisegivarens krav på standardisering och kontroll över sin verksamhet och rykte samt 

franchisetagarens vilja och strävan att vara så självständig som möjligt leder oundvikligt till en 

konflikt som förstör förtroendet.  
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2.5 Följder av förtroende 

Likt hur förtroende byggs och hur förtroende förstörs så är ett naturligt steg i förtroendets process 

även att belysa vad förtroendet påverkar. Detta avsnitt avser att redogöra för vilka positiva men 

även negativa effekter som följer av förtroende. Detta i sig är av vikt framförallt för studiens 

målgrupp då det förklarar varför förtroendet är en viktig byggsten i franchiseorganisationen. 

 

Det har tidigare setts att ekonomiska och icke ekonomiska förväntningar i kombination med 

kompetens och integritet samt kommunikation ses avgöra hur tillfredsställda franchiseparterna är 

med varandra. Denna tillfredsställelse ligger vidare till grund för att skapa förtroende. Konflikter 

gällande kontrakt, kontroll och icke uppfyllda förväntningar skadar förtroendet. Ett företags 

förmåga att skapa den första och förebygga den andra kan alltså ses visa på nivån av förtroendet 

inom relationen. Följden av detta förtroende ses leda till en rad olika positiva konsekvenser som var 

och en för sig bidrar till ökade prestationer inom franchiserelationen. Dessa olika konsekvenser, 

däribland ökad och förbättrad kommunikation, lägre konfliktnivå samt ökad riskbenägenhet 

möjliggörs genom efterlevnad som även det är en positiv konsekvens av förtroende.   

 

2.5.1 Positiva följder av förtroende – efterlevnad och prestation 

Koza & Lewin (1998) skriver att det inom framgångsrika allianser finns ett förtroende mellan 

parterna, vilket motsägelsevis inte finns inom allianser som inte är framgångsrika. Vidare skriver de 

att inget annat påstående i världen skulle få samma universella medhåll än detta påstående. Med 

utgångspunkt från detta påstående, att förtroende är synonymt för ett framgångsrikt samarbete, så 

bör det finnas en koppling mellan ett högt förtroende och ökade prestationer. Denna koppling stärks 

av tidigare forskning (Gulati & Nickerson, 2008; Lane, Koka & Pathak, 2006; Zaheer, McEvily & 

Perrone, 1998; Jap & Anderson, 2007) där relationer med högt förtroende ses generera höga 

prestationer. Ytterligare forskning från Dirks & Ferrin (2001) skriver att förtroende är något som 

franchiserelation bör eftersträva för att bli framgångsrika. Mohr & Spekman (1994) menar att 

förtroende inte bara minskar och löser konflikter, det bidrar även till att parterna lättare kan skapa 

gemensamma mål och lättare uppfylla förväntningar, vilket leder till framgång i form av ökade 

prestationer.  

 

Det kan emellertid ses att det finns ett sorts mellansteg mellan förtroende och prestation, nämligen 

efterlevnad. Själva begreppet efterlevnad i en mer ekonomisk kontext beskrivs av Oliver (1990) 

som när två organisationer har ett behov av att lagar och/eller standards efterföljs. O’Reilly & 

Chatman (1986) definierar i sin tur efterlevnad som något som uppstår när åsikter och sätt att arbeta 
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antas och adopteras, inte på grund av delad övertygelse, utan främst för de fördelar som kommer 

med ett eftersträvansvärt uppträdande. Detta kan jämföras med det Dyer & Singh (1998) nämner 

som konkurrenskraftiga fördelar, något som inom ett samarbete har varit och fortfarande är väldigt 

viktigt. Än mer specifikt riktat mot franchise menar Davies et al. (2011) att efterlevnad är ett 

resultat av franchiseparternas engagemang och motivation. De menar att kombinationen av dessa 

två leder dessa två till att en part, franchisegivaren, inte bara får gehör för sina idéer och strategier 

utan även får den andra parten, franchisetagaren, att agera utifrån dessa. De menar även att 

arbetssättets konkurrenskraft avgör i vilken mån franchisetagaren rättar sig till franchisegivaren, att 

agera på ett efterlevnadsvärt sätt. 

 

Efterlevnad kan liknas med det som Stahl et al. (2011) och Mayer et al. (1995) kallar samarbete, 

men de båda begreppen är inte helt synonyma. Termen ”samarbete” beskrivs av Mayer et al. (1995) 

som en följd av förtroende, men poängterar samtidigt att en part förmår att samarbeta även utan 

förtroende. Detta liknas med Downs, Rocke & Barsoom (1996) förklaring om att samarbeten kan 

uppstå genom överenskommelser som initialt kräver lite ansträngning utan förtroende. Det 

samarbete som Mayer et al. (1995) och Stahl et al. (2011) nämner har alltså att göra med parternas 

förmåga att samarbeta och hur förtroende påverkar detta, inte att parterna har ett samarbete. Ställs 

detta mot Davies et al. (2011) teori där de skriver om efterlevnad och förtroende är den stora 

skillnaden att Davies et al. (2011) menar att efterlevnad kräver förtroende. Detta stöds indirekt även 

av O´Reilly & Chatman (1986) samt Dyer & Singh (1998) som menar att en part agerar på ett 

efterlevnadsvärt sätt baserat på konkurrenskraften, vilket kommer från upplevda förväntningar på 

det konkurrenskraftiga arbetssättet och förtroende för detsamma. Innebörden av samarbete skiljer 

sig dock mot efterlevnaden på så vis att samarbete syftar till att deltagande parter har ett gemensamt 

syfte som de arbetar likartat för att uppnå (Oliver 1990). I en franchiserelation har efterlevnaden en 

annan funktion där franchisegivaren har ett från början utarbetat syfte/arbetssätt och 

franchisetagarens förmåga att rätta sig till detta avgör resultatet/vinsten (O´Reilly & Chatman, 

1986). 

 

Samarbete går alltså inte att applicera på franchiserelationen i den mån efterlevnad kan, då 

franchisegivaren har en större roll i samarbetet än franchisetagaren och dessutom kontroll över vad 

som står i det kontrakt som parterna initialt undertecknar. Efterlevnad kan alltså ses som en striktare 

form av samarbete där franchisetagaren kan välja att rätta sig efter franchisegivarens riktlinjer. Om 

franchisetagaren väljer att rätta sig efter dessa och agera på ett efterlevnadsvärt sätt, leder det till 

ökade prestationer. Davies et al. (2011) förklarar att efterlevnad är ett nödvändigt redskap som 

påverkar prestationerna i samband med planerade investeringar för franchisegivaren. En 
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franchisetagare som är engagerad och motiverad till sin franchisegivares nya idéer kommer lägga 

ned mer tid på att utföra jobbet på bästa sätt vilket således leder till ökade prestationer (Doz, 1996) 

samt effektivitet (Croonen & Brand, 2013). Detta resonemang stöds av Harmon & Griffiths (2008) 

som menar att franchiserelationens kvalité, förutom tillfredsställelsen och förtroendet mellan 

parterna, avgörs av engagemanget. Detta är något även Robson, Katsikeas & Bello (2008) sett och 

som de förklarar som att det i takt med att förtroendet inom en organisation växer så leder det till att 

parterna engagerar sig mer i verksamheten. Följden av detta engagemang menar Monroy & Alzola 

(2005) är själva kännetecknet för en framgångsrik franchiserelation, vilket stärks av Parkhe (1993) 

som även menar att denna framgångsrikt ökar franchisetagarens acceptans kring att anpassa sig till 

franchisegivaren.  

 

Mer ingående kan ses att förtroendet och efterlevnaden påverkar verksamhetens prestationer på 

olika sätt. Enligt Combs, Ketchen Jr. & Hoover (2004) så finns det fyra typer av 

prestationskategorier och dessa är vinst, överlevnad och utveckling, innovation samt koordination 

och konflikter. Inom företag har majoriteten av det som utförs att göra med vinsten som genereras 

samt vad som krävs för att bli så framgångsrik som möjligt. Detsamma gäller för en 

franchiseorganisation där såväl franchisegivarens som franchisetagarens förmåga att prestera 

påverkar relationen.  

 

Davies et al. (2011) förklarar, i linje med Koh, Lee och Boo (2009) samt Altinay et al. (2013), att 

förtroende och en hög efterlevnad möjliggör en sådan prestation som bidrar till ett starkt varumärke. 

Davies et al. (2011) menar att franchisegivarens förmåga att integrera franchisetagaren i 

franchisekonceptet avgör prestationerna, då en franchisetagare som inte agerar enligt de 

rekommenderade handlingssätten har visat sig prestera under vad som är lönsamt.  

 

Genom förtroende möjliggörs att franchisetagaren kan prestera vad som förväntas utifrån specifika 

riktlinjer och mål, med god hjälp från franchisegivaren i form av support kring annonsering men 

även andra ekonomiska och icke-ekonomiska instrument så som träning och konceptutveckling. 

Enligt Krishnan, Martin & Noorderhaven (2006) samt Dickey et al. (2008) förebygger även detta 

eventuella konflikter gällande ekonomiska aspekter, då förväntningar som uppfylls genererar 

tillfredsställande prestation. De menar vidare att det reducerar en parts vilja att agera självständigt 

till förmån för ökad efterlevnad vilket stärker verksamhetens värde. 
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2.5.2 Kontroll och frihet 

Das & Teng (1998) har en alternativ syn på hur förtroende leder till prestationer och förklarar att det 

är omöjligt att övervaka och kontrollera allt som görs inom ett samarbete mellan två parter. De 

menar att det då krävs förtroende, ett företag (franchisegivaren) måste lita på att det andra företaget 

(franchisetagaren) presterar vad som förväntas. Katsikeas, Skarmeas & Bello (2008) förklarar att en 

part, för att kunna lita på en annan, måste ha kunskap om parten och dennes beteenden. Vidare 

menar de att när en part inte kan förutspå hur den andra parten ska agera så skapas osäkerhet vilket 

hämnar organisationen då en part inte kommer att utsätta sig själv för denna risk och chansen att 

påvisa ett förtroendeingivande beteende försvinner.  

 

I en franchiserelation kan denna risk förknippas med hur mycket franchisegivaren låter 

franchisetagaren nyttja sin entreprenöranda. För att franchisetagaren ska kunna använda så mycket 

av den entreprenörandan som möjligt så menar Welter (2012) att förtroende är väsentligt. Detta för 

att det inom franchiserelationen finns en begränsning kring hur mycket en franchisetagare får göra 

och inte göra på eget initiativ. Här menar Welter (2012) att förtroende minskar den risk som 

franchisegivaren upplever när franchisetagarens utför aktiviteter på eget initiativ. Detta är i linje 

med det Mayer et al. (1995) skriver om relationen mellan två parter inom en organisation. De 

förklarar att för att kunna uppnå gemensamma mål så måste en part lita på den andra parten och låta 

sig själv vara beroende. Förtroendet leder då till ett samarbete med en ökad självsäkerhet i att 

förväntningar kommer uppfyllas och vilket leder till en högre grad av acceptans kring risktagande 

och beroende. Även Das & Teng (1998) skriver att förtroendet för en parts kompetens ökar en parts 

vilja att sätta sig själv i risktagande positioner för att prestera så bra som möjligt.  

 

Med tiden så medför en hög efterlevnad och högt engagemang att relationen kontinuerligt utvecklas. 

Dant & Nasr (1998) samt Dickey et al. (2008) skriver att relationen mellan franchisegivare och 

franchisetagare på grund av det ökade engagemanget och efterlevnaden blir stabilare och starkare 

med tiden. Anledningen till det ses vara att det finns förtroende hos både franchisegivare och 

franchisetagare. Detta gör att de förväntningar som ställs på relationen samt de olika måsten som 

finns på ett enklare sätt går att prata om. Vidare gör detta även att målen som franchisetagaren har, i 

en relation baserad på förtroende oftast blir kongruenta med franchisegivarens.  Davies et al. (2011) 

förklarar att förtroende därför har förmågan att minska utfallen av de eventuella konflikter som kan 

uppstå i relationen. 
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2.5.3 Kommunikation 

Tidigare forskning (Kale, Singh, & Perlmutter, 2000; Lui, 2009; McEvily & Marcus, 2005; 

Muthusamy & White, 2005; Nielsen & Nielsen, 2009) visar att en förbättrad kommunikation och ett 

ökat informationsutbyte mellan parterna är positiva följder av ett högt förtroende mellan 

franchisetagare och franchisegivare. Detta ökade kunskapsutbyte förbättrar enligt Gulati (1998) 

interaktionen mellan parterna och underlättar förutsättningarna för att prestera bättre, något som 

återfinns i forskning från såväl Collins & Smith (2006) som Wang, He & Mahoney (2009). Gulati 

(1998) menar vidare att en flexibel styrning med förtroende, informationsutbyte, hantering av 

konflikter och hanteringen av förväntningar leder till ett samarbete inom en allians som presterar 

bättre. Gassenheimer et al. (1996) är av samma uppfattning och menar att parternas kommunikation 

stärker samarbetet och i takt med det även verksamhetens varumärke. De menar att förtroende 

möjliggör en interaktion mellan parterna som leder till en förståelse för vad som behövs för att bli 

så konkurrenskraftiga som möjligt. Interaktionen möjliggör att franchisegivaren förstår vilken typ 

av support som franchisetagare behöver. Samtidigt kommuniceras och diskuteras rådande 

förutsättningar på marknaden tack vare franchisetagarens observationer vilket bidrar till 

varumärkets konkurrenskraft. Franchisegivarens förmåga att lyssna och tillvarata dessa råd bidrar 

till konkurrenskraft.  

 

Gassenheimers et al. (1996) resonemang om kommunikation stöds av forskning (Gainey & Klaas, 

2003; Chiou, Hsieh & Yang, 2004) som menar att denna kommunikation är kopplat till 

engagemanget inom relationen vilket stärker varumärket och ökar prestationerna. Att 

konkurrenskraft är något som är viktigt inom dessa relationer förklaras av Dyer & Singh (1998) 

som en organisation som är konkurrenskraftiga har förutsättningar för att prestera i högre 

utsträckning än organisationer som inte är konkurrenskraftiga.  

 

2.5.4 Konflikter 

Konflikter har som beskrivits tidigare i den teoretiska referensramen en stor del i om förtroendet är 

högt eller lågt. Förtroendet har även det en indirekt koppling mot konflikterna, då det förebygger 

dysfunktionella konflikter. Tikoo (2005) förklarar i sin forskning att genom att franchisegivaren 

genom att ha en god kommunikation där information utbyts, men även att genom att lovord som 

hålls ges till franchisetagaren, så undviks konflikter vilket indirekt även skapar efterlevnad i 

slutändan. Dessa löften menar även Davies et al. (2011) ligger till grund för att skapa efterlevnad då 

det stärker förtroendet och leder till att franchisetagaren blir mer villig att göra egna uppoffringar 

för att stärka relationen. 
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Svårigheten kring att hitta en balans mellan att kontrollera franchisetagaren och dennes 

självständighet är ett område inom vilket en konflikt kan skapas. Dant & Gundlach (1999) menar att 

ett högt förtroende kan påverka problematiken i positiv riktning vad gäller stabiliteten mellan 

franchisetagarens önskan om självständighet och franchisegivarens kontrollbehov. Detta menar de 

leder till ett mer harmoniskt samarbete som blir mer lönsamt.  

 

Det etiska ledarskapet förklarar Davies et al. (2011) även det påverkar efterlevnaden indirekt genom 

att förtroende byggs. Detta förklarar de även förebygger konflikter i hög grad gällande 

självständighetsbehovet hos franchisetagaren. Något logiskt skriver de även att genom att öka de 

resurser och låta franchisetagaren ha en högre nivå makt än nödvändigt, så motverkas det eventuella 

behov som franchisetagaren kan ha av tredska och självständighet. Franchisekontraktet är, liksom 

balansen mellan kontroll och självständighet, en del som i relationen som kan ligga till grund för 

konflikter och skada förtroendet. Om parterna däremot är tillfredsställda med tillvaron så är 

förtroende högt vilket enligt tidigare forskning (Davies et al., 2011; Faems et al., 2008) leder till 

efterlevnad gällande kontraktets bestämmelser. En franchisetagare som får den support som 

förväntas i enlighet med kontraktet kan vidare prestera vad som förväntas av franchisegivaren vilket 

förebygger konflikter. Detta medför att franchisegivaren inte behöver lägga ned så mycket tid och 

kostnader på kontroll och övervakning. Detta stärks av tidigare forskning (Zaheer, McEvily & 

Perrone, 1998; Dyer & Chu, 2000; Gulati & Nickerson, 2008) som menar att i takt med att 

förtroendet ökar så minskar kostnader kring kontroll och övervakning, kring vilka konflikter som 

kan uppstå. Från franchisetagarens perspektiv så bör ett konkurrenskraftigt varumärke innebära 

mindre konflikter och ifrågasättanden av kostnaden med att tillhöra franchise. Detta stöds av 

tidigare forskning (Hodson, 2004; Zaheer, McEvily & Perrone, 1998) som samtliga påstår att 

förtroende minskar konflikter då det förekommer en hög nivå av tillfredsställelse.  

 

2.5.5 Negativa följder  

Det är dock inte enbart positiva följder med förtroende utan det finns även negativa konsekvenser. 

Till att börja med kan själva skapandet av förtroende vara något som medför kostnader som väger 

över de positiva följderna av förtroende. Krishnan, Martin & Noorderhaven (2006) menar att en 

organisation noga bör överväga just kostnaderna kring att bygga förtroende då dessa i vissa 

situationer kan vara dyrare än fördelarna som kommer med förtroende. Dyer & Chu (2000) 

förklarar det som att en stabil organisation genererar förtroende i och med positiva erfarenheter och 

att en god support underhåller detta förtroendet. De menar dock att support i sig är en kostsam tjänst 

och i kombination med den lojalitet som krävs mellan två parter för att skapa förtroende kan det 

visa sig vara kostsam att under en lång tid hålla sig till en och samma samarbetspartner. Under 
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denna lojalitetsperiod kan det komma andra som är billigare eller bättre. För en franchisetagare kan 

valet av fel franchisegivare kostsamt då ett underskrivet franchisekontrakt betyder x antal år av 

lojalitet och franchiseavgifter. Uppfattningen om franchisegivaren kan förvisso ändras med tiden 

och till det bättre.  

 

Davies et al. (2011) är dock av annan uppfattning och menar att det finns en risk i att relationen 

åldras. Detta kan förklaras genom Blut et al. (2011) som skriver att franchisetagaren inledningsvis 

är mån om att bekräfta de direktiv och arbetssätt som franchisegivaren har, detta på grund av dennes 

engagemang. Detta kan längre fram i relationen ändras till att franchisetagaren har lägre efterlevnad 

för sådana direktiv. Davies et al. (2011) menar att detta grundas i att franchisetagaren glömmer att 

mycket av framgången kommer från det varumärke och arbetssätt som franchisegivaren bidrar med. 

De förklarar att franchisetagaren här enbart ser sitt eget arbete och tror då att prestationerna enkom 

kommer därifrån. 

 

Det finns alltså en fara i den lojalitet och det förtroende som följer med ett långt samarbete. Om inte 

franchisegivaren kontinuerligt bidrar med aspekter som gör att samarbetet från franchisetagarens 

håll är värd att fortsätta inom så kan det leda till det som Davies et al. (2011) skriver om en parts 

ovilja att följa direktiv, den låga efterlevnaden, vilket leder till en försämrad effektivitet och lägre 

prestationer.  

 

McEvily, Perrone & Zaheer (2003) menar att förtroendet mellan organisationer innefattar en viss 

nivå av tro och hederlighet som kan leda en part vilse. Vidare menar de att den kunskap som erhålls 

från en organisation, för vilken en annan organisation har förtroende för, kan få negativa 

konsekvenser. Även om kunskapen kommer från den mest förtroendeingivande och pålitliga 

organisationen så är det inte en säkerhet för att kunskapen i sig är helt korrekt. Det kan till exempel 

förekomma att en organisation delar med sig av sin kunskap som visar sig vara felaktig, ogiltig eller 

förlegad men som motorganisation mottar utan vidare kritisk granskning. Ponera en franchisetagare 

som använder sig av en franchisegivares kunskap om en speciell marknad för att forma sin 

marknadsföring på bästa sätt. Om franchisegivarens kunskap om marknaden då är baserad på 

felaktig information eller information som skiljer sig åt beroende på marknad så kommer det att 

påverka franchisetagarens marknadskampanj och dennes resultat negativt.  

 

Att en part litar på en annan part utöver vad som är absolut nödvändigt, beskrivs av Davies et al. 

(2011) som over-trust. Med det menas att en part litar blint på den andra parten, som i exemplet 

ovan där en franchisetagare litar blint på sin franchisegivares kompetens gällande förutsättningar på 
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marknaden. Goel & Karri (2006) menar att just entreprenörer har en tendens att falla för detta 

fenomen oftare än de som inte är entreprenörer. Anledningen till detta kan återigen exemplifieras 

med ett franchisetagarexempel. En franchisetagare ses som en entreprenör och Goel & Karri (2006) 

beskriver att entreprenörer är högst villiga att engagera sig i situationer, riskfyllda sådana, för att 

etablera förtroende. Genom detta engagemang påvisar franchisetagaren att denna är att lita på. Den 

strävan som finns i att etablera förtroende kan förklaras i de positiva följder som förtroende medför 

och som nämnts i föregående kapitel. Med detta sagt är det inte ologiskt att franchisetagare blint 

sätter sig in i riskfyllda situationer, vilket är en förutsättning för att skapa förtroende, när tillfälle ges. 

Omdömet är då inte alla gånger det bästa och om franchisegivaren då brister i sin kompetens eller 

sin integritet kan det få kostsamma följder för franchisetagaren. 

 

Slutligen nämner McEvily et al. (2003) att en organisations identifikation med en annan 

organisation, till följd av förtroende, kan skapa problem. De förklarar att en organisation som 

identifierar sig med en annan organisation är mindre benägna att kritiskt granska och utvärdera sin 

egna organisation. I och med detta löper de, i extrema fall, en större risk att inte kunna anpassa sig 

eller svara på förändringar på marknaden och prestera sämre.  

 

2.5.6 Sammanfattning – följder av förtroende 

I avsnittet har setts att förekomsten av förtroende inom en franchiserelation flertalet positiva följder. 

Genom förtroende utvecklas en god kommunikation som möjliggör informationsutbyte och en 

förståelse för den motsatta parten. Förekomsten av förtroende visar även på motsvarade 

förväntningar på kompetens och integritet vilket gör att franchisetagarna får en ännu högre nivå av 

efterlevnad, då erfarenheter med franchisegivaren visat att arbetssättet är bra. Denna efterlevnad 

leder vidare till ökade prestationer för såväl franchisetagare (som tillämpar och följer ett 

konkurrenskraftigt arbetssätt) som franchisegivaren (som genom en fortsatt standard kan bygga 

vidare på konceptet). Förekomsten av ovanstående (positiva följder) tyder alltså på att förtroendet 

inom en franchiserelation är högt men trots det så kan förtroende i vissa sammanhang ha negativa 

och kostsamma konsekvenser. Företag bör noga överväga kostnaderna med att försöka etablera 

förtroende samt om detta görs, vara noga med att inte blint lita på den motsatta parten. Förtroende 

är emellertid något som överlag leder till något positivt.  

 

2.6 Validering av tidigare forskning 

Detta avsnitt utvärderar och bedömer de vetenskapliga artiklar som har använts i den teoretiska 

referensramen. Detta görs för att läsaren skall få en uppfattning kring hur starka och dominerande 

teorierna som byggt upp den teoretiska referensramen är. Som gemensam nämnare hos artiklarna så 
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är de samtliga från publikationer som arbetar med peer-review, vilket innebär att oberoende 

granskare ser över att artikeln har korrekta metoder, tillräckligt vetenskapligt nyhetsvärde och i 

andra avseenden håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras. 

 

För att utvärdera och på ett lättförståeligt sätt presentera de artiklar som hänvisats till har vi valt att 

presentera dem i en matris hämtad från Hansen & Jonsson (2014-04-10). Arbetet kallas för state of 

the art och baseras på hur pass valida teorierna är och hur många gånger dessa har blivit citerade av 

andra forskare. Vi utgår från deras (Hansen & Jonsson, 2014-04-10) sätt att mäta där 0-100 

citeringar och en begränsad validering bedöms som en föreslagen ny teori. Vidare ses en teori som 

har över 500 citeringar och är välvaliderad som en dominerande teori. Det där mellan med en 

någorlunda hög grad av validitet ses således som växande. Vidare förklarar de även att artiklar med 

låga citeringar kan bli bedömda högre om de stödjer andra dominanta teorier. Exempel på hur det 

kan se ut: 

Fenomen 

X 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

Underliggande 

fenomen 

X  <100 Begränsad Föreslagen ny teori 

Underliggande 

fenomen 

X >100, <500 Viss Växande 

Underliggande 

fenomen 

X >500 Väl validerad Dominerande 

Tabell 1. State of the art (Hansen & Jonsson, 2014-04-10) 

 

2.6.1 Franchise 

Konceptet franchise är ett ämne som forskare har varit intresserade av under en längre tid. 

Konceptet utvecklades i USA vilket gjort att forskning om franchise till en början varit väldigt 

centrerad kring den amerikanska marknaden. På senare år har forskningen om franchise, i takt med 

en ökad globalisering, etablerats på andra marknader och fått stor utbredning världen över, 

framförallt i områden runtom i Asien. De yrken inom vilka konceptet franchise används har även de 

fått ökad etablering. Där restaurangverksamheter tidigare haft stort fokus för flera studier har 

numera andra branscher som bland annat fastighetsbranscher men även inom bilindustrin fått större 

fokus.  

Använd forskning inom franchise har i stora drag varit inriktad på att beskriva hur konceptet 

fungerar samt baksidorna med det. Vidare är teorierna riktade mot specifika och varierande 
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marknader och det förekommer slutligen teorier kopplade mot fastighetsmäklarbranschen specifikt. 

Teorierna är inte enbart baserade på franchise utan vissa forskare belyser även samarbetet mellan 

två organisationer alternativt allianser organisationer emellan, vilka är snarlika med konceptet 

franchise. Inom fastighetsmäklarbranschen förklaras fördelarna med det valda konceptet och hur 

parternas gemensamma intressen är kopplade till ekonomiska och prestationsbaserade aspekter.  

 

 

Fenomen 

Franchise 

Referenser Antal 

citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

Organisations-

formen franchise 

Felstead (1991) 

Blut et al. (2011) 

Lafontaine (1992) 

Rubin (1978) 

Michael (1996) 

Sen (1993) 

Shane (1996) 

Kidwell, Nygaard & 

Silkoset (2007) 

61 

20 

985 

1094 

103 

188 

445 

88 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

Viss 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Växande 

Föreslagen ny teori 

Baksidor med 

franchise 

Gassenheimer et al. (1996) 

Dant & Gundlach (1999) 

Dahlstrom & Nygaard 

(1999) 

Frazer & Winzar (2005) 

159 

131 

245 

 

56 

Begränsad 

Begränsad 

Viss 

 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

Organisationsforme

ns utveckling 

Gassenheimer et al. (1996) 159 Begränsad Föreslagen ny teori 

Franchise i 

fastighetsmäklar-

branschen 

Lewis & Anderson (1999) 

Benjamin, Jud & Sirman 

(2000) 

Anderson & Fok (1998) 

Flint-Hartle & Bruin (2011) 

27 

65 
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1 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Tabell 2. State of the art, fenomen franchise (Egen).  
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2.6.2 Förtroendeskapande faktorer 

Vad som bygger upp förtroende har bevisligen forskats under lång tid med en rad olika faktorer som 

svar på den frågan. I denna matris återfinns därför en rad forskares vetenskapliga artiklar då de även 

skiljer sig åt i relativt stor utsträckning kring vad de studerar. I den teoretiska referensramen kom 

det fram till att ekonomiska förväntningar var byggstenen för förtroende kring franchisetagarens 

förtroende för franchisegivarens kompetens. På samma sätt var de icke ekonomiska förväntningarna 

grunden för förtroendet för integriteten. Vidare tas även upp friställda faktorer som på samma sätt 

påverkar förtroendet i positiv anda men som inte blivit en del av vår modell. Teorierna som är 

använda argumenterar i största del för användandet av sub-fenomenet men i viss mån även mot dem. 

 

Fenomen 

Förtroendesk

apande 

faktorer 

Referens Antal 

citeringa

r 

Validitet Teorins styrka 

     

Förtroende 

genom 

förväntninga

r 

Kramer (1999) 

Hausman (2001) 

Robinson (1996) 

Lewis & Weigert 

(1985) 

Mayer et al. (1995) 

Doney, Cannon & 

Mullen (1998) 

Rousseau et al. (1998) 

Fulmer & Gelfand 

(2012) 

Cohen-Charash & 

Spector (2001) 

2066 

143 

2105 

2712 

 

9215 

1237 

 

4770 

39 

 

1811 

Väl validerad 

Begränsad 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Dominerande 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Komponente

r av 

ekonomiska 

förväntninga

r 

Davies et al. (2011) 

Gainey & Klaas (2003) 

Chiou, Hsieh & Yang 

(2004) 

Altinay et al. (2013) 

Rubin (1978) 

50 

136 

97 

 

- 

1094 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Ekonomiska 

förväntninga

Dant & Nasr (1998) 

Gassenhaimer et al. 

110 

159 

Begränsad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 
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r under 

franchiserela

tionens 

utveckling 

(1996) 

Dickey et al. (2008) 

Gainey & Klaas (2003) 

Chiou, Hsieh & Yang 

(2004) 

 

32 

136 

97 

 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Ekonomiska 

förväntninga

r inom vid 

rekrytering 

inom 

franchising 

Davies et al. (2011) 

Rubin (1978) 

Gassenheimer et al. 

(1996) 

Flint-Hartle & Bruin 

(2011) 

Andaleeb (1996) 

50 

1094 

156 

 

1 

 

591 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Förtroende 

inom 

franchise 

kopplat till 

hjälpsamhet 

Mayer (1995) 

Davies et al. (2011) 

Rubin (1978) 

Altinay et al. (2013) 

Piercy et al. (2006) 

Dyer & Chu (2000) 

Chiou, Hsieh & Yang 

(2004) 

9215 

50 

1094 

- 

110 

553 

97 

Väl validerad 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Förtroende 

kopplat till 

kompetens 

Mayer et al. (1995) 

Davies et al. (2011) 

Croonen & Brand 

(2013) 

Neergaard & Ulhøi 

(2006) 

Muthusamy & White 

(2005) 

Nielsen & Nielsen 

(2009) 

Das & Teng (1998) 

McKnight, Cummings 

& Chervany (1998) 

Das & Teng (2001) 

Sitkin & Roth (1993) 

Mishra (1996) 

Barney (1991) 

9215 

50 

2 

 

43 

 

277 

 

82 

 

2503 

2369 

 

1244 

1144 

1219 

33502 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Viss 

 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

Dominerande 

Dominerande 

Dominerande 

Dominerande 
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Inkpen & Currall 

(2004) 

451 Viss Växande 

Icke 

ekonomiska 

förväntninga

r kopplat till 

förtroende 

Flint-Hartle & Bruin 

(2011) 

Davies et al. (2011) 

Luo (2005) 

Rubin (1978) 

1 

 

50 

111 

1094 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Komponente

r av icke-

ekonomiska 

förväntninga

r 

Davies et al. (2011) 

Andaleeb (1996) 

Dickey et al. (2008) 

Luo (2005) 

Korsgaard et al. (1995) 

50 

591 

32 

111 

810 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Förtroende 

kopplat till 

integritet 

Mayer (1995) 

Davies (2011) 

Muthusamy & White 

(2005) 

Dyer & Chu (2000) 

Zaheer, McEvily & 

Perrone (1998) 

Coote, Forrest & tam 

(2003) 

9215 

50 

277 

 

553 

2659 

 

135 

Väl validerad 

Begränsad 

Viss 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Begränsad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Växande 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

Föreslagen ny teori 

Komponente

r av 

rättvishet 

inom 

integriteten 

Luo (2008) 

Scheer, Kumar & 

Steenkamp (2003) 

Robson, Katsikeas & 

Bello (2008) 

102 

108 

 

106 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Integritet 

kopplat till 

kunskapsutb

yte och 

förtoende 

Mayer (1995) 

Nielsen & Nielsen 

(2009) 

Lui (2009) 

Gainey & Klaas (2003) 

Katsikeas, Skarmeas & 

Bello (2008) 

Chiou, Hsieh & Yang 

(2004) 

McAllister (1995) 

Mishra (1996) 

9215 

82 

 

40 

136 

 

90 

97 

 

4048 

1219 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Dominerande 
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Marrewijk (2004) 33 Begränsad Föreslagen ny teori 

Integritet 

kopplat till 

erfarenheter 

och 

förtroende 

Davies et al. (2011) 

Croonen & Brand 

(2013) 

Mayer et al. (1995) 

Palanski & Yammarino 

(2009) 

50 

2 

 

9215 

89 

Begränsad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Förtroende 

kopplat till 

konflikter 

Davies et al. (2011) 

Pondy (1967) 

Tikoo (2005) 

50 

1277 

36 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Förtroende 

kopplat till 

kontroll 

Rubin (1978) 

Das & Teng (2001) 

Mellewigt, Ehrmann & 

Decker (2011) 

Welter (2012) 

Das & Teng (1998) 

Inkpen & Currall 

(2004) 

Poppo & Zenger (2002) 

Woolthuis, Hillebrand 

& Nooteboom (2005) 

Pizanti & Lerner (2003) 

Phan, Butler & Lee 

(1996) 

Davies et al. (2011) 

Cochet & Garg (2008) 

Michael (1996) 

Dant & Gundlach 

(1999) 

1094 

1244 

11 

 

16 

2503 

451 

 

1697 

331 

 

65 

63 

 

50 

33 

104 

131 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Viss 

 

Väl validerad 

Viss 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Växande 

 

Dominerande 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Kritiskt 

perspektiv av 

förtroende 

Bicechieri et al. (2004) 

Gambetta (2000) 

25 

3031 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Tabell 3. State of the art, fenomen förtroendeskapande faktorer (Egen). 

 

2.6.3 Hur förtroende förstörs 

Teorierna kring hur förtroende förstörs är slående överens där den generella uppfattningen är att 

förtroende förstörs genom konflikter. Däremot skiljer sig teorierna i viss mån gällande vad som 
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skapar konflikter. En del teorier har utgångspunkten i att konflikter uppstår när en part misslyckas 

med att leva upp till förväntningar, andra teorier menar att konflikter uppstår när parternas intressen 

och åsikter gällande franchisekontraktet skiljer sig och krockar. Vidare finns det teorier som menar 

på att konflikter uppstår kring nivån av kontroll inom franchiserelationen. Slutligen kretsar en del 

teorier kring vilka konsekvenser konflikterna får samt hur de hanteras.  

 

Fenomen 

Hur förtroende 

förstörs 

Referenser Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

Koppling 

mellan 

konflikter och 

förtroende 

 

Baier (1986) 

Fulmer & Gelfand 

(2012) 

Michael & Combs 

(2008) 

Eser (2012) 

Dickey, McKnight & 

George (2008) 

Mishra (1996) 

Blut et al. (2011) 

Winsor et al. (2012) 

Tikoo (2005) 

Davies et al (2011) 

Zaheer, McEvily & 

Perrone (1998) 

Frazer & Winzar 

(2005) 

1538 

39 

 

90 

 

1 

32 

 

1219 

20 

1 

36 

50 

2659 

 

56 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

 

Begränsad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

 

Föreslagen ny teori 

Hur konflikter 

uppstår 

Winsor et al. (2012) 

Davies et al. (2011) 

Pondy (1967) 

Dant & Nasr (1998) 

Rubin (1978) 

Das & Teng (1998) 

Fink & Kessler (2010) 

Dant & Gundlach 

(1999) 

Frazer & Winzar 

(2005) 

1 

50 

1277 

110 

1094 

2503 

42 

131 

 

56 

 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 
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Michael (1996) 104 Begränsad Föreslagen ny teori 

Komponenter 

av konflikters 

påverkan 

Davies et al. (2011) 

Pondy (1967) 

Winsor et al. (2012) 

50 

1277 

1 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Hur konflikter 

hanteras 

Davies et al. (2011) 

Winsor et al. (2012) 

Koza & Dant (2007) 

Dyer & Chu (2000) 

Hodson (2004) 

Anita & Frazier (2001) 

50 

1 

91 

553 

47 

226 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Viss 

Begränsad 

Viss 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Växande 

Föreslagen ny teori 

Växande 

Komponenter 

av kontroll 

Dant & Gundlach 

(1999) 

Das & Teng (2001) 

Mellewigt, Ehrmann & 

Decker (2011)  

Welter (2012) 

Das & Teng (1998) 

Inkpen & Currall 

(2004) 

Poppo & Zenger 

(2002) 

Woolthuis, Hillebrand 

& Nooteboom (2005) 

Dwyer & Oh (1987) 

Blut et al. (2011) 

Dickey, McKnight & 

George (2008) 

Davies et al. (2011) 

Kidwell, Nygaard & 

Solkoset (2007) 

131 

 

1244 

11 

 

16 

2503 

451 

 

1697 

 

331 

 

567 

20 

32 

 

50 

88 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Viss 

 

Väl validerad 

 

Viss 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Växande 

 

Dominerande 

 

Växande 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Komponenter 

av kontrakt 

Rubin (1978) 

Strutton, Pelton & 

Lumpkin (1995) 

Tikoo (2005) 

Quinn & Doherty 

(2000) 

Davies et al. (2011) 

1094 

52 

 

36 

136 

 

50 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 
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Komponenter 

av ekonomiska 

förväntningar 

Spinelly & Birley 

(1996) 

Blut et al. (2011) 

Davies et al. (2011) 

Rubin (1978) 

115 

 

20 

50 

1094 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Komponenter 

av icke 

ekonomiska 

förväntningar 

Tikoo (2005) 

Davies et al. (2011) 

36 

50 

Begränsad 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Tabell 4. State of the art, fenomen hur förtroende förstörs (Egen). 

 

2.6.4 Följder av förtroende 

De teorier som är utvalda för vad förtroendet i sin tur påverkar och är presenterade här har en 

relativt kraftig spridning kring vad de riktar sig mot. Fenomenindelningen är direkt tagen från 

rubriceringen i teorikapitlet. I det stora så visar större delen av artiklarna att förtroendet är en viktig 

del i franchiseorganisation då det är grunden för prestationer. Teoriernas spridning visar dock att 

förtroendet kan påverka olika fenomen som i sin tur ger en ökad grad av prestation, det vill säga 

indirekta kopplingar. 

 

Fenomen 

Följder av 

förtroende 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

Förtroendets 

koppling till 

ökade 

prestationer 

Koza & Lewin 

(1998) 

Gulati & Nickerson 

(2008) 

Lane et al. (2006) 

Zaheer et al. (1998) 

Jap & Anderson 

(2007) 

Dirks & Ferin 

(2001) 

Mohr & Spekman 

(1994) 

Davies et al. (2011) 

1056 

 

229 

 

972 

2659 

93 

 

1262 

 

2716 

50 

Väl validerad 

 

Viss 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Dominerande 

 

Växande 

 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Förtroendets Davies et al. (2011) 50 Begränsad Föreslagen ny teori 
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koppling till 

ökade 

prestationer 

genom 

efterlevnad 

Stahl et al. (2011) 

Doz (1996) 

Mayer et al. (1995) 

Harmon & Griffiths 

(2008) 

Robson et al. (2008) 

Monroy & Alzola 

(2005) 

Parkhe (1993) 

Combs et al. (2004) 

Koh et al. (2009) 

Altinay et al. (2013) 

Krishnan et al. 

(2006) 

Dickey et al. (2008) 

15 

2090 

9213 

49 

 

105  

41 

 

2275 

99 

18 

- 

397 

 

32 

Begränsad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

- 

Viss 

 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

- 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

Förtroendets 

koppling till 

ökade 

prestationer 

genom 

risktagande 

Das & Teng (1998) 

Katsikeas et al. 

(2008) 

Welter (2012) 

Mayer et al. (1995) 

Dant & Nasr (1998) 

Dickey et al. (2011) 

Davies et al. (2011) 

2501 

90 

 

16 

9213 

110 

32 

50 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Förtroendets 

koppling till 

ökade 

prestationer 

genom 

kommunikation 

Kale et al. (2000) 

Lui (2009) 

Muthusamy & 

White (2005) 

Nielsen & Nielsen 

(2009) 

McEvily & Marcus 

(2005) 

Gulati (1998) 

Collins & Smith 

(2006) 

Wang et al. (2009) 

Gassenheimer et al. 

(1996) 

2202 

40 

277 

 

82 

 

529 

 

4064 

711 

 

88 

159 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Viss 

 

Begränsad 

 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Begränsad 

Begränsad 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

 

Dominerande 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 
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Gainey & Klaas 

(2003) 

Chiou et al. (2004) 

Dyer & Singh 

(1998) 

136 

 

97 

7545 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Föreslagen ny teori 

 

Växande 

Dominerande 

Förtroendets 

koppling till 

ökade 

prestationer 

genom 

kommunikation 

Tikoo (2005) 

Davies et al. (2011) 

Dant & Gundlach 

(1999)  

Faems et al. (2008) 

Zaheer et al. (1998) 

Dyer & Chu (2000) 

Gulati & Nickerson 

(2008) 

Hodson (2004) 

36 

50 

131 

 

161 

2661 

553 

230 

 

47 

Begränsad 

Begränsad 

Begränsad 

 

Begränsad 

Väl validerad 

Väl validerad 

Viss 

 

Begränsad 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

Dominerande 

Växande 

 

Föreslagen ny teori 

Förtroendets 

negativa följder 

Krishnan et al. 

(2006) 

Dyer & Chu (2000) 

Davies et al. (2011) 

Blut et al. (2011) 

McEvily et al. 

(2003) 

Goel & Karri (2006) 

397 

 

553 

50 

20 

915 

 

70 

Viss 

 

Välvaliderad 

Begränsad 

Begränsad 

Väl validerad 

 

Begränsad 

Växande 

 

Dominerande 

Föreslagen ny teori 

Föreslagen ny teori 

Dominerande 

 

Föreslagen ny teori 

Tabell 5. State of the art, fenomen följder av förtroende (Egen). 

 

2.6.5 Summering av validering 

Den kunskap som hämtats in från tidigare forskning i den teoretiska referensramen kan ses vara 

spretig i sin styrka. Detta kan självklart bero på att andra forskare anser att studien brister på olika 

sätt och därför inte har valt se det som kunskap. Ett annat mönster som kan ses i denna validering är 

det att många av artiklarna med få citeringar och en begränsad validering är relativt nya. Detta 

betyder inte att samtliga nya artiklar kommer att ha hög validering inom ett fåtal år. Det kan även 

skapa en osäkerhet kring hur starka enskilda teorier i studien är. Summan att se av detta är att 

artiklarna har blandad karaktär, med stora delar ny forskning som gör att den totala valideringen av 

nyttjad forskning blir lägre. Dock skall det inte glömmas att denna nya forskning även för med sig 

positiva delar, då de är aktuella och kan uppmärksamma sådant som tidigare missats.  

 



55 

 

Det som denna validering skapar är att teorikapitlet grundar sig i artiklar med en hög lägstanivå. 

Detta skapas genom att artiklarna genomgår en kontroll av minst två andra forskare innan 

publicering,, så kallad peer-review. Detta bidrar till studiens pålitlighet, då transparensen tydliggörs 

och blir starkare. 

 

Utvärderingen av artiklarna är viktig även på det sättet att det stärker studiens trovärdighet vad 

gäller resultat och slutsatser. Detta genom att när teorin, i ett senare skede kopplas samman med 

empirin, förklarar att de mönster som ses håller en tillförlitlig nivå. 

 

2.7 Teoretisk modell kring förtroende 

Arbetet i den teoretiska referensramen har visat att vissa teorier och enskilda faktorer är viktigare att 

titta på än andra med hänsyn till denna studie och dess kommande empiri och analys av empirin. 

Detta avsnitt innehåller därför en modell som på bästa sätt kan arbeta för syftet och skapa en 

förståelse kring ämnet förtroende. Modellen ligger även till grund för intervjuguiden som i sin tur 

kopplas till datagenereringen. Modellens delar och helhet har en klar relevans kring fenomenet 

förtroende samtidigt som den kan ses som en sammanfattning av vad tidigare teorier mynnar ut i. 

 

Modellen grundar sig i Davies et al. (2011) teori där huvuddragen tillfredställelse, konflikter och 

efterlevnad är de kärnfaktorer som påverkar hur förtroende i franchiserelationen blir att se ut eller 

upplevs. Dessa olika delar har tidigare i detta kapitel ställts mot annan forskning, Arbetsgången har 

riktats mot att se hur förtroende byggs, förstörs och vad en relation kan få ut av det, för att på så sätt 

få in andra synsätt som har kunnat bredda förståelsen kring ämnet förtroende. Denna arbetsgång har 

gjort att Davies et al. (2011) modell ytterligare har utvecklats och fått nya variabler under de olika 

rubrikerna som hjälpt till att skapa förståelse kring förtroendet. Arbetssättet kan därför ses ha 

bidragit till en bredare men också djupare teoretisk förankring. Till exempel kan ses att det istället 

för att som Davies et al. (2011) enbart letat efter generella konflikter, även skapas en större 

förståelse kring vart dessa konflikter kan ligga, i fallet franchising då oftast runt kontrakt och 

kontroll.  
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Figur 4. Egen teoretisk modell grundad på Davies et al. (2011) teori kring förtroende. 

 

Modellen förklarar att nivån av tillfredställelse i kombination med konflikter skapar en nivå av 

förtroende, där förtroendet är uppdelat i kompetens och integritet. Förtroendet har sedan en direkt 

koppling till efterlevnaden i relationen. Detta är även huvuddragen i Davies et al. (2011) modell, där 

de enbart valt att dela upp förtroende i kompetens och integritet och lämnat övriga delar generella. 

Likt Davies et al. (2011) specialisering av kompetens och integritet under förtroendet så har 

ovanstående modells andra delar styrts mot vissa uppdelningar, för att med andra teorier ytterligare 

specialiseras mot franchiseorganisationer och upplevelserna av förtroende runt dem.  

 

Davies et al. (2011) menar att tillfredsställelsen delas upp i ekonomisk och icke ekonomisk 

tillfredsställelse och samlar dessa under rubriken tillfredsställelse. I tidigare avsnitt ”hur förtroende 

skapas” kunde ses att f rväntningar särskilt b r betonas d  f rtroende härstammar från bland annat 

förväntningar. Där av tar punkterna ekonomiska och icke-ekonomiska förväntningar plats under 

rubriken tillfredställelse, då de ses som ett försteg till de av Davies et al. (2011) nämnda 

ekonomiska och icke-ekonomiska tillfredställelse. Vidare ses kommunikation ha en stor del i 

skapandet av förtroende då den fungerar som en bro mellan kopplingen ekonomiska förväntningar 

(tillfredsställelse) och kompetens samt icke ekonomiska (tillfredsställelse) förväntningar och 

integritet. Den kompetens och integritet som återfinns under rubriken förtroende i Davies et al. 

(2011) modell är alltjämt nämnda under rubriken tillfredsställelse då teorin tyder på en klar 

Förtroende 

- Kompetens 

- Integritet 

 
Tillfredsställelse 

- Ekonomiska 
förväntningar 

- Icke ekonomiska 
förväntningar 

- Kommunikation 

- Kompetens 

- Integritet 

Konflikter 

- Kontrakt 

- Kontroll 

- Förväntningar 

Efterlevnad 

- Prestation 
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koppling mellan just kompetens och ekonomiska förväntningar samt integritet och icke ekonomiska 

förväntningar. Kommunikationens roll avgör nivån av tillfredsställelse i parternas förmåga att 

kommunicera kompetensen samt integriteten. 

 

Vad gäller konflikter har kontrakt, kontroll och förväntningar blivit specialiseringen då dessa inom 

franchiserelationen i det teoretiska materialet setts som de mer vitala ämnena av konflikter. Dessa 

tre ses som övergripande områden inom vilka oenigheter och konflikter skapas. Då förväntningar i 

stor utsträckning formar den tillfredsställelse som avgör förtroendet så blir motsägelsevis icke 

upplevda förväntningar något som kan skapa en konflikt. Samtidigt är kontraktet ett område för 

konflikter då själva franchisekonceptet i stort är byggt kring ekonomiska aspekter, vilka regleras i 

kontraktet. Slutligen ses att kontrollen, alternativt hur mycket självbestämmande som förekommer, 

kan vara grunden för konflikter.  

 

De sammanlagda nivåerna av tillfredsställelse och konflikter leder till förtroende. Förtroendet som 

Davies et al. (2011) fördelar på två faktorer: förtroende för kompetensen och för integriteten. 

Baserat på dessa två nivåer leder förtroendet till efterlevnad, franchisetagarens vilja att applicera 

franchisegivarens rekommendationer och arbetssätt till det lokala kontoret och marknaden. I detta 

segment ses prestationerna vara en direkt konsekvens av en hög efterlevnad. Dessa ses även öka i 

takt med en franchisetagarens hängivenhet till det beprövade affärskonceptet. 

 

Denna modell kan ge indikationer på vilken nivå samarbetet mellan franchisegivaren och 

franchisetagaren har och genom denna indikation även om samarbetet fungerar bra eller dåligt. Ett 

fungerande och bra samarbete innehåller en hög nivå av tillfredsställelse vilket per automatik sänker 

konfliktnivån och skapar ett högt förtroende och en hög efterlevnad. Ett sämre fungerande 

samarbete har istället högre nivåer av konflikter vilket sänker nivån av tillfredsställelse vilket gör att 

förtroendet blir lägre. 

 

2.8 Forskningsfrågor 

Studien har med bakgrund av ovanstående teori om hur förtroende skapas, hur det förstörs och vad 

det leder till utformat en summerande modell. Efter genomförd analys ger denna modell en 

övergripande indikation på hur upplevelserna kring varje del i modellen bidrar till förtroendets nivå. 

I linje med studiens syfte, att skapa en förståelse för det förtroende som franchisetagaren upplever 

för franchisegivaren, ställs nedanstående forskningsfrågor i utvecklande mening. 

 Hur franchisetagarnas perspektiv, hur upplevs förtroende för franchisegivarna? 

 Hur påverkar detta förtroende franchisetagaren? 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras inledningsvis de olika val som har gjorts vid utformningen av studien 

samt genomförande av den. Därefter belyses hur olika etiska aspekter bemöts i studien för att i ett 

avslutande skede diskutera de metodval som gjorts och hur väl arbetet står sig mot olika 

kvalitetskriterier. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Kvale (2009:10) inleder sin bok InterViews med att skriva ”If you want to know how people 

understand their world and their lives, why not talk with them?”, vilket speglar denna studies 

design.För att skapa förståelse och kunna uppfatta hur människor upplever ett fenomen inom en viss 

kontext har intervjustudien blivit den forskningsdesign som valts. En anledning till valet av 

forskningsdesign är att det genom att titta på flera fall möjliggör identifieringen av mönster kring 

fenomenet vilket i det förlängda kan skapa en större förståelse. Bryman et al. (2013:409) menar att 

en premiss för många inom den kvalitativa forskningen är det som samhällsvetenskapen skall syssla 

med, det vill säga människor och deras sociala värld kräver en speciell metodologi. Den metodologi 

som i detta arbete riktas mot är det som Mason (2002:62) beskriver som den vanligaste inom 

kvalitativ forskning, det vill säga intervjuer. Sofaer (1999) menar att studier av kvalitativ art där 

intervjuer nyttjas kan bidra till en större förståelse kring oförutsedda händelser, vilket kan göra att 

denna studie finner mönster som tidigare inte har setts. Mason (2002:63f) anser att de forskare som 

väljer kvalitativa intervjuer för sin datainsamling bör ha ett epistemologiskt synsätt som gör att det 

är legitimt att inhämta data genom att prata med människor, ställa frågor eller analysera deras språk. 

Ännu viktigare menar hon är att det ontologiska ställningstagandet som forskaren tar är riktat mot 

att tycka att människors tankar, synsätt, tolkningar och erfarenheter är meningsfulla inom den 

sociala verklighet frågorna är ämnade att besvara. Masons synsätt stämmer väl överens med vårt 

ontologiska och epistemologiska ställningstagande vilket gör att studiens val att nyttja 

semistrukturerade intervjuer kan ses befogat. Den semistrukturerade intervjun beskriver DiCicco-

Bloom & Crabtree (2006) som det mest använda formatet inom kvalitativ forskning. Denna typ av 

intervju menar de passar väl inpå studier där forskaren vill gräva djupt bland sociala och personliga 

frågor, likt ansatsen i detta arbetes syfte. 

 

3.2 Forskningsansats 

Studien är genomförd på ett deduktivt sätt. Denna typ av ansats förklarar Braun & Clarke (2006) 

som en inriktning där forskaren har ett teoretiskt eller analytiskt intresse i området. De förklarar 

även att den deduktiva forskaren oftast genom sitt ofta arbetar med att koda sin data mot en 
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existerande teoretisk ram. Denna beskrivning stämmer bra in på studiens upplägg då den är 

uppbyggd på tidigare forskning, där mönster söks inom elementen tillfredställelse, konflikter och 

efterlevnad för att mynna ut i förtroende. Detta är även något Bryman et al. (2013:714ff) styrker då 

de förklarar att deduktiva arbeten utgår från tidigare teorier.  

 

En medvetenhet har under arbetets gång funnits kring att den teoretiska kunskapen som togs fram 

som grund har styrt vissa val under studiens gång, dock har det in i det längsta arbetats med en stor 

öppenhet för att låta empirin styra arbetet mer än tidigare teorier och kunskap. Denna studie har 

därför tagit del av de styrkor och fördelar som den deduktiva forskningsansatsen står bakom 

samtidigt som en stor vaksamhet och ödmjukhet för ny kunskap har lagts stor vikt vid. Detta skapar 

i sin tur en större autenticitet och skall även kunna bidra i större mån till vetenskapen. 

 

3.3 Datainsamling 

Till en början har den teoretiska referensramen gåtts igenom. Detta har utmynnat i att ett 

tillvägagångssätt hittats vad gäller insamling av empiri som passar studiens fenomen och ändamål. 

Detta var även viktigt för att kunna skapa en stor förståelse kring ämnet förtroende, vilket lagt en 

plattform som studien kunnat utgå från. Den teoretiska referensramen har inte bara bidragit till en 

ökad förståelse och kunskap kring ämnet utan har även visat arbetssätt och tankegångar kring 

upplägg. Tidigare forskning har bland annat visat att vissa faktorer har starka kopplingar till 

varandra, till exempel Davies et al. (2011) modell om förtroende inom franchising, som där kopplar 

fenomenet förtroende till tillfredställelse, konflikter och efterlevnad. Den teoretiska referensramen 

har på så vis bidragit till vårt val av forskningsdesign där tillvägagångssätt för inhämtning av data 

skett, men också med teman till intervjuguiden och en ordning och struktur för vidare sortering och 

analys. 

 

För att inte gå miste om information och på ett verkningsfullt sätt fånga in empirin, har intervjuer av 

semistrukturerad karaktär valts för ändamålet. Dessa frågor låser sig inte till ett manus men är heller 

inte så fria att det inte är bra med ett manus. Detta tillvägagångssätt menar Diefenbach (2009) 

skapar större frihet runt metodval och större utrymme för kreativitet. Mason (2002:64) menar att 

detta tillvägagångssätt är det självklara när forskaren har ett ontologiskt och epistemologiskt synsätt 

som gör att data kan genereras genom samtal med människor. I ovanstående stycke nämndes en 

intervjuguide, denna skapades i syfte att få med alla de frågeställningar som studien skulle behandla. 

Bryman et al. (2013:482ff) menar att det avgörande i dessa frågors utformande ger forskaren en 

anpassbarhet, vilket i sin tur gör att forskaren kan få ut den data som behövs för att mätta studien 

om hur de medverkande upplever det studerade. I linje med Bryman et al. (2013:484) förslag på 
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upprättande av intervjuguide, så utformades intervjuteman för frågor riktade att svara mot 

forskningsfrågorna. De olika teman som gjorts kretsar kring de faktorer som tidigare teoretiska 

referensram kunna avgöra har starka samband med förtroendet inom franchiserelationen; 

tillfredställelse, konflikter och efterlevnad. Utefter detta så skapades ett tema kring varje komponent 

samt ett allmänt för själva förtroendet, för att få så stora mängder information som möjligt kring de 

olika komponenterna samt deras olika relationer till ämnet förtroende. 

 

”Formuleringen av fr geställningar f r unders kningen ska inte vara s  specifik att detta hindrar 

alternativa idéer eller synsätt att uppst  under insamlingen av data under fältarbetet”  Bryman et al. 

2013:483). Detta citat speglar arbetsgången i detta arbete då det vid skapandet av frågeställningar 

men också vid skapandet av intervjufrågor har skapats struktur gentemot studien men med en 

öppenhet för att skapa flexibilitet. Vid utformandet av de frågor som ingår i intervjuguiden så fanns 

Bryman et al. (2013:485f) förslag på olika sorters frågor med såväl som Kvales (2009:150ff) förslag. 

Detta för att få ut maximalt med kvalitativ data från varje intervju. Exempel på dessa olika frågor är 

Inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, tolkande frågor och uppföljningsfrågor. De 

semistrukturerarde intervjuerna är gjorda med flera intervjuare. Några av skälen till detta är det som 

Bryman et al. (2013:482) skriver är att det här finns två som får ta del av svaren, två som kan tänka 

igenom svaren och då således två som kan bidra till följdfrågor. De skriver även att fler intervjuare 

även kan bidra till en mer avspänd atmosfär. Trost (2010:66f) nämner även att om de som intervjuar 

i par är samspelta så genomför de vanligen en bättre intervju som genererar en större 

informationsmängd och förståelse än vad en ensam intervjuare skulle kunna åstadkomma. Detta 

visar Hove & Anda (2014-03-17) i sin forskning, där det ses att intervjusubjekten pratar mer när det 

är två intervjuare samt att fler följdfrågor ställs under dessa intervjuer. Valet att genomföra 

intervjuerna med två intervjuare bör således skapa en större kvalité vilket bidrar till en bättre 

kvalitativ studie. Bryman et al. (2013:48) skriver att en av de svårare uppgifterna med att 

genomföra en intervju kan vara att hitta en plats där denna kan göras utan att det förekommer brus 

och att intervjun blir störd. Detta har inte varit några svårigheter då samtliga mäklarkontor som 

besökts har haft mötesrum att bistå med.  

 

Samtliga intervjuer med de medverkande spelades in för att kunna transkriberas till analysstadiet. 

Det finns flera fördelar med att arbeta på detta sätt. Dels är det som Bryman et al. (2013:489) 

skriver att kvalitativa forskare mer än ofta är intresserade av hur intervjusubjekten förklarar det 

likväl som vad de säger. Fördelarna med att göra en ljudinspelning menar Britten (1995) är att 

forskaren slipper störa intervjun med att föra anteckningar samt att risken finns att viss information 



61 

 

utelämnas. Det har i studien därför varit viktigt att arbeta på detta sätt för att få med samtliga 

utbyten som gjorts i intervjun, som i slutändan om de inte gjorts, kan ha påverkat studiens resultat. 

 

3.4 Population 

En population är summan av alla enheter forskaren önskar få upplysningar om (Holme & Solvang, 

1997:181). I denna studies fall består populationen av franchisetagare i fastighetsmäklarbranschen. 

Det har inför studien inte kunnat hittas någon statistik kring hur stor denna population är då den är 

beroende av flera faktorer. Detta beror på att det inte går att titta på hur många kontor varje enskilt 

företag har och räkna ut hur många franchisetagare som finns på det sättet. Varje kontor behöver 

nödvändigtvis inte vara drivet med franchise, det kan till exempel vara ett filialkontor. Hade det gått 

att genomföra det på det viset hade det dock blivit problematiskt på så sätt att varje kontor kan ha 

flera franchisetagare som tillsammans driver kontoret. Detta gör att det blir svårt att fastställa en 

mer precis population. Bryman et al. (2013:190) beskriver populationen som samtliga enheter vilka 

forskaren gör sitt urval från. Detta urval menar han görs för att det är högst sannolikt att det finns tid 

eller annan resursbrist som gör att hela populationen inte går att undersöka. Urvalet bör vara 

representativt och spegla populationen, det vill säga vara en miniatyr av populationen (Bryman et 

al., 2013:188ff). Trost (2010:137) menar att det i kvalitativa studier vanligen är helt ointressant med 

representativa urval, då forskaren här hellre vill få en så stor variation som möjligt. Detta gör att 

populationen blir av mindre intresse i denna studie, då det kan ses som att det representativa urvalet 

skall gå att generalisera till populationen. Denna generalisering möter Kvale (2009:280f) med 

motfr gan ”varf r ska man generalisera?”. Han menar att kravet p  att samhällsvetenskapen ska 

kunna producera generaliserbar kunskap bygger på antagandet att vetenskaplig kunskap 

nödvändigtvis är giltig för alla platser och tider för samtliga människor i all evighet. Han fortsätter 

att förklara att kunskap även kan ses vara historiskt och socialt kontextualiserade former av 

förståelse och handling i den sociala världen. Detta gör att det inte blir lika viktigt i denna studie att 

ha den exakta storleken på populationen. 

 

För att på en ytlig nivå ge en vag beskrivning av populationen kan ses att de företag som använder 

sig av organisationskonceptet är Fastighetsbyrån, Svensk fastighetsförmedling, Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling, Skandiamäklarna och HusmanHagberg. Med information från respektive 

företags hemsida ses att det inom dessa organisationer sammanlagt finns cirka 780 kontor. Av dessa 

drivs inte alla med franchise. Här kan även finnas franchisetagare som har flera kontor, kontor som 

har flera franchisetagare och så vidare. Med dessa fakta är det därför svårt att belysa hur stor 

populationen är, men uppskattningsvis över 1000 franchisetagare. Mäklarsamfundet (2014-05-15) 

visar i sin branschrapport att de cirka 6700 registrerade fastighetsmäklare (där franchisetagarna är 



62 

 

inräknade) består av 56 procent män och 44 procent kvinnor. Här framgår även att bland 

fastighetsmäklarna under 30 år så är 60 procent kvinnor, och att det 1994 endast var 17 procent 

kvinnor i branschen. 

 

3.4.1 Urval 

Urvalsmetoden som har använts i studien är ett så kallat målstyrt urval. Bryman et al. (2013:452f) 

förklarar detta som ett icke-sannolikhetsurval, där syftet är att välja ut deltagarna så att de är 

relevanta för forskningsfrågorna. Detta sätt ses passa väl in i arbetet då det precis som Marshall 

(1996) förklarar är ett effektivt sätt att utveckla förståelse för komplexa frågor kring mänskliga 

kontexter, vilket det inte är vid en studie som arbetar med ett slumpmässigt urval där målet är att 

generalisera. I studien har det funnits en ambition att dels få ut kvalitet ur intervjuerna men även att 

göra en spridning av datainhämtningen geografiskt sätt. Trost (2010:143) förklarar att urvalet skall 

begränsas till ett mycket litet antal intervjuer (fyra, fem eller kanske åtta) för att forskaren skall 

kunna hantera materialet och få fram de detaljer som förenar eller skiljer materialet åt. Därför har 

tio intervjuer genomförts där efterlevnaden har varit god och samtliga som har blivit kontaktade har 

ställt upp på att delta i undersökningen. Av tidigare skäl är det dock oklart om detta urval är 

representativt för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen eftersom klar statistik kring 

populationen ej finns att tillhandahålla samt att urvalet kan ses vara för litet. 

 

Då det inför studien gjordes intervjuer för att klarlägga om detta område var av intresse att studera 

så visade det sig att det fanns möjligheter att det kunde finnas olika nivåer av förtroende beroende 

av var franchisetagaren hade sitt verksamhetsområde, i Stockholm eller utanför Stockholm. Därför 

valdes det i denna studie att genomföra intervjuer i Stockholm men även utanför Stockholm. Då 

denna tendens till diskrepans uppmärksammades i Gävle, valdes därför dessa två städer. För att få 

en tydligare bild av urvalet i studien se Tabell 6 nedan. 

 

 Gävle Stockholm 

Antal respondenter 5 5 

Fördelning kvinnor/män i 

procent 

20/80 40/60 

År som franchisetagare 15/13/7/10/9 2/13/1/1/1 

Pseodonym FT1. FT2, FT3, FT4, FT5 FT6, FT7, FT8, FT9, FT10 

Tabell 6. Studiens urval (Egen). 
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Av de medverkande franchisetagarna var tre av tio franchisetagare kvinnor. Detta bedöms stämma 

bra med populationen då antalet kvinnliga fastighetsmäklare har ökat först på senare år. 

Franchisetagarna är i större utsträckning män, då fastighetsmäklarna oftast arbetar ett antal år innan 

de tar klivet till att bli franchisetagare.  

 

När litteraturgenomgången gjordes i sammanhang med att den teoretiska referensramen skapades, 

så hade bland annat Davies et al. (2011) provat sin teori inom fordonsreservdelsbranschen. Här 

framkom inte att det var några speciella faktorer i populationen som påverkade teorin eller som de 

behövde ha särskild hänsyn till i undersökningen. Då denna studie bygger på deras teori och 

teoretiska modell så ses det därför inte behövas ta någon särskild hänsyn till kontrollvariabler för att 

se empirin skall kunna mätas med den teoretiska referensramen. 

 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering kan ses som processen från det generella till det konkreta, det vill säga det 

empiriska arbetet med problemställningen, att göra forskningsfrågorna forskningsbara (Johannessen, 

Tufte, & Johansson, 2003:44). Då denna studie bygger på kvalitativa intervjuer så handlar detta till 

stor del om att dekomponera forskningsfrågorna till frågor som intervjusubjekten förstår för att de 

ska kunna delge sina upplevelser. För att visualisera denna operationaliseringsprocess så har 

nedanstående figur skapats: 

 

Figur 5. Studiens operationalisering(Egen). 

Denna figur illustrerar hur problemställningen preciseras i en nominell definition, där sedan det 

teoretiska begreppet förtroende friställs och bryts ned i tre underliggande variabler som har 

Hur franchisetagaren upplever förtroende för franchisegivaren 

Upplevelsen av förtroende kan  ses kretsa kring summan av ett antal faktorer 

Förtroende 

Tillfredställelse 

Ekonomisk 
tillfredställelse 

Icke-ekonomisk 
tillfredställelse 

Konflikter 

Kontraktet Kontroll 

Efterlevnad 

Prestation 
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relevanta och centrala kopplingar till den nominella definitionen. De tre variablerna tillfredställelse, 

konflikter och efterlevnad kopplas samman med förtroende genom den modell (Figur 4) som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Ur dessa har intervjufrågor formulerats genom att titta 

på vilka faktorer kring variablerna som är viktiga att undersöka för att avgöra nivån på dem. Dessa 

intervjufrågor presenteras nedan i Tabell 7 med tillhörande förklaring om vad frågorna syftar till, 

samt vilka referenter som genom sina teorier visat att dessa är viktiga vid studiet kring förtroende: 

 

Fråga Teoretisk anknytning Referenser Vad frågan syftar till? 

Vad var det som 

gjorde att ni blev 

franchisetagare för X? 

Tillfredställelse Altinay et al. (2013); 

Rubin (1978); Barney 

(1991) 

Om kompetensen eller 

integriteten hos låg till 

grund för valet 

franchisegivare. 

Hur upplever ni er 

relation med 

franchisegivaren? Hur 

upplever du att ert 

gemensamma arbete 

fungerar mellan er? 

Tillfredställelse Mayer et al. (1995); 

Croonen & Brand 

(2013); Palanski & 

Yammarino (2009) 

Hur franchisetagaren ser på 

franchisegivarens integritet. 

Hur upplever du att 

prestationerna på ditt 

kontor ser ut i 

jämförelse med om du 

skulle ha drivit 

företaget 

självständigt? 

Tillfredställelse/Konflikter Davies et al. (2011); 

Gassenheimer et al. 

(1996); Chiou et al. 

(2004) 

Hur prestationerna upplevs. 

Upplever du att det 

finns nackdelar för 

dig och ditt företag 

med att tillhöra en 

franchiseorganisation? 

Konflikter Davies et al. (2011); 

Rubin (1978); Das & 

Teng (1998); Dant & 

Gundlach (1999); 

Michael (1996) 

Om franchisetagaren ser 

problem med relationen. 

Vad finns det för 

saker som andra 

organisationer har 

som du önskar att ni 

hade i er 

organisation? 

Konflikter Davies et al. (2011); 

Rubin (1978); Das & 

Teng (1998); Dant & 

Gundlach (1999); 

Michael (1996) 

Om franchisetagaren ser 

problem med relationen. 
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Tillfredställelse 

Upplever du att 

franchisegivaren 

arbetar för att ni som 

franchisetagare skall 

känna behag med ert 

gemensamma arbete, 

och i sådana fall hur 

gör han det? 

Tillfredställelse Davies et al. (2011); 

Piercy et al. (2006); 

Frazer & Winzor 

(2005); Dyer & Chu 

(2000) 

Om franchisetagarens 

ekonomiska och icke-

ekonomiska förväntningar 

uppfyllts. 

För att få tillhöra 

kedjan betalar ni en 

avgift. Upplever du att 

du är ekonomiskt 

tillfredställd med 

denna avgift? Får du 

vad du betalar för och 

i sådana fall vad får 

du? 

Tillfredställelse Michael (1996); 

Spinelli & Birley 

(1996); Davies et al. 

(2011); Rubin (1978) 

Om franchisetagaren är 

ekonomisk tillfredställd 

med kostnaden i åtanke. 

Upplever ni att ert 

ekonomiska 

förhållande påverkar 

förtroendet för 

franchisegivaren? 

Tillfredställelse Michael (1996); 

Spinelli & Birley 

(1996); Davies et al. 

(2011); Rubin (1978) 

Om franchisetagaren är 

ekonomisk tillfredställd 

med kostnaden i åtanke. 

Vad upplever du som 

utmärkande inom er 

franchiseorganisations 

företagskultur? 

Tillfredställelse Davies et al. (2011); 

Mayer et al. (1995); 

Cohen-Charash & 

Spector (2001); 

Marrewijk (2004); 

Luo (2005) 

Hur franchisetagaren ser på 

franchisegivarens integritet. 

Hur skulle du 

beskriva kvalitén på 

den support ni får från 

franchisegivaren? 

(Finns saker att 

förbättra?) 

Tillfredställelse Mayer et al. (1995); 

Piercy et al. (2006); 

Dyer & Chu (2000); 

Chiou et al. (2004); 

Davies et al. (2011); 

Gainey & Klaas 

(2003) 

Hur franchisetagaren 

upplever sin ekonomiska 

tillfredställelse. 

Vad skulle du säga till Tillfredställelse Neergaard & Ulhøi Om franchisetagaren 
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någon som funderar 

på att bli 

franchisetagare för att 

få honom att starta 

inom just din 

franchisekoncern? 

(2006); Muthusamy & 

White (2005); Barney 

(1991); McKnight et 

al. (1998) 

upplever franchisegivaren 

som innehavare av 

kompetens eller integritet. 

Hur involveras ni i 

arbetet kring nya idéer 

och arbetssätt som er 

franchisegivare vill 

implementera i 

organisationen? 

Tillfredställelse Luo (2005); Dickey et 

al. (2008); Korsgaard 

et al. (1995); Davies 

et al. (2011); Cohen-

Carash & Spector 

(2001) 

Hur integriteten upplevs. 

När ni blev 

franchisetagare så 

klarlagdes 

förmodligen en 

målbild av vad ni 

skulle få ut av 

relationen med 

franchisegivaren, hur 

upplever du att det ser 

ut idag i jämförelse 

med den målbild ni 

mottog? 

Tillfredställelse Hausman (2001); 

Luhmann (2014-04-

09); Robinson (1996); 

Lewis & Weigert 

(1985) 

Hur franchisetagarens 

inledande förväntningar 

besvarades. 

Konflikter 

Hur skulle en typisk 

oenighet mellan er 

och franchisegivaren 

blomma upp och 

handla om? 

 

Konflikter Fulmer & Gelfand 

(2012); Eser (2012); 

Dickey et al. (2008); 

Mishra (1996); Blut et 

al. (2011); Zaheer, 

McEvily & Perrone 

(1998) 

Vad franchisetagaren 

upplever som problematiskt 

i förhållandet. 

Vad skulle ni kunna få 

bättre support kring? 

 

Konflikter Davies et al. (2011); 

Dyer & Chu (2000); 

Hodson (2004) 

Konfliktnivån kring den 

ekonomiska 

tillfredställelsen. 

Kan ni beskriva hur ni 

upplever den 

Konflikter Das & Teng (1998); 

Inkpen & Curall 

Hur franchisetagaren 

upplever konfliktnivån 
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frihetsgrad ni har som 

franchisetagare ställt 

mot den ni kunnat ha 

om ni drivit företaget 

under eget namn? 

(2004); Poppo & 

Zenger (2002); 

Woolthuis, Hillebrand 

& Nooteboom (2005); 

Davies et al. (2011) 

kring kontroll och frihet. 

Hur upplever ni er 

inflytandegrad på 

franchisegivarens sätt 

att styra 

organisationen men 

även hur stort 

självbestämmande du 

uppfattar dig ha över 

ditt kontor? 

Konflikter Das & Teng (1998); 

Inkpen & Curall 

(2004); Poppo & 

Zenger (2002); 

Woolthuis, Hillebrand 

& Nooteboom (2005); 

Davies et al. (2011) 

Hur franchisetagaren 

upplever konfliktnivån 

kring kontroll och frihet. 

Upplever du att 

franchisegivaren 

någon gång gjort ett 

juridiskt åberopande? 

det vill säga styrt er 

att agera på ett 

speciellt sätt för att 

det i kontraktet står att 

ni ska göra så. 

 

Konflikter Tikoo (2005); Quinn 

& Doherty (2000); 

Davies et al. (2011) 

Hur franchisetagaren 

upplever konfliktnivån 

kring kontroll och frihet. 

Till vilken grad 

upplever du att 

franchisekontraktet 

reglerar din 

verksamhet på daglig 

basis? 

Konflikter Antia & Frazier 

(2001); Rubin (1978); 

Davies et al. (2011); 

Faems et al. (2008) 

Hur franchisetagaren anser 

sig kontrollerad av 

franchisekontraktet. 

Upplever ni att det 

arbetssätt som 

franchisegivaren ger 

er är fullt 

anpassningsbart till er 

marknad? 

Konflikter Michael (1996); 

Davies et al. (2011); 

Das & Teng (1998) 

Hur franchisetagaren 

upplever konflikter inom 

integritetsspektret. 

Efterlevnad 
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Den målbild och de 

krav som ställs på er, 

vad tycker du om 

dem? 

Efterlevnad Mohr & Spekman 

(1994); Davies et al. 

(2011); Mayer (1995); 

Dant & Nasr (1998) 

Om målen hos parterna är 

kongruenta. 

Vad anser ni om de 

rekommendationer 

franchisegivaren har 

angående om hur ni 

skall genomföra ert 

arbete? 

Efterlevnad Davies et al. (2011); 

Doz (1996); Croonen 

& Brand (2013); 

Robson, Katsikeas & 

Bello (2008) 

Hur hög efterlevnad 

franchisetagaren till 

franchisegivarens 

arbetssätt. 

Hur upplever du att 

franchisegivaren 

kontrollerade, 

påverkade och 

övervakade er i början 

jämfört med i dag? – 

Om ni uppfattade att 

kontrollen var låg i 

början, hur tolkar ni 

franchisegivarens 

förtroende för er då? 

Efterlevnad Das & Teng (1998); 

Welter (2012); 

Katsikeas, Skarmeas 

& Bello (2008); 

Dickey et al. (2008); 

Dant & Nasr (1998); 

Davies et al. (2011) 

Om franchisetagaren har en 

frihetsnivå. Finns ej detta 

kan det göra att 

efterlevnaden ökar då 

egenföretagare ofta strävar 

efter detta. 

Hur skulle ni reagera 

om franchisegivaren 

kommer med en idé ni 

är skeptisk till? 

Efterlevnad Blut et al. (2011); 

Davies et al. (2011); 

McEvily, Perrone & 

Zaheer (2003); Goel 

& Karri (2006) 

Om franchisetagaren har en 

blind tillit till 

franchisegivaren. 

Tabell 7.  Frågor i intervjuguiden skapade genom operationaliseringen (Egen). 

 

Utöver dessa frågor finns i intervjuguiden även ett antal andra frågor av mer inledande, allmän och 

avslutande karaktär för att knyta ihop frågorna till ett flytande samtal. Detta mycket i linje med vad 

Kvale (2009:147) menar med att få en dynamik i intervjun som stimulerar till en positiv interaktion 

där samtalet hålls flytande och intervjusubjektet ges plats att tala om sina känslor och upplevelser. 

 

3.6 Analysmetod 

Den data som samlats in i studien har analyserats med en så kallad tematisk analys. Denna typ av 

analys beskriver Berg (2001:248ff) som en systematisk process av kategorisering av textinnehåll 

och sökandet efter likheter och olikheter bland dem. Lane, Koka, & Pathak (2006) menar att denna 
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typ av analys är användbar när stora mängder text skall hanteras, vilket det gör i denna studie. 

Braun & Clarke (2006) förklarar även att metoden är ett bra sätt att få fram detaljrikedom ur data. 

Då studien innehåller stora mängder data där målet är att få fram detaljrikedom bland mönster och 

skiljaktigheter så har därför metoden valts. Braun & Clarke (2006) förklarar att metoden är knapert 

marknadsförd i jämförelse med till exempel narrativ analys eller grundad teori. Dock menar de att 

denna metod är brett använd även fast dess namn inte appliceras som analysmetod av en rad 

forskare som använder sig av den inom till exempel innehållsanalys och diskursanalys. Braun & 

Clarke (2006) förklarar vidare att den tematiska analysmetoden inte kräver samma detaljerade 

teoretiska och teknologiska kunskap kring tillvägagångssätt som till exempel grundad teori, vilket 

gör att metoden kan erbjuda en mer tillgänglig form av analys. Avslutningsvis menar Braun & 

Clarke (2006) att den tematiska analysen kan redovisa erfarenheter, betydelser och verkligheten hos 

intervjusubjekten, vilket helt är i linje med vad studien vill åstadkomma. Kvale (2009:42) förklarar 

att den fenomenologiska filosofin (som denna studie har rötter i) vill nå fram till ett väsenskådande 

genom att finna fenomenets gemensamma väsen. Vidare måste fenomenet få skifta i de former de 

kan antas ha, där fenomenets väsen är det som ses som det konstanta genom dessa variationer. 

 

Den tematiska analysen kan göras på ett teoretiskt (deduktivt) eller ett induktivt vis (Braun & 

Clarke, 2006). Denna studie har inledningsvis kodat och tematiserat på ett teoretiskt sätt men har 

använt en av vad Braun & Clarke (2006) nämner som en av den tematiska analysens styrkor, dess 

flexibilitet, och på så sätt kunnat vidmakthålla sin öppenhet och inte stått främmande för att koda 

och tematisera då det uppstått nya mönster i den insamlade data. Vidare menar de att det är viktigt 

att forskarna i sin metoddel av uppsatsen klargör om analysen har ett semantiskt (där endast en nivå 

av data analyseras) eller latent (en djupare analys av data) tema. Studiens syfte har varit att skapa 

förståelse kring upplevelserna av förtroende, det gör att arbetet med analysen har gjorts på ett 

stundtals djupare sätt än det semantiska. Även här har flexibiliteten i metoden haft stor betydelse då 

all data inte varit möjlig att tolka på ett djupare sätt. 

 

Braun & Clarke (2006) beskriver ett arbetssätt på sex steg vid tematisk dataanalys som nedan 

presenteras i Figur 6: 
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Figur 6. Process för tematisk dataanalys (Braun & Clarke, 2006) 

 

I linje med Braun & Clarkes förklaring av analysprocessen förklarar Kvale (2009:196) att 

transkriptionen är det inledande steget i den analytiska processen, vilket även gjordes i studien.  

För att som Kvale (2009:196) skriver, fåkunskap om sitt sätt att intervjua, så transkriberades 

materialet av enbart en av studiens författare. Detta sätt menar han skapar ett tillfälle för forskaren 

att fokusera på att fånga de emotionella och sociala sidor från intervjuerna till det transkriberade 

materialet. För att kunna få fram de skillnader och likheter i intervjumaterialet har det skapats 

symmetri genom att citat och sekvenser från intervjuerna har kodats, och därefter kategoriserats till 

olika teman. De teman som använts har på ett teoretiskt tillvägagångssätt hämtats från tidigare 

forskning och redovisades i Figur 4 ovan och är tillfredställelse, efterlevnad, konflikter, 

kommunikation.  

 

Under de olika teman som skapats har det först gjorts underkategoriseringar där intervjufrågorna 

har stått som kategorier eller underteman. Data som samlats in har således lagts i sina frågefack för 

att som ett första steg bland denna stora mängd data kunna finna likheter och olikheter. Viss data 

har i genomgången inte setts kunna kategoriseras på grund av bristfällighet i datas utformning, data 

har efter genomförd analys slutligen gåtts igenom en andra gång för att säkerhetsställa att viktig 

information inte på felaktig basis kasserats. 

 

Det som framkom under intervjuerna har sedan analyserats i sina olika teman, för att på så sätt 

kunna skåda de utstickande eller kollektiva mönster, samt även lyfta fram kontraststarka 

intervjusekvenser. I linje med studiens syfte analyserades här data på djupet för att kunna skåda och 

tolka de upplevelser som framkommit. Dessa upplevelser tolkas med hjälp av den teoretiska 

referensramen och tidigare kunskap, men även i viss mån av eget tänkande för att kunna identifiera 

1. Bekanta sig med 
datan 

2. Skapa initiala koder 3.  Söka efter teman 

4.  Se över de teman 
som skapats 

5. Definiera och 
namnge teman 

6. Framställa det som 
iaktagits 
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eventualiteter som kan bidra till ny kunskap. Här bygger analysen upp och åskådliggör resultat 

vilket är kumulativ gentemot tidigare forskning där bidrag till ämnet lyfts fram genom kommentarer, 

likheter, intressanta aspekter och olikheter som trätt fram under studiens gång. 

 

3.7 Etiska aspekter 

I enlighett med Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) så kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra stycken 

allmänna krav på forskningen. Dessa krav skriver de är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och finns för att vid en konflikt kunna ge en god 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Vid det första samröret med 

franchisetagaren så klarlades syftet med studien, men även vart i denna deras engagemang och 

medverkan skulle ta plats. Vid tidpunkten då intervjun skulle ske så fick intervjudeltagarna 

information om att deras medverkan självklart var frivillig och att de intervjuade när som helst 

under intervjun fick avbryta den eller ta avstånd från att svara på en viss fråga. I arbetet med studien 

har anonymiteten för de deltagande in i det längsta eftersträvats att hållas. Information och 

personuppgifter etc. har behandlats och arkiverats på ett sådant sätt att de enbart varit tillgängliga 

för de som genomförde studien, och att detta heller inte nyttjats till något annat än forskningen. De 

som medverkat har heller inte fått någon information som varit felaktig eller vilseledande. Bryman 

et al. (2013:138) förklarar begreppet Universalistisk ståndpunkt som att forskaren aldrig får bryta 

mot en etisk regel. Han menar att överträdelser av dessa etiska principer är moraliskt förkastliga och 

skadliga för samhällsforskningen. Arbetet med denna studie har in i det längsta haft målsättningen 

att arbeta med nolltolerans vad gäller upprätthållandet av dessa principer och skall därför kunna 

kategoriseras i detta fack av etiska ståndpunkter. Kvale (2009:89) förklarar att vissa av de 

medverkande vill framställas i forskningen för att bli allmänt erkänd. Konsekvenserna av detta 

menar Kvale (2009:89) är att studien kan innehålla negativa element som i slutet kan göra att den 

offentliga uppmärksamheten för intervjusubjekten blir negativ. Då mäklarföretagare oftast vill 

synas och höras kan detta passa väl in i studien, och med denna insikt har det strävats efter att hålla 

på konfidentialiteten in i det längsta. 

 

3.8 Metoddiskussion 

Den forskningsdesign som valts för arbetet (intervjustudie) har använts för att på bästa sätt kunna 

möta det som syftet eftersträvar att framställa. Kvale (2009:43) förklarar att den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun söker förstå teman ur undersökningspersonens perspektiv i den levda 

vardagsvärlden. Vilken han menar söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld 

utifrån en tolkning av de beskrivna fenomenen. Detta ses gå väl ihop med syftet då detta är att titta 
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närmare på hur franchisetagaren upplever fenomenet förtroende. För att komma åt dessa 

upplevelser kring fenomenet kan fler designer än intervjustudier användas, dock med sina egna för 

och nackdelar precis som det valda sättet. Deltagande observationer hade varit ett möjligt 

tillvägagångssätt. Detta sätt beskriver Fangen & Nordli (2005:7) som ett genomförandesätt där 

forskaren studerar social praxis där de förekommer naturligt ute på fältet bland deltagarna. På så sätt 

hade det varit ett bra sätt att kunna se när fenomenet utspelar sig, istället för att på efterhand få en 

beskrivning av det inträffade. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att empiriinsamlingen blir 

resurskrävande på många vis, då det till exempel sker få fysiska möten mellan franchisegivare och 

franchisetagare. Accessen blir därmed avsevärt svårare att få.  Risken finns även som Fangen & 

Sellerberg (2011:39) skriver att forskargruppen inte glider in naturligt i det sociala sammanhanget, 

vilket kan skapa obekvämhet och stress hos de intervjuade. 

 

Ytterligare en metod för att samla in data hade varit att göra en fallstudie. Yin & Nilsson (2007:13) 

förklarar att fallstudien som forskningsstrategi kan användas vid flertalet olika situationer med 

syftet att bidra till den samlade kunskapen om gruppmässiga, individuella, sociala, organisatoriska 

och politiska företeelser. Vidare menar de att fallstudier är att föredra då frågor om hur eller varför 

ställs, då forskaren då har ringa kontroll över den situation som föreligger och skall studeras och där 

fokus ligger på ett konkret socialt sammanhang. Fallstudien som sådan har av oss inte setts ha några 

större brister, då en multipel fallstudie hade kunnat skapa mönster och visat på skillnader i nästan 

samma utsträckning som en intervjustudie. Dock riktar sig studien till franchisetagarens upplevelser 

vilket hade gjort en fallstudie för smal för vår smak. 

 

3.8.1 Kvalitetskriterier 

Denna studie grundar sig delvis i den hermeneutiskt kvalitativa andan, som av Sohlberg & Sohlberg 

(2009:95) beskriver som en tradition där forskaren vill skapa förståelse kring till exempel mänskliga 

avsikter, istället för att förklara och hitta lagbundenheter, som det i övrigt kan vara i den 

kvantitativa skolan. Bryman et al. (2013:402) förklarar att vissa författare har föreslagit att 

kvalitativa studier ska värderas och bedömas utifrån andra kriterier än dem som kvantitativa studier 

använder, då kvalitativa och kvantitativ metod skiljer sig så pass mycket åt. Seale (1999) skriver att 

några av dessa forskare är de välciterade Lincoln & Guba (1985) och att de valt att utforma 

kriterierna äkthet, och trovärdighet. Vi har här därför valt att lämna de klassiska kvalitetskriterierna 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och istället nyttja de mer anpassade. Bryman et al. 

(2013:402) förklarar att både äktheten och trovärdigheten har delkriterier. Äktheten kommer att 

diskuteras för sig medan trovärdigheten kommer beskrivas under sina respektive delkriterier 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  
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Tillförlitlighet - Shenton (2004) förklarar att tillförlitligheten är ett av de viktigaste delkriterierna för 

att en studie ska bli trovärdig. Han menar att tillförlitligheten bidrar med hur kongruenta 

forskningsresultaten är med verkligheten. Bryman et al. (2013:401ff) utvecklar detta med att 

förklara att tillförlitligheten i resultaten inbegriper både att forskaren har säkerställt att studien 

utförs i linje med de regler som finns, samt att observationerna stämmer väl överens med de 

teoretiska idéer som forskaren framställer. Tillförlitligheten får därför i studien anses vara god, då 

den teoretiska referensramen har behandlat ett ämne som sedan tidigare är brett utforskat, detta har 

då bidragit till att stora mängder teorier och data från flertalet forskare på ett deduktivt sätt lagt en 

god grund. Empirin i arbetet har på ett överskådligt sätt åskådliggjorts och sammanvävts med den 

teoretiska referensramen, vilket gör att de observationer som har gjorts knyts till den mångciterade 

referensramen. Med andra ord ses tydliga kopplingar mellan empiri och teori vilket kan vara ett 

stort bidrag till den goda tillförlitligheten, vilket även Bryman et al. (2013:401) menar tenderar till 

att bli en styrka i kvalitativa studier.  

 

Shenton (2004) med medhåll även från Krefting (1991) skriver att triangulering även är ett 

kraftfullt tillvägagångssätt som stärker tillförlitligheten i studien. Han förklarar att triangulering vid 

flertalet individuella perspektiv kan verifieras genom varandra, där en rikare bild av attityder, behov 

och beteenden kan konstrueras baserat på bidragen av ett flertal personer. Den triangulering som tar 

plats i studien är dels den att flertalet intervjuer har genomförts, men även att den teoretiska 

referensramen innehåller flera teoretiska perspektiv samt att vi även har varit två observatörer under 

datainsamlings- och analysskedet. Trianguleringen kan därför ses styrka tillförlitligheten som i sin 

tur stärker trovärdigheten. 

 

Trots att den totala tillförlitligheten kan ses som god så finns en del som kan ses som osäker.  

Denna del är studiet kring konflikter, som kan vara svår att få raka och ärliga svar kring. Detta kan 

bero på att parter i en nära relation som har konflikter inte vill låta en annan part ta del av dessa. 

Detta är ingenting som upplevts generellt under arbetsgången, det bör dock finnas i läsarens 

beaktande att så kan vara fallet. 

 

Överförbarhet - Studiens överförbarhet är bristfällig då det precis som Bryman et al. (2013:403) 

skriver är att kvalitativa resultat tenderar att ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen 

eller betydelsen av den sociala verklighet som studeras. Detta gör att det blir svårt att med ett 

mindre urval generalisera de tolkningar och den förståelse som har skapats till andra kontexter och 

situationer. Det skall dock förtydligas att det inte har funnits några sådana ambitioner att skapa 
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denna bredd och överförbarhet, då studiens arbetssätt är ute efter ett djup inom kontexten. Däremot 

anser Malterud (2001) att kvalitativa forskningsmetoder bygger på en förståelse av forskningen som 

en systematisk och reflekterande process för utveckling av kunskap som på något sätt kan 

ifrågasättas och delas, vilket innebär ambitioner kring överförbarhet bortom studiens miljö. Detta 

synsätt skapar en viss mån av överförbarhet, då studien ger ett bidrag till det kumulativa inom 

ämnesområdet. 

 

Pålitlighet - Till skillnad från delar av överförbarheten så är pålitligheten god i studien. Krefting 

(1991) förklarar att pålitlighet i studien ges genom att forskaren ger en god insikt i dennes arbete, 

till exempel genom att tydligt redogöra för hur studien i alla dess delar har gått till. Det kan ses att 

pålitligheten precis som Bryman et al. (2013:405) skriver är den kvalitativa skolans svar på 

replikerbarhet. Då detta är en kvalitativ studie byggd på tolkningar och upplevelser med ett målstyrt 

urval så har heller inte syftet varit att denna studie syftar till att gå att replikeras. Därför passar 

pålitligheten bättre in och har även varit viktigt i arbetet med studien, det vill säga, arbeta mot att 

för läsaren ge en klar och tydlig bild över de tillvägagångssätt som har gjorts. Bakgrund har getts till 

varför ett behov av studien finns, vilket ligger till grund för pålitligheten, från detta förklaras och 

argumenteras kring val av metod samt hur data sedan har samlats in och analyserats.  

 

Konfirmering - Hoepfl (1997) förklarar att konfirmering är ett sätt att inom den kvalitativa 

forskningen möta den traditionella forskningens krav på objektivitet, det vill säga att forskaren inte 

skall påverka studien med egna värderingar. Då studien grundar sig i subjektivitet med tolkningar 

går inte objektiviteten att uppnå. Dock har studien genomförts på ett sätt där den inte har haft i syfte 

att påverka arbetsgången på något sätt i någon speciell riktning. Konfirmeringskriteriet håller en bra 

nivå i studien då pålitligheten med dess transparens håller en god nivå, vilket indirekt står som svar 

att studien är genomf rd i vad Bryman et al.     3:4 5) benämner som ”god tro”. Trots att 

transparensen varit en ledstjärna i arbetet så kan i analysskedet ses att det brister. Där presenteras de 

franchisetagarna som bidragit till ett mönster eller någonting som varit viktigt att belysa. Enstaka 

franchisetagares svar som inte setts kunna bidra på ett klart sätt till en ökad förståelse har därför inte 

presenterats. 

 

Äkthet - Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers (2002) skriver att äkthetskriteriet kan användas för 

att mäta kvaliteten på arbetet bortom de metodiska dimensionerna. Bryman et al. (2013:405) 

förklarar att denna äkthet eller autenticitet kan utgöras av underkriterier. Ett av dem är om arbetet 

ger en rättvis bild. Då det är franchisetagare som har varit i fokus för studien så har det i Gävle getts 

en rättvis bild då samtliga franchisetagare inom branschen har ställt upp i undersökningen. De 
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intervjuer som genomfördes i Stockholm har det dock varit svårare att ge en rättvis bild då det 

skulle innebära för många intervjuer. Fastighetsmäklarbranschen är dock en bransch med flera 

franchiseknutna aktörer, där har en rättvis bild getts då de fem intervjuer som genomförts i Gävle 

tillhör olika organisationer. I Stockholm har även där de intervjuer som genomförts varit spridda 

bland olika företag för att även här ge en rättvis syn över branschen.  

 

Ontologisk autenticitet är ett annat underkriterium till äkthet som Morrow (2005) beskriver som att 

de medverkandes egna konstruktioner förbättras, utökas och mognat. Det denna studie kan ha 

bidragit med till de medverkande är att de har fått insikter i hur andra franchisetagare kan resonera, 

hur högt de själva värderar den tillfredställelse de har för sin franchisegivare men även sett samband 

kring vad för fenomen som kan påverka deras förtroende. Detta gör att de medverkande får precis 

som Bryman et al. (2013:405) skriver en större förståelse kring den sociala miljö de lever i. Den 

pedagogiska autenticiteten är närbesläktad då Morrow (2005) förklarar att detta är hur väl 

undersökningen hjälper de medverkande att se hur andra kan se på konstruktionerna. Här har 

intervjuguiden behandlat frågor som har gjort att de medverkande har fått titta på andra 

organisationer för att jämföra med sin egen, vilket gör att studien kan bidra med tankegångar kring 

skillnader bland organisationerna i miljön.  
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer studiens analys men även resultat av det som framkommit under 

datainsamlingsskedet (intervjuerna) att redogöras. För att med största möjliga respekt mot de 

kraven om konfidentialitet och anonymitet som gäller för de medverkande så kommer de 

medverkande franchisetagarna att benämnas som FT1 till och med FT10. Uppbyggnaden under de 

olika underrubrikerna kommer inledningsvis ge en övergripande analys där sedan citat eller 

sekvenser från empirin kommer att kopplas samman med den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis i kapitlet presenteras studiens slutsatser. 

 

4.1 Organisationerna 

Studien har bedrivits på två orter; Stockholm samt Gävle. De företag som medverkat är 

Fastighetsbyrån, Svensk fastighetsförmedling, HusmanHagberg och Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling. De medverkande företagen, som är de lokala entreprenörerna inom varje 

kedja, har bidragit på ett aktivt sätt genom att avvara tillräckligt med tid, men även varit nyfikna 

och följsamma. Företagen som har deltagit i studien är samtliga verksamma inom franchisekedjor. 

Deras huvudsakliga syfte är fastighetsförmedling av privatbostäder för fysiska personer. Att 

företagen är intressanta att studera ses ur flera perspektiv, dels att de är franchiseanknutna, dels att 

de innehar stora marknadsandelar men även för att dessa kedjor har starka varumärken på den 

svenska marknaden. Fastighetsbyrån har idag drygt 250 kontor och cirka 1400 anställda. De är ett 

helägt dotterbolag till Swedbank och är marknadsledande på den svenska bostadsmarknaden, både i 

antal affärer och i omsättning (Fastighetsbyrån, 2014-02-25). Svensk fastighetsförmedling är tätt 

bakom med cirka 230 kontor och runt 1200 anställda. Även de ägs av Swedbank (Svensk 

fastighetsförmedling, 2014-02-25). Länsförsäkringar fastighetsförmedling har 154 kontor och cirka 

580 medarbetare och är Sveriges tredje största fastighetsförmedlare (Länsförsäkringar, 2014-02-25). 

HusmanHagberg innehar cirka 70 kontor och har runt 260 medarbetare och är privatägda 

(HusmanHagberg, 2014-02-25). Samtliga av ovanstående organisationer har rikstäckande 

verksamhet.   

 

4.2 Tillfredställelse 

Nedan beskrivs och analyseras den ekonomiska och den icke-ekonomiska tillfredställelsen som 

franchisetagarna upplever sig ha i sin relation med franchisetagaren. Dessa delar är precis som den 

teoretiska referensramen belyst stora och mycket viktiga delar för uppbyggandet av förtroende och 

utgör en viktig grund för att kunna förstå hur förtroendet upplevs. 
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4.2.1 Ekonomisk tillfredställelse 

Någonting som framkom klart, tydligt och enhälligt från samtliga franchisetagare under 

datainsamlingsfasen var att de upplevde sig få god support från sina franchisegivare. Här återfinns 

svarsmönster kring produktutveckling, rekrytering samt marknadsföring men även att 

franchisegivaren ses som tillgänglig då de enkelt går att få tag på. Då de olika franchiseföretagen är 

uppbyggda olika och har sina egna strategier vad gäller support så har även de medverkande 

franchisetagarna visat att de förutom de gemensamma delarna har en relativt delad syn vad denna 

goda support innebär: 

 

Upplever du att franchisegivaren arbetar för att ni som franchisetagare skall känna behag med ert 

gemensamma arbete, och i sådana fall hur gör han det? 

FT6: Jag skulle säga att vi får otroligt bra support. Det är både inom HR och personal, inom kontorsstöd, inom 

de ekonomiska bitarna, de juridiska. De har verkligen ett helhetspaket för franchisetagarna. 

FT2: Man får alltid hjälp när det krävs, de ställer alltid upp när situationen kräver det. De har funnits där sedan 

första dagen, från allt med rekrytering och annat. Hela organisationen arbetar väldigt bra med supportfrågorna 

FT8: Generellt sett så har vi väldigt bra uppbackning från huvudkontoret med allt vad gäller marknadsföring, 

jurister och allt som vi känner att vi behöver. 

FT3: De är mycket bra på att ge en support inom olika frågor. Det känns som att vi är en enda enhet. Direkt när 

jag får bekymmer så finns de där och lyssnar och ger svar. De är strålande på att svara och det går verkligen 

fort. 

FT8: Man är lyhörd för våra önskemål om förändringar. 

FT10: De arbetar regelbundet med detta. Det är ett av deras största intressen. Detta gör de genom att de dels 

har regelbundna möten, utvecklar våra produkter och tjänster, underlättar vid rekrytering och marknadsföring. 

[…] men även marknadsst d och underlag f r utbildningar lokalt. Jag skulle egentligen vil a säga att de h älper 

mig med allt. 

 

Citaten och sekvenserna ovan visar på att franchisetagarna upplever en god support som inrymmer 

en lättillgänglig franchisegivare som är lätt att kommunicera med, ger uppbackning kring de 

ekonomiska såväl som juridiska bitarna, stöttar med rekrytering men även att de anses vara lyhörda 

kring önskemål av förändringar. Det positiva mönster som ses i intervjumaterialet kan enkelt 

kopplas till den teoretiska referensramen där bland annat Davies et al. (2011) förklarar att support 

står i direkt koppling till de ekonomiska förväntningarna en franchisetagare har på avkastningen 

från samarbetet. Dessa förväntningar menar de har en direkt koppling till högre prestationer samt 

ekonomisk tillfredställelse vilket även backas upp av Gainey & Klaas (2003); Chiou et al. (2004); 

Gassenheimer et al. (1996) som menar att kommunikationen parterna mellan kan stärka den 

ekonomiska tillfredställelsen genom ett starkare varumärke och ökade prestationer. Supporten 

menar Davies et al. (2011) kan innefatta saker som utbildning, marknadsföring, redovisning och 

service och är grundstenen för att skapa förtroende för franchisegivarens kompetens. Då den 
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beskrivna ekonomiska tillfredställelsen beskrivs med ovan ord kan den empiriska data som bildat 

mönstret och som så väl passar in förklara att nivån är god till mycket god. Dock sågs även att 

franchisetagarna inledningsvis enbart upplevde kostnaden som dyr eller acceptabel innan de faktiskt 

uppmärksammade vad de fick för den: 

 

För att få tillhöra kedjan så betalar ni en franchiseavgift. Upplever du att du är ekonomiskt tillfredställd med 

denna avgift? Får du vad du betalar för och i sådana fall vad får du? 

FT6: Ja, det kanske är det här som är lite negativt, att det kostar 10 procent av omsättningen, så ganska mycket 

pengar försvinner till huvudkontoret. Men jag tycker man får ganska så mycket. Allt stöd man får praktiskt 

med finansiella instrument, analyser, utbildningar […] det g r att det blir roligt att  obba i min organisation. [--

-] De har mitt fulla stöd och jag har bara sett bra resultat av de saker de har genomfört. [---] Jag tycker att man 

får väldigt bra avkastning för de pengarna. Tittar man på siffrorna så är det väldigt mycket pengar, men tittar 

man på våra produkter och tjänster så ser man att man får väldigt mycket tillbaka. 

FT8: B de och. […] Det är svårt att se hur mycket pengar som går från oss varje år nu och vad vi faktiskt ser 

att vi får tillbaka i de olika delarna. Men i de stora delarna så ser vi ändå att det är en vettig procent som vi 

betalar, en av de lägsta i branschen trots att det kanske är ett av de största varumärkena i branschen. Så därav 

ska jag säga att jag är nöjd med det.  

FT3: Det är klart att man alltid tycker att det kostar för mycket [---] Det vi betalar är väldigt mycket pengar 

under ett års tid, men vi har oerhört mycket tillbaka också. [---] Men det finns grymma fördelar med att jobba i 

en stor organisation. Man slipper sitta och göra logotyper, det är bara att plugga in och köra. Jag behöver aldrig 

sitta och skapa hjulet själv liksom. 

 

Textsekvenserna ovan belyser att franchisetagarna är måttligt nöjda med vad de får i gengäld för 

erlagd franchiseavgift till det att de faktiskt tittar på vad de får istället för enbart på siffror, då det 

istället visar sig vara väldigt nöjda med utbytet. Resultatet kan därför sägas vara gott och att den 

ekonomiska tillfredställelsen kan ses vara god från franchisetagarnas sida. Så trots att 

franchiseavgiften, som kan anses vara en stor summa pengar, anses denna summa ändå ge mer än 

den kostar vilket gör att det inom det ekonomiska spektret får ses som att franchisetagaren har en 

hög tillfredställelse med relationen på detta plan.   

 

Den relativt höga nöjdheten som majoriteten av franchisetagarna finner kring franchiseavgiften har 

setts komma från uppfyllda förväntningarna på utbytet. Dessa förväntningar har under intervjuerna 

setts handla i stort om verksamhetens koncept och dess rykte samt verksamhetens storlek. 

Franchisegivarens förmåga att leverera en konkurrenskraftig tjänst har setts kompensera den till 

synes höga avgiften genom att leva upp till franchisetagarnas förväntningar på utbytet.  Det kan ses 

hos majoriteten av de intervjuade franchisetagarna, om än med viss spridning, att varumärkets 

betydelse har stor påverkan på valet att bli franchisetagare: 
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Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli franchisetagare för att få honom att starta inom just din 

franchisekoncern? 

FT4: Jag tycker ju att det som känns bra är ju just att det är ett stort och tryggt varumärke och sen att de är så 

pass stora. [---] Varumärket blir viktigare och viktigare.  

FT6: Allt det alla andra konkurrenterna har sagt plus mycket mer! [---] Du har allt stöd du behöver ha, plus att 

du arbetar med kollegor med hög kompetens. [---] Man har bästa tryggheten inom denna organisation. Man 

jobbar för ett företag som ständigt utvecklas och ständigt vill framåt, det är innovativt.  

Vad var det som gjorde att det blev just denna organisation? 

FT7: Jag ville in i en kedja, det fick inte vara för pluttigt.  

FT6: Organisation gjorde ett gott intyck på mig när jag läste på Gävle Högskola. Under tiden var det även 

mycket skriverier om företaget då de var i en expansiv fas. [---] De hade höga mål och var på en resa mot höga 

marknadsandelar och utveckling.  

FT3: Det hade egentligen lika gärna kunnat bli organisation X (censurerat för att behålla konfidentialitet 

gentemot de medverkande), men ingen annan däremot, någon av de större.  

 

Sekvensen ovan visar på att franchisetagarna värderar storleken på organisationen högt. Med 

bakgrund av den höga franchiseavgiften ses franchisegivarens konkurrenskraft som följer av dennas 

starka varumärke och goda rykte vara högt prioriterad bland franchisetagarna. Detta går att koppla 

till den teoretiska referensramen där Davies et al. (2011) förklarar att de ekonomiska aspekterna har 

en stor del i den sammanvävda tillfredsställelsen. Inom denna tillfredsställelse har 

konkurrenskraften i sin tur en stor roll i den vinst som genereras. Citaten ligger även i linje med 

forskning från Rubin (1978) samt Altinay et al. (2013) där franchisetagare ses ansluta sig till ett 

franchisesystem pga. dess konkurrenskraftiga och beprövade koncept. Vidare ses att ett företags 

rykte (konkurrenskraftig/kompetent) har influerat franchisetagarna vid valet av franchisegivare, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning (Neergaard & Ulhøi 2006; Davies et al. 2011; Barney 

1991; McKnight et al. 1998) där ett företags rykte speglar dess konkurrenskraft och förtroende som 

kompetent. I linje med ryktet ses att det finns förväntningar på franchisegivaren och samarbetet 

vilket enligt tidigare forskning (Luhmann 2014-04-09; Robinson 1996; Lewis & Weigert 1985) 

avgör nivån på förtroendet. Bland de intervjuade kretsar dessa speciellt kring konkurrenskraften, 

vilket stöds i den teoretiska referensramen där bland annat Dant & Gundlach (1990) förklarar att 

konkurrenskraften avgörs genom franchisetagarens erfarenheter med franchisegivaren. Då 

franchisetagarna prioriterar konkurrenskraft och storlek ses att förväntningarna och erfarenheterna 

kring dessa två (dock främst konkurrenskraften) är väl upplevda. Den tidigare nämnda 

tillfredsställelsen kring franchiseavgiften och dess utbyte tyder även det på att franchisetagarens 

förväntningar på samarbetet är mötta:  

 

När ni blev franchisetagare så klargjordes förmodligen en målbild av vad ni skulle få ut av franchiserelationen? 

Hur upplever ni att det ser ut idag i jämförelse med den målbild ni mottog? 
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FT6: Jag har väl fått ganska mycket. Jag tycker att de har uppnått mina förväntningar. 

FT4: Ja vi hade ju förväntningar rent samarbetsmässigt och där har allt gått enligt planen.  

FT7: Marknadsföringen vid lanseringen och så kom inte riktigt igång och där var vi väl inte jättenöjda. [---] Så 

vi gnällde ganska bra och vi hade mycket åsikter om att det inte funkade speciellt bra, men där vet jag att de 

har blivit mycket bättre!  

FT8: Delvis så har det uppfyllts. Eller ja, de viktigaste delarna har uppfyllts. […] som helhet har det faktiskt 

varit bra. 

 

Ovanstående sekvens illustrerar att franchisetagarna i stort uppfattar att franchisegivaren har 

motsvarat förväntningarna på samarbetet på ett tillfredsställande sätt. I undantagsfallet från FT7 

sågs en initial missbelåtenhet gällande förväntningar kring marknadsföringen som sedan, genom 

påtryckningar och kritik, förbättrades till den grad att de motsvarade förväntningarna. I och med den 

påtagliga tillfredställelsen bland franchisetagarna kring motsvarade förväntningar ses en positiv 

koppling till tidigare forskning (Doney et al. 1998; Mayer et al. 1995). Denna forskning tyder på att 

förtroende skapas och etableras genom en parts förmåga att möta den andra partens förväntningar. 

Även Davies et al. (2011) menar att motsvarade förväntningar skapar en tillfredsställelse kring 

samarbetet som resulterar i förtroende. Vidare finns det förväntningar på franchisetagaren att 

prestera och franchisetagarens förmåga att motsvara dessa förväntningar, med hjälp av 

franchisegivaren, avgör synen på parternas kompetens:  

 

När ni blev franchisetagare så klargjordes förmodligen en målbild av vad ni skulle få ut av franchiserelationen? 

Hur upplever ni att det ser ut idag? 

FT2: I franchiseavtalet som jag skrev när jag började stod det att vi skulle ha 35 procent marknadsandelar och 

vi ligger på 55 procent så det har aldrig varit något problem med det eller ifrågasättning. 

FT1: Vi har ju marknadsandelskrav, att vi ska hålla en viss marknadsandel på den här orten, och det gör vi ju. 

Sen har vi naturligtvis krav på oss att vi utvecklar oss hela tiden och anställer personal och är vinstdrivande.  

FT9: Vi har krav på oss gällande främst marknadsandelar och det har inte varit några konstigheter.  

 

Förväntningarna på franchisetagarna ses kretsa kring marknadsandelar och utifrån de intervjuade 

franchisetagarna förefaller dessa vara motsvarade. Att franchisetagarna förmår besvara 

förväntningarna gällande marknadsandelarna på ett tillfredsställande sätt tyder på erfarenheter som 

bevisar dess kompetens. Det visar även på att den risk som franchisegivaren tog, när denna förlitade 

sig på franchisetagaren att generera vinst och prestera, var väl värd. Detta kopplas till tidigare 

forskning (Kramer 1999; Six & Sorge 2008; Zaheer, McEvily & Perrone 1998; Currall & Judge 

1995; Hosmer 1995; Dirks & Ferrin 2001) som menar att det krävs att en part utsätter sig för 

sårbarhet/risk för att det ska skapas förtroende. Det besvarade förväntningarna tyder vidare på att 

franchisegivarens varumärke och arbetssätt likväl är en god grund för att motsvara dessa 
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förväntningar och att kompetensen i och med det ses som hög. I den teoretiska referensramen kan 

detta jämföras med det Muthusamy & White (2005) samt Mayer et al. (1995) skriver om att en parts 

förmågor är positivt kopplat till ny kunskap, färdigheter och kompetens som erhållits i och med 

samarbetet. Med andra ord är det franchisetagarens förmågor att uppfylla förväntningarna med hjälp 

av ny kunskap och kompetens från franchisegivarens. Det kan vidare ses att franchisegivarens 

konkurrenskraft hos de flesta franchisetagare, ses som tillfredsställande:  

 

Vad finns det för saker som övriga franchiseföretag har som du önskar att ni hade i ert? 

FT1: Nej jag ser inte att någon annan organisation har något som vi inte har.  

FT9: Nej jag är nöjd med det vår franchisekedja erbjuder.  

FT2: Nej vi har ju alltså allting! 

FT7: Ja, jag vet inte riktigt om det är någonting.  

FT3: mig veterligen så ingenting. Men det är väl inte heller något jag direkt har kollat på så mycket. Det är ju 

sådant jag hade gjort om jag inte vore nöjd. Så nu när jag är nöjd finns det ingen orsak att titta närmare på det. 

 

De intervjuade franchisetagarna ses ovan svara överlag likartat där de känner sig nöjd med 

nuvarande franchisekedja. Det övergripande konceptet ses vara till belåtenhet vilket tyder på en hög 

nöjdhet gällande den specifika kedja som var och en av franchisetagarna tillhör.  De positiva svaren 

visar vidare på att franchisegivaren erbjuder ett koncept som lever upp till förväntningarna som 

konkurrenskraftig. Det tyder likväl på en god förmåga att applicera konceptet till franchisetagaren 

och dennas förmåga att ta till sig konceptet i form av en god kommunikation och ett gott 

kunskapsutbyte: 

 

Upplever du att franchisegivaren arbetar för att ni som franchisetagare skall känna behag med ert 

gemensamma arbete, och i sådana fall hur gör han det? 

FT7: Ja, om man säger så att annars överlever ju inte kedjan heller om man inte gör sina  adepter hyfsat nöjda.  

FT5: Det känns aldrig fel att testa n got eller komma med fr geställningar. […] jag är nöjd på grund av att jag 

tycker att franchisegivaren är lätt att få tag på och att det går att prata om det mesta. 

Just den här marknadsförväntningen, får ni något stöd att uppfylla den? 

FT1: Vi samlas en gång i kvartalet och byter erfarenheter och berättar för varandra vad som gjorts bra och vad 

som funkat och inte funkat.  

Så det är ganska mycket interaktiv kommunikation och träffar? 

FT1: Ja, det är väldigt mycket interaktivt det är det.  

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli franchisetagare för att få honom att starta inom just din 

franchisekoncern? 

FT6: Du arbetar med kollegor (franchisetagare och franchisegivare) med hög kompetens och erfarenhet som 

du får ta del av och nyttja.  

FT  : Det är en snabb och pigg akt r. Du kan ringa till VDn och säga att ”den här gre en kom  ag p , kan vi 

inför det här?”  
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Citaten ovan tyder på att det finns en god kommunikation inom samarbetet. Vidare vittnar svaren på 

att kunskapsutbytet är såväl ömsesidigt som bidragande. Detta kan jämföras och förklaras i teorin 

där bla Kale, Singh & Perlmutter (2000), Muthusamy & Whist (2005) samt McEvily & Marcus 

(2005) som menar att en förbättrad kommunikation och ett ökat informationsutbyte mellan parterna 

tyder på ett högt förtroende. Kopplat mot tidigare forskning (Gainey & Klaas 2003; Chiou, Hsieh & 

Yang 2004; Gassenheimer et al 1996) så leder en sådan kommunikation till att skapa ökat 

förtroende för kompetensen inom organisationen. Den goda nivån av kunskapsutbyte ses vidare av 

Gulati (1998) samt Collins & Smith (2006) som något som förbättrar interaktionen mellan parterna 

och underlättar förutsättningarna för att prestera bättre.   

 

Det tolkas av oss som att den övervägande enigheten bland de intervjuade franchisetagarna 

uppfattar att supporten från franchisegivaren är god vilket, i kombination med samma enighet 

gällande franchisekostnaden och vad som följer av den, tyder på en hög ekonomisk tillfredsställelse 

i takt med att förväntningarna blir motsvarade.  

 

4.2.2 Icke-ekonomisk tillfredställelse 

Under datainsamlingsfasen framkom att en del av de intervjuade franchisetagarna fann stor 

betydelse vid möjligheten att påverka, trots franchisekonceptets uppbyggnad där franchisegivaren 

står för direktiven och besluten. Detta var även något som en del franchisetagare använde som 

argument för att välja just deras franchisekedja:  

 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli franchisetagare för att få honom att starta inom just din 

franchisekoncern? 

FT3: Att man har möjlighet att få vara med att påverka sitt eget och även en del inom hela organisationen.  

FT : Jag tycker att det har varit en otrolig resa. […] det är  ättekul, kul att driva och skapa n nting s älv. FT7: 

Just det med att man kan påverka då organisationen är platt uppbyggd, det tycker jag är en oerhörd fördel.  

FT10: Möjligheten att få kunna ha sitt påverkande.  

 

Här belyser sekvensen att det finns förväntningar gällande hur pass mycket franchisetagarna får 

vara med och påverka besluten i organisationen. Vidare värdesätter några franchisetagare förmågan 

att ta egna beslut och beskriver det som att driva företaget själv. I och med att franchisetagare ser 

sig själv som egna företagare (Flint-Hartle & Bruin 2011) så finns det förväntningar kring hur 

mycket de tillåts bestämma själva, alternativt involveras i processen där beslut tas. Det beskrivs i  

det icke-ekonomiska spektret i den teoretiska referensramen av Luo (2005) och Korsgaard et 

al.(1995) som på vilket sätt en franchisetagare involveras i processen att fatta beslut, men även hur 
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dennes intressen och behov tas med i beaktning vid beslutsfattande. Davies et al. (2011) menar 

vidare att denna icke-ekonomiska tillfredställelse utgjorde grunden för hur mycket förtroende 

franchisetagaren har för franchisegivarens integritet, vilket de menar speglas i hur väl denne blir 

behandlad i relationen. När de medverkande ombads att berätta om deras syn på integriteten i 

relationen med franchisegivaren uttrycktes positiva upplevelser: 

 

Hur upplever ni er relation med franchisegivaren? Hur upplever du att ert gemensamma arbete fungerar 

mellan er? 

FT5: Vi har våra företagsråd då vi träffas alla företagande i Sverige och ledning och går igenom vad som är på 

gång och ibland har vi omröstningar om det är något på gång som ska ändras. Alla är med och bestämmer. Det 

bygger hela tiden på samarbetet och ett förtroende f r varandra. […] men i princip s  skulle vilken medar betar 

som helst kunna lyfta luren och ringa VDn om han nu haft tid att svara på allting, men ni förstår, det finns inga 

vattentäta skott. 

FT4: Den är ganska bra, det är väldigt så här gummibandsförhållande, vi l ser det mesta smidigt. […] 

relationen avtalsmässigt fungerar perfekt. 

FT6: Det är möten minst en gång i veckan utan att överdriva. Där går vi igenom vissa nyckeltal, marknaden, 

efterfrågan, nya produkter som skall lanseras och min åsikt om dem. Så jag har en väldigt nära relation till 

huvudkontoret, och det är lite så de vill jobba också, de vill inte att det ska vara vi och ni utan vill att vi ska 

jobba tillsammans. 

FT7: Vi har en ganska så platt struktur, utan en massa mellanled, så har man någonting man inte är så förtjust i 

så lyfter man i princip luren och ringer VDn. Men jag anser att det fungerar bra. 

FT3: De vill ju att det ska gå bra för oss. 

 

Franchisetagarna menar att relationen med franchisegivaren fungerar på ett demokratiskt sätt, där de 

får vara med och göra sig hörda genom att ge sin syn på saken. Det kan även ses att de upplever 

relationen som ett samarbete där förtroendet är en viktig del då de är medvetna om att 

franchisegivarna vill deras bästa. Detta kopplat till Korsgaard et al. (1995) teorier om rättvisa och 

involvering i beslutsprocesser kan visa att de icke-ekonomiska aspekterna är på en god nivå, vilket 

kan visa på att den delen av tillfredställelsen är uppfylld och berätta för oss att det finns ett 

förtroende för franchisegivarens integritet. De flesta av franchiseorganisationerna har dessutom 

någon form av representantskap från franchisetagarna som har god påverkansmöjlighet: 

 

Hur involveras ni i arbetet kring nya idéer och arbetssätt som er franchisegivare vill implementera i 

organisationen? 

FT2: Vi har någonting som kallas X (ett form av representantskap, censurerat för att bibehålla konfidentialitet 

gentemot de medverkande). Det är ett antal franchisetagare samt ledningsgruppen som är med och tar fram nya 

idéer. Här blir man tillfr gad vad man tycker och s  […] p  det sättet är vi involverade, man kan  u alltid 

påverka och tycka till och så. De är väldigt lyhörda på det man har att säga, det är högt i tak och det tycker jag 

är bra. 
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FT10: Vi har ett möte en gång i månaden där alla franchisetagare i Stockholm träffas en förmiddag och går 

igenom alla frågor som står på dagordningen, vilket oftast är förbättringar. När vi har tagit beslut om vad vi 

tycker ska förbättras så lyfts detta till huvudkontoret. 

FT6: Det finns arbetsgrupper som tittar på olika ämnen som säljargument, metodik, produkten och hur vi 

jobbar med sakerna till vardags. Arbetsgruppen utvecklar ett sätt som sedan lyfts till huvudkontoret där 

franchisetagarna sedan får rösta för om de tycker att det är bra eller inte. Är det något som får positiv respons 

så börjar de att utveckla detta. Tycker majoriteten nej, men att det funkar bra på en marknad så kan 

huvudkontoret implementera det där. Franchisetagaren får med andra ord vara med och uttrycka sig. Man får 

alltid ta del av allt.  

FT7: Vår centrala enhet sitter och jobbar fram olika idéer utifrån olika input och idéer från franchisetagarna i 

organisationen. Men sen lyfts det ju alltid fram på dem här råden som de heter, då kan vi ha omröstningar om 

vad vi tycker och om det någonting som vi ska jobba vidare med. 

 

Här visar det sig att i franchiseorganisationerna så har det skapats olika råd eller representantskap 

där franchisetagarna antingen får vara med och utveckla idéerna eller vara med och bestämma om 

implementering eller dylikt. Korsgaard et al. (1995) och Luos (2005) reflektioner kring att en parts 

involvering i beslutsprocesser kan vara viktigt då detta leder till att relationen presterar bättre då 

beslut tas effektivare och administrativa kostnader minskar. Luo (2005) förklarar att denna 

prestandaökning är en indirekt koppling genom förtroendet. Processen att involvera 

franchisetagarna i beslutsprocessen tyder på en god kommunikation inom samarbetet. Detta är även 

något som en del av de intervjuade franchisetagarna vittnar om, att det finns en öppenhet inom 

organisationen som möjliggör en god kommunikation: 

 

Upplever du att franchisegivaren arbetar för att du skall vara nöjd med ert gemensamma arbete? Och om du 

upplever det, hur upplever du att han gör det? 

FT5: Jag upplever de nog som väldigt lyhörda ändå, det är aldrig några problem att prata eller framföra sina 

synpunkter. 

Vad upplever du som utmärkande vad gäller er franchiseorganisations företagskultur?  

FT6: Vi inom organisationen är väldigt nära varandra. Vi träffas ofta och då är det inte bara vi franchisetagare 

utan även huvudkontor och mäklare.  

FT9: Vi har en kontinuerlig kommunikation med huvudkontoret gällande idéer och funderingar. Det är aldrig 

några problem att ta kontakt. 

 

Ovanstående textsekvens belyser att det inom organisationerna förekommer en god kommunikation 

där det inte är några problem att diskutera beslut och/eller funderingar. I och med att en del av 

franchisetagarna nämner ”f rm gan att p verka” som en viktig aspekt i att driva franchise så ses att 

denna förväntning, genom en god och öppen kommunikation, resulterar i en hög grad av 

involverande i beslutsprocessen. Denna empiri kan förklaras med det Luo (2005) skriver; likt 
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uppfyllda ekonomiska förväntningar så leder även uppfyllda icke ekonomiska förväntningar till 

ökad kommunikation. Vidare menar Davies et al. (2011) att detta arbetssätt, där både 

franchisegivaren och franchisetagaren är delaktig i beslutsfattande och arbetssätt, samt där det finns 

en öppen kommunikation, skapas ett ömsesidigt förtroende. Kopplingen mellan teori och empiri kan 

här därför enligt Davies et al. (2011) visa att de icke-ekonomiska förväntningarna ses hålla en god 

nivå. Med andra ord, förväntningarna på hur mycket franchisetagarna ges möjlighet att påverka ses 

vara väl uppfyllda vilket tyder på att förtroendet för integriteten är hög.  

 

4.3 Konflikter 

En samstämmighet rådde bland de medverkande då de uttalade sig om konfliktnivån och hur en 

typisk oenighet mellan dem och franchisegivarna skulle blomma upp och handla om. Här framkom 

att konfliktnivån egentligen enbart markant kunde märkas i branschen. Det som sågs skulle kunna 

ge upphov till konflikter menar de skulle vara av ekonomisk karaktär, så som att franchisetagarna 

skulle få för lite tillbaka gentemot vad de betalar för, olika typer av upphandlingar och 

it/teknikrelaterade frågor. Här gäller dock att poängtera att majoriteten av de medverkande upplevde 

en låg nivå av konflikter där två av svaren på frågan om vad en oenighet skulle kunna handla om 

var: ”Det vet  ag faktiskt inte” och ”Det kan  ag inte svara p , f r  ag kan inte komma p  

n gonting.”. Det kan ses att det egentligen mer handlade om diskussioner och 

meningsskiljaktigheter: 

 

Hur skulle en typisk oenighet mellan er och franchisegivaren blomma upp? Och vad skulle den handla om? 

FT2: Vi är ju alla egenföretagare och tänker mycket på ekonomin. 

FT3: Det skulle vara det ekonomiska bitarna. Att man känner att det kostar mer än det smakar. Det är väl det 

klassiska. I övrigt kanske att de drar upp för hårda riktlinjer som inte funkar bra i verksamheten. Men man får 

heller inte glömma att de lever på att du presterar bra, så de vill verkligen att det ska gå bra för oss så att det i 

sin tur gynnar dem. 

FT5: Jag tycker att det är svårt, vi har inte varit så oense, mer haft diskussioner, om t.ex. marknadsföring och 

gemensamma nationella satsningar. 

 

Svaren visar att franchisetagarna upplever att om det skulle dyka upp konflikter så skulle de vara 

kring de ekonomiska bitarna, dock ses att detta inte har skett utan att det är på diskussionsnivå och 

att de förstår att franchisegivarna agerar på ett sätt som är bra för dem, då de båda gynnas av att det 

går bra och på samma sätt straffas om det går dåligt. Detta är dock ingen konstighet att det handlar 

om ekonomi, då Rubin (1978) menar att franchise i stort kretsar kring ekonomiska aspekter och att 

vinsten som genereras har stort fokus. Det kan därför ses att konfliktnivån inom relationen är låg, 

vilket kopplat till Luos (2005) teori kan ses som att tillfredställelsen är hög. Den höga 
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tillfredställelsen skall sedan vara grunden för att förtroendet är högt enligt Davies et al. (2011) 

teorier. Kopplingen mellan dessa tre faktorer (tillfredställelse, konflikter och förtroende) kan 

ytterligare förtydligas från en sekvens från intervjudata: 

 

FT6: Det vart lite knivigt mellan franchisegivaren och franchisetagarna vid ett tillfälle, där 

det nästan var 50 procent på vardera sidan. De som tyckte att förslaget inte var bra bildade 

en arbetsgrupp där de kallade samman de samtliga franchisetagare som tyckte det var bra 

och frågade varför de tyckte att det var bra. Sen visade det sig att många av de som hade 

röstat för beslutet kanske inte riktigt visste varför de tyckte att det var bra utan mer för att de 

litade på huvudkontoret (franchisegivaren). De tror på franchisegivaren så pass mycket då 

deras tidigare idéer och arbetssätt varit så framgångsrika. Detta gjorde att de trodde att detta 

var ännu ett steg i att lyckas ännu bättre. Det är en sådan sak jag ser skulle kunna vara en 

oenighet, men det jag menar är att ekonomi och kapital alltid är en känslig punkt. 

 

Sekvensen belyser att franchisetagaren upplever att franchisegivaren agerar för att motverka 

eventuella konflikter genom att tillsätta resurser. Kopplat till det Pondy (1967) nämnde om att en 

organisations framgång i stort bygger på dess förmåga att hantera konflikter så kan detta exempel 

klart kopplas till något positivt. Det som även ses är att franchisetagarna i detta fall ger sin röst på 

franchisegivarens spår även fast de inte är insatta i resultatets egentliga utgångar, på grund av att de 

har agerat bra tidigare. Beaktat att detta är ett utstickande citat, så kan ändå ses att det är en 

sammanfattning av de medverkandes övergripande syn på hur nivåerna för tillfredställelse, 

konflikter och förtroende ser ut hos de medverkande. Här ses de som röstade blint för 

franchisegivarens ha en så pass stor tillfredställelse enligt Davies et al. (2011) teorier att förtroendet 

ökar, vilket i slutändan visas genom att denne får en högre efterlevnad till franchisegivaren.  

 

4.3.1 Kontrakt 

Ett franchisekontrakt kan enligt Rubin (1978) innehålla flertalet klausuler som fungerar som 

standards. De intervjuade franchisetagarna har ovan bekräftat en hög tillfredsställelse gällande 

franchiseavgiften vilket gör att den övergripande konfliktnivån kring kontraktet ses som låg. Utifrån 

detta kan ses att det övergripande området kring vilket franchiserelationen är uppbyggd på är 

tillfredsställande, nämligen ekonomin. De bestämmelser och riktlinjer om hur verksamhetens ska 

bedrivas är ett andra område inom vilket det kan uppstå konflikter. De intervjuade franchisetagarna 

är medvetna om bestämmelserna men ser inga problem med hur de påverkar det vardagliga arbetet: 
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Till vilken grad upplever du att franchisekontraktet reglerar din verksamhet på daglig basis?  

FT5: Vi har ju handböcker och sånt som vi måste följa i enlighet med avtalen. [---] Det är på gott och ont.  

FT6: Det är mer ett kontrakt sinsemellan att jag får bedriva franchiseverksamhet under deras varumärke. Sen 

kan det vara till exempel när man ska göra större investeringar eller agerat fel, då är det viktigt att gå in och 

titta på det. Men till vardags så är det ingen som tänker på det, det är mer om det är större förändringar. [---] 

Det har flutit på väldigt bra för mig sedan jag kom in, så jag har faktiskt inte haft den tanken. Förutom  en 

gång i år, då det var dags för utdelning av vinsten, då undrade jag vad som stod och när den skulle delas ut, 

men det är mer på det sättet.  

FT7: Ja, det gör det väl egentligen. Men det är ingenting man märker. Men nej, det är inget jag upplever. FT8: 

Det sätter ju ändå lite skön press. [---] En bra press i vardagen när man vet att man har fått köpa kontraktet. 

Sen sätter vi lika stor press på oss själva också, men i övrigt, nej inte kontraktet i sig. Utan det är väl mest 

omsättningsbitarna, med att vi ska ha en viss marknadsposition och uppnå vissa siffror. FT9: Låg grad. 

FT10: I mycket liten utsträckning.   

 

Sekvensen illustrerar att majoriteten av de intervjuade anser att kontraktets bestämmelser inte 

påverkar den dagliga verksamheten i alltför stor utsträckning. Jämfört med det av Rubin (1978) 

nämnda standards i kontraktet (om att franchisetagaren går med på att sköta verksamheten utifrån 

bestämmelser från franchisegivaren) så kan ses att det finns en medvetenhet från FTs sida om hur 

verksamheten ska bedrivas. De intervjuade upplever att kontraktet styr verksamheten i låg 

utsträckning vilket, jämfört med teorin, tyder på att franchisetagarena följer de riktlinjer som finns 

utan vidare vilket gör att franchisegivaren inte behöver gå in och styra och kontrollera deras dagliga 

verksamhet. Teorin ifråga gäller det Tikoo (2005) nämner om termen juridiskt åberopande, att 

själva kontraktet är en sorts kontrollmekanism där franchisegivaren kan tvinga franchisetagaren att 

göra något: 

 

Upplever du att franchisegivaren någon gång gjort ett juridiskt åberopande? Det vill säga styrt er att agera på 

ett speciellt sätt för att det i kontraktet står att ni ska göra så. 

FT7: Nej.  

FT10: Nej. Det har nog mycket att göra med att vi följer det som är avtalat.  

FT1: Nej. De kan göra det men det har inte hänt mig. Men jag vet att de har pratat med andra om det, som inte 

följer konceptet. 

FT2: Nej inte direkt.  

FT5: Nej och det är just tack vare att våra avtal ser ut som det gör. De har inte möjlighet att, just kring 

marknadsbitar då, tinga oss till något sådant. Däremot sker vissa inspektioner där det sker slumpmässiga 

kontroller som vi måste ställa upp och svara på men det har också att göra med fastighetsmäklarnämnden. Jag 

har i alla fall inte råkat ut för det.  

FT8: Inte mer än det här med de tekniska bitarna med kontoret. Men den delen har vi ju å andra sidan gått med 

på i avtalet att vi skulle köpa då. Men i övrigt har vi haft en väldigt klanderfri resa så här långt.  
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Citaten ovan visar på att franchisetagarna under de samarbetande åren inte blivit tvingade av 

respektive franchisegivaren att agera på ett speciellt sätt utifrån franchisekontraktet. Vissa 

franchisetagare nämner däremot att de har hört om andra kontor inom verksamheten som har 

hamnat i en sådan situation, främst de kontor som inte följer konceptet. Jämförelsevis menar Quinn 

& Doherty (2000) att franchisegivare använder denna strategi för att kontrollerar och övervakar sina 

franchisetagare för att försäkra sig om en strikt anslutning till kontraktet. En konsekvens av denna 

strategi är enligt Tikoo (2005) att den kan uppfattas som förolämpande och användandet av det kan 

leda till framtida konflikter, något som även stöds av Davies et al. (2011). Motsatsvis tyder 

ovanstående svar på att relationen är fortsatt god och med en låg nivå av konflikter. Det finns en 

acceptans kring kontraktets ekonomiska aspekter och kontraktets bestämmelser och riktlinjer 

gällande verksamhetens arbetssätt följs utan ifrågasättande. Något som däremot ytterligare kan leda 

till oenigheter och konflikter är frågor rörande kontroll och frihet.  

 

4.3.2 Kontroll och frihet 

Något som kunde ses som en farhåga inför insamlandet av data var det som Dant & Gundlach (1999) 

nämnde om att det inom franchiseorganisationer finns en svårighet att hitta en balans mellan 

franchisegivarens vilja att kontrollera och franchisetagarens vilja att vara självständig. Det som 

framkom under intervjuerna var att det sågs finnas en mindre grad av frihet, men även att kontrollen 

som fanns skapade frihet i sig.  n av de medverkande beskrev situationen som att ”friheten är väl 

begränsad, men f r det mesta till det positiva”  FT8) vilket i  vrigt är ett m nster kring de andra 

franchisetagarnas upplevelser om hur kontrollen och friheten upplevs inom franchisesystemet: 

 

Kan ni beskriva hur ni upplever den frihetsgrad ni har som franchisetagare ställt mot den ni kunnat ha om ni 

drivit företaget under eget namn? 

FT4: Jag tycker vi egentligen är friare. Jag menar, de gör saker utan att jag behöver anstränga mig. Så var det 

inte när jag körde själv, då skulle det tänkas på allt från kampanjer till personal. Nu är allt klart, vilket gör att 

jag känner mig friare privat, vilket jag uppskattar. 

FT7: Det är klart man inte har samma frihet. Givetvis skulle man kunna göra mer som man vill, men man är 

även mer begränsad. Du måste hela tiden dra lasset hela vägen. 

FT8: Så länge vi håller oss till arbetssättet så kan vi göra som vi vill. Men vi vill ju också hålla oss till det, 

annars hade jag arbetat någon annanstans om jag inte velat det. 

FT5: Det krävs mer från mäklarföretagen idag i och med att konkurrensen har ökat så mycket. Jag skulle nog 

säga att det skapar mer frihet att vara kedjeansluten i dag. Men det är ju såklart så att man kan göra mer som 

man själv vill om man är helt egen. 

FT9: Självklart är vi mycket mer styrda än om jag hade drivit ett eget företag. Frihetsgraden i ett eget företag 

är väldigt hög. Men även om man är väldigt styrd, så säger jag precis vad jag själv tror på när jag kommer ut 

till kund. Det enda du har är liksom ryggsäcken med organisationens produkter, tjänster, lokal och prospekt. 
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Hur pass styrd upplever du att du är? 

FT9: I de graderna skulle jag säga lagom styrd. Men det är också fel att säga styrd, då de styr mig åt rätt håll. 

Lagom fri skulle jag vilja säga. 

 

Ett klart mönster sågs hos de intervjuade där det framkom att de givetvis är en frihetsskillnad 

mellan att vara franchisetagare och att ha en egen mäklarfirma. Dock ses även att denna frihet gör 

att arbetsbördan upplevs bli större vilket kan tolkas ses som en arbetsbörda. Sammanfattningsvis 

kan sägas att det upplevs finnas frihet så länge franchisetagarna håller sig innanför konceptets ramar. 

Att tolka av svaren går det att till Dant & Gundlachs (1999) olika variabler kring franchisetagarens 

självständighet se att konkurrensen och framgångarna är de två primära variablerna som gör att 

franchisetagaren känner sig ”lagom fri”  FT ). Den balans Dant & Gundlach (1999) poängterar kan 

här alltså ses existera. Den tredje variabeln erfarenhet ses här ha en mindre påverkan då 

franchisetagarna har allt från några månaders erfarenhet till flera år. I det stora så kan de 

medverkandes svar kopplas till Dwyer & Ohs (1987) teori om att franchisetagare som presterar bra 

värdesätter sin franchisegivares styrning och arbetsätt. Samma författare nämner även att det kan 

finnas en risk kring att franchisetagaren upplever att framgången beror på dennes egna prestationer, 

vilket här inte kan ses finnas några tendenser till. 

 

Något som lyftes i problemdiskussionen var att det sågs kunna föreligga en förtroendediskrepans på 

grund av oenigheter kring till exempel marknadsföringen på olika marknader, att denna gjordes på 

samma sätt trots de olika marknadernas olika egenskaper. De medverkandes svar kring denna fråga 

visar här att det är någonting som är uppmärksammat: 

 

Upplever du att det arbetssätt som franchisegivaren ger er är fullt anpassningsbart till er marknad? 

FT7: Nej, det är det ju inte heller. Det är ju olika marknader. Vissa kampanjer kan ju vara som så att de inte 

gäller över huvudtaget, medan andra grejer kan kännas att de är för allmänna och luddiga, vilket i stort är 

kedjornas problem egentligen. Desto större kedja desto värre. Men ja, kampanjerna blir mer generella för att de 

ska funka för alla. 

FT2: Ja, det tycker jag i stort sett. I alla fall tidigare så har vi småkontor reagerat på att det är väldigt 

storstadsanpassat. Men nu tycker jag att man har gjort så att det blir ändringar på det på just sånna här mindre 

ställen. 

FT1: Ja, inte i allt, så är det ju. Jag har inget riktigt exempel men det har blivit mycket bättre faktiskt. Tidigare 

var det väldigt styrt mot storstadsmarknaden, men nu tycker jag att de har blivit bättre på att anpassa sig. 

FT4: Ja 

FT9: Ja, det passar oss utmärkt. 

FT8: Här är väl kanske nackdelen med organisationen, att den är så pass stor. Men när organisationen 

bestämde sig för att konkurrera på vår marknad, så bestämde de sig även för att skapa ett eget grafiskt material, 
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för att det inte passade med det som övriga Sverige körde på. Här fick vår marknad undantagstillstånd att skapa 

det material som man ville. 

 

De intervjuade visar delade meningar kring ämnet, här finns de som tycker att det passar utmärkt, 

de som har erfarenhet av att det varit dåligt men blivit bättre. Överlag kan ses att det på båda orterna 

finns franchisetagare som ser problemet och de som menar att de är nöjda med hur det fungerar. 

Något som även är viktigt att belysa är att det framkom förståelse för varför det är på detta viset, 

som franchisetagare ett nämnde ”[…] medan andra gre er kan kännas att de är f r allmänna och 

luddiga, vilket i stort är ked ornas problem egentligen”. Detta kan allts  ses som en av de fr gor 

som är svåra att besvara inom franchisekedjorna, men heller inte har skapat någon större oenighet 

eller konflikt bland de medverkande som vi kan se det. Konfliktnivån kring franchisegivarens 

arbetssätt på de olika marknaderna kan därför ses som låg. 

 

4.4 Efterlevnad 

Efterlevnaden är som Davies et al. (2011) menar den slutliga delen i deras teori kring förtroendet. 

De menar att medan nivåerna på tillfredställelse och konflikter tillsammans avgör nivån på 

förtroendet så är efterlevnaden en produkt av förtroendet. Således kan man vid ett högt förtroende 

även tolka det som att förtroendet är högt. 

Som i den teoretiska referensramen nämndes så kan efterlevnaden ses som ett resultat av 

franchiseparternas engagemang och motivation (Davies et al., 2011) och då även vice versa. I den 

undersökta branschen kan detta ses som att efterlevnaden har att göra med de rekommendationer, 

mål och krav franchisegivaren har för franchisetagaren. Generellt hos de medverkande kan ses att 

det finns olika resultat som ska uppfyllas exempelvis ”omsättning, kundn  dhet, antal anställda p  

f retaget. Det finns olika resultat som man m ste uppfylla som franchisetagare, olika budgetar” 

(FT6). Det finns alltså flera olika sorters mål och krav som bör fyllas där åsikterna går samman: 

 

Den målbild och de krav som ställs på er, vad tycker du om dem? 

FT10: Den kravbild som är satt har väl inte varit så orimlig, utan de har väl varit ganska rimliga. Mäklarna har 

ju samma sak, de har budgetar. 

FT6: Jag upplever de inte så hårda i och med att det är en förhandling mellan franchisegivaren och 

franchisetagaren. Så det blir en rak kommunikation mellan parterna och det har aldrig varit någon konflikt där 

mellan. Vissa kontor har däremot haft lite högre krav ställda på sig för att franchisegivaren menar att man har 

de resurserna att möta de nivåerna. Då kan de kontoren få hjälp med nya rekryteringar, lite hjälp med 

marknadsföringen för att visa för franchisetagaren att det fungerar om man bara arbetar på. 

FT3: Jag tycker de är rimliga. Det måste finnas ett regelverk och vara beredda på att saker ändras. Men det ska 

vara en balans såklart. 

FT8: Jag tycker de mål och krav som ställs egentligen är sunda. De ställer höga krav och mål, men sen är det 
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ändå upp till oss att faktiskt sätta vår egen budget och mål. 

FT4: Det är ju mål som vi diskuterar tillsammans. 

FT2: De vill att vi ska ha en viss procent av marknaden och att vi ska dra in en viss summa var e  r […] Men 

kraven är så lågt ställda, vi har nästan dubbelt så mycket som de kräver av oss, så det har aldrig sett som ett 

hinder. 

FT1: Jag har mål på mig, att ha en viss marknadsandel i staden. Jag och franchisegivaren har ett ömsesidigt 

förtroende. Så länge jag visar att jag kan sköta företaget på ett bra sätt så har de åsikter. 

FT5: Någonstans kan jag tycka att de skulle kunna ställa högre krav. 

 

Sekvenserna visar att de intervjuade inte upplever målen och kraven som någonting betungande 

utan visar förståelse för varför franchisegivaren använder sig av det, men att det måste finnas en 

balans i hur hårt ställda de är. Det syns inte finnas någon som anser att kraven är för hårda och det 

ses att målen och kraven kommuniceras parterna mellan. Någon enstaka anser till och med att de 

skulle kunna ställa högre krav. Det som klarast lyser igenom och enklast kopplas samman är att det 

finns god kommunikation där bägge parter tillsammans sätter krav- och målbilder över 

verksamheten. Davies et al. (2011) menar att där det finns en öppen kommunikation och ett 

ömsesidigt förtroende skapar de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt samarbete. Vidare 

förklarar de, Stahl et al. (2011) och Mayer et al. (1995) att efterlevnaden även kan ses hur 

samarbetsvillig en part är gentemot en annan parts idéer och strategier: 

 

Vad anser ni om de rekommendationer franchisegivaren har angående om hur ni skall genomföra ert arbete? 

FT6: De har en vision om hur vi ska jobba och det är väldigt bra. Jag skulle tycka att alla mäklare ska jobba 

efter den, för den är väldigt generell. Det är mer vanliga krav som jag tycker är ett bra upplägg. 

FT8: Vi har n got som kallas f r v rt sätt, vilket är ett stort kompendium […] det är egentligen en sund 

mäklarsed, en handbok för att man skall undvika problem. 

FT8: Vi har en handbok och sådana saker, och det handlar oftast om sunt förnuft hos oss, hur man skall göra 

och så. Det är inga orimliga krav egentligen, det handlar om att upprätthålla en god nivå, där mitt ansvar är att 

se till att mina mäklare håller den nivån, vilket jag tycker är helt rimligt. 

FT1: Jag tycker franchisegivaren tar vettiga beslut som jag har förtroende för.FT2: Vi har en otrolig frihet. De 

struntar egentligen i hur jag gör, bara att jag följer de direktiv som finns.. Det är inte så mycket mer, vi har en 

otrolig frihet egentligen. 

FT5: Jo, alltså det finns i handboken hur man ska göra sådant. [---] Vissa grejer tycker jag att vi överträffar 

med råge. 

 

Det kan ses att rekommendationerna kring företagets policies och riktlinjer uppfattas som väldigt 

positiva. Blut et al. (2011) och Davies et al. (2011) förklarade att om franchisetagarna inte hade haft 

någon efterlevnad till dessa så hade den totala efterlevnaden haft en låg nivå. Davies et al. (2011) 

utvecklade detta med att om franchisetagaren har en låg efterlevnad kring dessa så kan det antas att 



92 

 

franchisetagaren anser att framgångarna kommer från hen själv och inte från samarbetet. 

Förtroendet hade i sådana fall varit lågt och prestationerna hade enligt Gulati & Nickerson (2008), 

Lane, Koka & Pathak (2006), Zaheer, McEvily & Perrone (1998), Jap & Anderson (2007) setts 

kunna bli lägre.  

 

4.4.1 Prestationer 

Föregående avsnitt avslutades med att visa att förtroendenivån även från efterlevnadsperspektivet 

ansågs hålla en god nivå. Detta höga förtroende sågs sedan i den teoretiska referensramen leda till 

ökade prestationer. Nedanstående exempel visar sambandet mellan faktorerna förtroende, 

efterlevnad och prestationer: 

 

Hur upplever du att franchisegivaren kontrollerade, påverkade och övervakade er i början jämfört med i dag? 

Om ni uppfattade att kontrollen var låg i början, hur tolkar ni franchisegivarens förtroende för er då? 

FT2: För kanske åtta år sedan, så fick vi gå en kontorsutvecklingskurs där de tyckte att vi skulle specialisera 

oss på orter utanför vår marknad och öppna kontor där istället för att sköta allting härifrån. Det tipset följde vi 

och det blev otroligt lyckat. 

Vad tyckte du om det? 

FT2: Ja, klart jag var lite klentrogen då. Man tyckte att det funkade bra som det gjorde, varför ändra då. Men 

med facit i hand s  var det oerh rt lyckat […] Så det är klart jag måste ha lite tillit till dem. 

 

Det som franchisegivaren förklarar är att hen fick gå en kurs där franchisegivaren ville att de skulle 

öppna mindre decentraliserade kontor på marknaden för att då bli mer specialiserade på de olika 

områdena på marknaden. Detta var franchisetagaren inledningsvis skeptisk mot, men idag väldigt 

glad över då det blev oerhört lyckat. Som nämnts är att en parts engagemang och motivation kan 

sägas vara grunden till efterlevnad. Här fick franchisegivaren franchisetagaren motiverad och 

engagerad i projektet vilket resulterade i det som även Doz (1996) såg, ökade prestationer. Detta 

exempel från intervjuerna visar klart hur förtroendet gör att franchisetagaren får en högre 

efterlevnad till franchisegivarens idéer och strategier vilket i slutändan skapar högre prestationer. 

De höga prestationerna har även hos de andra franchisetagarna setts vara goda: 

 

Hur upplever du att prestationerna på ditt kontor ser ut i jämförelse med om du skulle ha drivit företaget 

självständigt? 

FT5: Tyvärr ska jag säga så finns inte så mycket utrymmer för enskilda mäklarföretag. Det kan funka om du 

har någon specifik inriktning. [---] Det kan bli ganska tufft att stå för alla egna kostnader. 

FT9: Det är en stor skillnad, men det är också något av det som jag kan se som en av de stora fördelarna med 

att representera ett så pass välkänt varumärke, som står för en sådan otrolig trygghet. [---] Det förtroendet som 

varumärket bär med sig ger oss definitivt affärer i de lägena där vi ställs i konkurrens mot de andra. Svårt att 



93 

 

säga procentuellt hur stora fördelar, men min uppfattning är att det i alla fall är stora fördelar. 

FT3: Mycket bättre, klara fördelar att tillhöra en stor kedja. 

FT2: Visst skulle det gå men inte på det här sättet, inte lika bra, det tror jag inte, jag tror på kedjor i och med 

dess trygghet. 

FT5: Jag tror det skulle vara svårt att driva eget idag, det skulle bli en annan typ av kunder och man skulle inte 

kunna omsätta alla anställda eller behålla samma marknadsandel. 

FT4: Jag tror att med tiden så har de som inte har ett varumärke det tufft. 

FT6: Resurserna finns i de större mäklarbyråerna. Det finns små mäklarbyråer på marknaden, men de går inte 

lika bra då det inte finns samma förtroende till de mäklarna. Det är inte att de är oseriösa, de är duktiga men 

har inte resurser att visa det. Det kan ge en fuffenskänsla hos kunden. Det är det min organisations och andra 

större byråers styrka, att man inger en trygghet till marknaden. 

 

Här ses att franchisetagarna upplever att prestationerna är högre genom deras tillhörighet till en 

kedja i jämfört med om de hade drivit ett mäklarföretag under eget namn. Mycket menar de 

kommer från att organisationernas välkända varumärke skapar en trygghet vilket gör att företaget 

blir konkurrenskraftigt och ses som en seriös aktör. Här kan ses att de förväntningar som finns på 

samarbetet är uppfyllda då franchisetagaren är nöjd med samarbetet. Detta kopplat till Mohr & 

Spekmans (1994) teori om att det då blir lättare att skapa nya gemensamma mål som kan leda till 

ytterligare framgång genom ökade prestationer kan ses föreligga. Här kopplar prestationerna 

tillbaka till tillfredställelsen vilken gör att systemet får ett positivt flyt genom processen. 

 

  



94 

 

5. Slutsats 

I följande kapitel summeras och poängteras studiens resultat, som i sin tur presenteras som 

slutsatser. 

Studien har använt sig av modellen som presenterades i den avslutande delen av teorikapitlet, för att 

lättare kunna skapa en förståelse för hur franchisetagare i Gävle och Stockholm upplever förtroende 

för sina franchisegivare. Själva modellen är inspirerad av Davies et al. (2011) men den har 

modifierats utifrån teoretiska observationer för att bli än mer aktuell och inte begränsas till enstaka 

teorier. Modellen har använts i syfte att på ett överskådligt sätt presentera en illustrativ och 

förklarande bild över hur franchisetagarens förtroende för franchisegivaren påverkar 

franchiserelationen. Genom att fokusera på franchisetagarens upplevelser kring de områden som 

föranleder förtroende, nämligen hur det skapas, hur det förstörs och vad det leder till, så skapas en 

förståelse för förtroendets slutliga nivå. Dessa tre områden har fungerat som teman utifrån vilka 

frågor har skapats. Svaren på dessa frågor har analyserats och ställts mot tidigare teorier inom 

respektive område för att kunna se olikheter och mönster. Det övergripande resultatet från 

respektive teman kan ses bilda en nivå som i kombination avgör nivån av förtroendet.   

 

Det färdigställda analysarbetet belyser hur de intervjuade franchisetagarna upplever sin 

tillfredsställelse, nivån på konflikterna samt efterlevnaden med franchisegivaren. Beträffande 

tillfredsställelsen, uppdelad i ekonomisk och icke ekonomisk tillfredsställelse, så ses nivån på dessa 

kretsa kring de förväntningar som ställs på samarbetet och själva franchisekonceptet. Vad gäller den 

ekonomiska tillfredsställelsen så ses de intervjuade franchisetagarna uppleva en hög 

tillfredsställande nivå. Väl uppfyllda förväntningar på franchisegivarens kompetens, mestadels 

support men även varumärket i relation till franchisekostnaden, ses generera en hög ekonomisk 

tillfredsställelse. Den icke ekonomiska tillfredsställelsen kretsar kring förväntningar på relationens 

integritet. Hur pass involverade franchisetagarna blir i beslutsprocessen, dess möjlighet att påverka 

samt förväntningar på arbetssättet ses skapa en god till mycket god icke ekonomiska 

tillfredsställelse. En viktig del i tillfredsställelsen ses komma från en väl utvecklad kommunikation 

mellan parterna. Kommunikationen ses även förmedla arbetssättet på ett effektivt sätt samtidigt som 

den möjliggör en interaktiv beslutsprocess. Sammantaget kan det ses att den ekonomiska samt icke 

ekonomiska tillfredsställelsen, genom motsvarade förväntningar på samarbetet, höjer 

franchisetagarens nivå av förtroende för franchisegivarens kompetens och integritet.  

 

Den slutliga nivån av förtroende avgörs även av konfliktnivån. Under analysen sågs en hög 

tillfredsställelse i franchiserelationen vilket gjort att nivån på konflikterna logiskt hamnat på en 

ringa nivå. En av två stora oenigheter som kan ses uppstå rör enligt franchisetagarna ekonomiska 
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aspekter. Den existerande höga ekonomiska tillfredsställelse ses emellertid hålla konflikterna på en 

låg nivå. På sin höjd förekommer istället funktionella konflikter, främst gällande utformning av 

diverse kampan er och marknadsf ring, diskussioner med ”h gt i tak”.  n andra oenighet ses 

handla om hus pass mycket franchisetagarna tillåts styra kontoren själva samt hur mycket det tillåts 

påverka verksamheten. Denna frihet visades, efter slutförd analys, ligga på en godtagbar och 

tillfredsställande nivå hos samtliga franchisetagare. De tillåts bestämma och styra över respektive 

kontor så länge det sker inom ramarna för franchisekonceptet vilket gör att friheten ses ligga på en 

hög nivå och följaktligen leda till uteblivna konflikter. Inom franchiserelationen ses balansen 

mellan franchisegivarens riktlinjer och bestämmelser samt franchisetagarens självbestämmande 

utifrån dessa ligga på en god nivå vilket resulterar i en ett gott samarbete med låga konflikter.  

 

Genomförd analys har resulterat i fastställandet av de två nivåer, tillfredsställelse och konflikter, 

som sammantaget avgör nivån av förtroendet inom franchiserelationen. Vidare har det under 

analysen framkommit att franchisegivarens mål, krav och rekommendationer är accepterade vilket 

tyder på att franchisetagarna har en god efterlevnad till franchisegivarens arbetssätt och verksamhet. 

Trots den påvisade och förhållandevis höga nivån av frihet så förespråkar vissa franchisetagare en 

ökad styrning med tydligare riktlinjer från franchisegivarens sida för att ytterligare anamma 

verksamhetens koncept i förhoppning om att öka prestationerna. Bakgrunden kan ses komma från 

franchisegivarens beprövade kompetens gällande tidigare rekommendationer och arbetssätt. 

Slutligen ses en tillfredsställelse kring just prestationerna där majoriteten av franchisetagarna 

upplever att deras prestationer är goda. Samma majoritet anser att de presterade resultatet vore svårt 

att matcha om de inte tillhört en kedja och istället drivit eget. 

 

Överlag visar analysen på att franchisetagaren har ett högt förtroende för sin franchisegivare vilket 

för det mesta ses som något positivt. Däremot har tidigare teori spekulerat i konsekvenserna av ett 

för högt förtroende som något negativt. Den blinda tillit som kan uppstå i takt med att 

franchisegivaren, genom tidigare lyckade rekommendationer och förtroendeingivande erfarenheter, 

får franchisetagaren att blint lita på denna utan vidare ifråga sättning. Analysen tyder på vissa 

tendenser till ett sådant beteende, främst i form av en speciell kampanj eller marknadsföring där 

franchisetagaren har fullt förtroende för franchisegivarens kompetens och följer dennes 

rekommendationer. Den goda och kontinuerligt förekommande kommunikationen vittnar dock om 

att franchisetagaren även kring detta scenario ifrågasätter franchisegivarens beslut i en av många 

vanligt förekommande diskussioner parterna emellan. Fenomenet blint tillit är alltså något som 

skulle kunna uppstå i takt med ett högt förtroende, icke desto mindre är det något som förekommer 

bland de intervjuade franchisetagarna. 
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Ovanstående slutsats kan utan svårigheter kopplas mot tidigare ställda forskningsfrågor. I och med 

att samtliga franchisetagare är tillfredsställda med respektive franchisegivare, kombinerat med en 

låg konfliktnivå, kan analysen visa på ett högt förtroende inom franchiserelationen. Samtliga 

undersökta franchisetagare, i varierande utsträckning men tillika enhetligt, redogör för positiva 

upplevelser kring det förtroende de har för franchisegivaren, oavsett om det är förtroende för 

kompetensen eller förtroende för integriteten.  Med bakgrund av det väl fungerande samarbetet, 

innehållandes god kommunikation, balans mellan frihet och kontroll samt prestationer överlägsna 

de hos privatägda och enskilda företag ses att franchisetagarnas höga nivåer av förtroende leder till 

en ökad efterlevnad. 
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6. Avslutande diskussion 

I avsnittet hålls ett avslutande resonemang kring studiens resultat och vad dessa har bidragit med 

och haft för meningsskiljaktigheter med tidigare forskning. Avslutningsvis redogörs förslag på 

vidare forskning inom området. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Kopplat till studiens start, det vill säga syftet, så vill vi under nedanstående underrubriker lyfta fram 

de resultat som framkommit under genomförandet för att visa vad franchisetagarna upplevt som kan 

bidra till förståelse. Då ämnet förtroende inom ledarskap och organisation tidigare är välstuderat så 

har arbetet till stor del tagit hjälp av tidigare forskning. En teori vi i mångt och mycket valt att 

arbeta med genom att ställa den mot annan forskning i både ond och god mening är Davies et al. 

(2011) teori kring modellen a model of trust and compliance. Den förståelse vi haft som mål att 

bidra med till ämnet har gått att knyta an till de segment som modellen innehåller. Med den 

utgångspunkten kring segmenten har teorin kunnat ställas mot andra teorier där positiva och 

negativa tankar har bildats, vilket i sin tur gjort att batteriet av intervjufrågor har blivit öppna men 

ändå specifika till segmenten, vilket gjort att vi kunnat skapa den förståelse kring franchisetagarnas 

upplevelser vi varit ute efter. Då förståelsen kretsar kring förtroende, som anses vara en av, om inte 

den viktigaste byggstenen inom franchisekonceptet, har vår förhoppning varit att forskningen skall 

kunna bidra till att med en tidigare teori se om det föreligger förtroende för franchisegivaren hos de 

undersökta franchisetagarna.  

 

Ett av de större bidragen har därför blivit att av oss validera tidigare teori för att se om den även är 

applicerbar i andra kontexter. 

 

6.1.1 Validering av tidigare teori 

Som ovan nämndes har tidigare forskning varit en viktig del i studien och dess kumulativa upplägg. 

Davies et al. (2011) teori som har haft stor betydelse vid arbetet och framtagandet av data och 

analys är tidigare prövad inom den franchiseorganiserade bilreparationsbranschen i USA. Då det är 

en helt annan bransch i en annan världsdel så har det varit intressant att nyttja teorin för att se hur 

den applicerar sig inom en annan bransch på den svenska marknaden. Detta blir då även en del av 

vårt bidrag till forskningen kring ämnet, att validera tidigare forskning. Trots att den tidigare 

forskningen använt sig av andra tillvägagångssätt vid framställandet av data men även vid analysen, 

så har diskrepansen mellan resultaten varit låg, vilket ur vår synvinkel stärker teorin. Vid 

analysarbetet av det empiriska materialet framkom att den tillfredställelse, som enligt tidigare 
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teorier är en bidragande faktor till den sammanlagda förtroendenivån i detta fall är en faktor som 

talar starkt i positiv mening. Tillfredställelsen som redogjordes i den teoretiska referensramen delas 

in i ekonomisk och icke-ekonomisk tillfredställelse, här är även förväntningarna kring dem en viktig 

del vilka här visade sig ha en hög till mycket hög nivå bland de medverkande franchisetagarna.  

Produktutveckling, rekrytering och marknadsföring var några av de saker som de intervjuade var 

nöjda till mycket nöjda med vilket med hjälp av Davies et al. (2011) teori förklarar att de 

ekonomiska förväntningarna på samarbetet ger en positiv avkastning vilket skapar en upplevelse 

hos franchisetagaren med betoning på att den ekonomiska tillfredställelsen är på en god nivå. 

Gainey & Klaas (2003), Chiou et al. (2004) och Gasssenheimer et al. (1996) menade även att 

kommunikationen parterna mellan stärker den ekonomiska tillfredställelsen genom förhöjda 

prestationer och ett stärkt varumärke. Då det fanns tydliga mönster kring att franchisetagarna 

uppfattade kommunikationen som något som låg nära till hands och sköttes på ett bra sätt så kan 

upplevelserna kring den ekonomiska tillfredställelsen förklaras ytterligare stärkta. Davies et al. 

(2011) visar även att förtroendet är uppdelat i två delar, förtroende för kompetens och integritet. Det 

förstnämnda förklarar de uppnås genom en hög tillfredställelse inom det ekonomiska spektret, 

vilket det då visas föreligga i vår studie. På samma sätt som de ekonomiska förväntningarnas 

avkastning skapar en god nivå på den ekonomiska tillfredställelsen så har det i det empiriska 

materialet framkommit detsamma mellan de icke-ekonomiska förväntningarna och den icke-

ekonomiska tillfredställelsen. Detta återspeglades i att franchisetagarna upplevde relationen som 

trivsam där de har ett gott inflytande, en franchisegivare som lyssnar och går att kommunicera med 

samt att de behandlas på ett bra sätt. Förtroendet för integriteten som skapas genom en hög icke-

ekonomisk tillfredställelse är den andra delen av det totala förtroendekapitalet som finns. Här ses 

Davies et al. (2011) teori visa att det sammanlagda förtroendekapitalet i franchiserelationen så här 

långt är på en god nivå. Vi menar att deras teori i detta skede ses stämma överens med vårt 

empiriska material. 

 

Davies et al. (2011) menar i sina slutsatser att konflikterna de inledningsvis enbart trodde kunde ha 

ett negativt inflytande på förtroendet, även kan ha ett positivt inflytande. Dessa benämndes som 

funktionella konflikter, vilka även de ger ett positivt tillskott till förtroendet. Utifrån dessa element 

som kan ses ligga i linje med tidigare forskning, så finns ett gott förtroendekapital för 

franchisegivarna hos franchisetagarna även i den verklighet vi har studerat. 

 

Efterlevnaden som inom franchisekonceptet kan ses som en produkt av förtroendet av Davies et al. 

(2011) kan då även avgöra om förtroende föreligger, fast från modellens andra håll. Denna 

efterlevnad sågs av dem med flera (Stahl et al., 2011; Mayer et al., 1995) i stora drag handla om 
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samarbetsvillighet till franchisegivaren och systemet. Detta sågs även föreligga i vår studie där 

arbetssättet, mål och krav sågs vara välfungerande och förstådda. Efterlevnaden som sågs som 

mellanhanden mellan förtroende och prestationer ses alltså hålla en god nivå när franchisetagarna 

förklarade att de tack vare franchiseorganisationen hade sin framgång prestationsmässigt. 

 

Davies et al. (2011) teori om förtroendet, vad det byggs upp av och vad det påverkar ses alltså vara 

applicerbar inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. Teorin i sig skulle då även med en 

bredare och då mer generell forskningsstrategi kunna svara på hur framtiden för 

organisationsformen inom branschen ser ut. 

 

6.1.2 Meningsskiljaktigheter med tidigare teori 

Trots att den testade modellen och dess tillhörande teoretiska bakgrund i stora drag är applicerbar 

på fastighetsmäklarbranschen så finns det meningsskiljaktigheter. I den teoretiska referensramen 

ställdes olika teorier mot varandra för att skapa en så bred förståelse för vart och ett av modellens 

segment som möjligt. Vissa av dessa teorier skiljer sig så pass att de har en benägenhet att kollidera 

medan andra teorier till det närmsta är identiska. Avsnittet hur förtroende skapas behandlar det 

segment som det råder flest omfattande delade meningar om. Det är ett komplext tillvägagångssätt, 

baserat i stort på förväntningar (ekonomiska och icke ekonomiska) som bildar en tillfredsställelse 

som påverkat av konflikter skapar förtroende.  

 

Den stora skillnaden mellan teori och empiri är den tid det tar för förtroende att utvecklas och till 

vilken grad efterlevnaden utvecklas. Modellen och teorier från Davies et al. (2011) menar på att det 

främst är genom erfarenheter, där parternas förmåga att motsvara varandras förväntningar, som 

tillfredsställelsen och förtroendet bildas och leder till efterlevnad. Genomförd analys vittnar om att 

detta stämmer men den pekar även på att förtroende och efterlevnad etableras snabbare. 

Bakgrunden till detta kopplas till balansen mellan kontroll och förtroende inom franchiserelationen. 

Tidigare teorier (Das & Teng, 2001; Mellewigt, Ehrmann & Decker, 2011; Welter, 2012) menar att 

kontrollen är ett sätt att skapa förtroende när förtroende inte finns. Argumenteringen bakom dessa 

teorier är att det i inledande samarbete helt enkelt inte har hunnit bildas förtroende och att en hårt 

kontrollerande franchisegivare då kan påvisa sin kompetens och integritet i takt med att 

franchisetagaren ser resultat av samarbetet. Genomförd analys visar att dessa teorier till viss del 

stämmer, vilket går emot det Davies et al. (2011) samt Mayer et al. (1995) menar att kontroll är 

något som kan förstöra förtroendet och att förtroende tar tid att bygga.  Däremot har 

franchisetagaren en stor del i denna inledande kontrollen än vad teorierna från Das & Teng (2001), 

Mellewigt, Ehrmann & Decker (2011) och Welter (2012) vittnar om. Det har setts att majoriteten av 
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franchisetagarna har ett inledande förtroende för det starka varumärke som de tillhör vilket grundas 

på franchisegivarens rykte som kompetent. Detta leder till en inledande accepterad efterlevnad för 

franchisegivarens arbetssätt, en accepterad vilja att bli kontrollerade. Det franchisekontrakt som 

undertecknas kan ses symbolisera en sorts bekräftelse på att franchisetagaren går med på att styra 

sitt kontor utifrån verksamhetens bestämmelser och riktlinjer. Denna inledande acceptans kring 

kontroll samt initialt förtroende och efterlevnad ligger emellertid i linje med Davies et al. (2011) 

modell, då samarbetets erfarenheter avgör om franchisetagaren fortsätter att ha en god efterlevnad. 

Analysen pekar på att balansen mellan kontroll och förtroende inte är så komplext som teorierna 

antyder. Det liknas mer vid det samspel som tidigare teorier (Das & Teng, 1998; Inkpen & Currall, 

2004; Rubin, 1978) resonerar kring finns mellan franchisegivare och franchisetagare.  

 

Det kan alltså indirekt ses som att franchisetagarna är villiga att bli styrda och kontrollerade för att i 

bästa möjliga mån följa det koncept som visat sig framgångsrikt. Detta skiljer sig till viss del mot 

den teoretiska ramen där bland annat Davies et al. (2011) menar att det först och främst är genom 

motsvarade förväntningar på samarbetet som en tillfredsställelse skapas och tillsammans med 

konflikter avgör det förtroende som leder till efterlevnad. Analysen visar att detta stämmer men den 

visar även att det redan i samarbetets vagga återfinns ett förtroende och efterlevnad hos 

franchisetagaren för franchisegivaren. Betydelsen av att motsvara förväntningarna, som ligger 

bakom detta initiala förtroende och efterlevnad, blir alltså än viktigare då det avgör framtida 

nivåerna på förtroendet och efterlevnaden.  

 

I det framtida samarbetet menar Davies et al. (2011) att förtroendet sjunker och att efterlevnaden 

gör detsamma till följd av att franchisetagaren ser eventuella framgångar som en konsekvens av 

egna handlingar. Däremot visar analysen att efterlevnaden är fortsatt hög, om än stigande år efter år, 

som följd av att franchisegivaren motsvarar förväntningar på förväntningar och stärker 

kompetensen och integriteten. Detta stärks av bland annat Dickey et al. (2008) som förklarar att 

relationen blir hållbarare och tryggare desto äldre relationen blir där både efterlevnad och 

engagemang ses öka. 

 

En del i att öka efterlevnaden ses i samarbetets kommunikation, något som bland annat Davies et al. 

(2011) tar lite hänsyn till. I och med denna skillnad (initialt förtroende för franchisegivarens 

kompetens) så kan ses att franchisegivarens förmåga att kommunicera kompetensen blir allt 

viktigare under samarbetets gång. Likväl läggs stor vikt vid franchisegivarens förmåga att involvera 

franchisetagaren i verksamheten för att motsvara de icke ekonomiska förväntningarna. Dessa 

förväntningar, att majoriteten av franchisetagarna i analysen sågs vilja påverka verksamheten, kan 
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ses som något motsägelsefullt med bakgrund av ovanstående stycke där det nämns att 

franchisetagarna är fullt villiga att följa konceptet. Den här delen vittnar dock mer om samarbetets 

välstånd och dessa icke ekonomiska förväntningar är i sig område för en viss skillnad mellan teori 

och empiri. Genom erfarenheter kommer franchisegivarens förmåga att motsvara icke ekonomiska 

förväntningar avgöra tillfredsställelse, vilket är i linje med bland annat Davies et al. (2011). Vad 

som av franchisetagaren anses som icke ekonomiska förväntningar skiljer sig dock. Där teorin drar 

paralleller till hur relationen behandlar parterna och huruvida arbetssätten är accepterad så visar 

empirin på att franchisetagarna lägger stor vikt vid att kunna påverka. En vilja att påverka kan 

förvisso liknas vid hur accepterade arbetssätten är men i detta avseende är arbetssätten, då de är 

konkurrenskraftiga, redan accepterade. Franchisetagarna ses däremot lägga vikt vid att anpassa 

arbetssättet utifrån rådande lokala förutsättningar vilket ligger i linje med deras företagande vilja att 

styra sina respektive kontor i största möjligaste mån.  

 

Hur mycket franchisetagaren tillåts agera inom ramarna för franchisekonceptet ses i analysen ha 

stor påverkan på den icke ekonomiska tillfredsställelsen och det av Mayer et al. (1995) samt Davies 

et al. (2011) nämnt som integritet. En teori (Dant & Gundlach, 1999) menar dock att oenigheter och 

konflikter kan uppstå och bildas när franchisetagare söker implementera dessa anpassade 

förändringar utifrån sin egen marknad på ett egoistiskt sett och på så sätt agerar med mindre 

efterlevnad. Empirin visar dock på att det på sin höjd finns ett visst missnöje kring sporadiska 

kampanjer och marknadsföring men att det sker en god kommunikation om detta som möjliggör 

lösningar, alternativt ökad förståelse om beslutet bakom dessa kampanjer och marknadsföring. I 

analysarbetet framgick att det existerar en god kommunikation där franchisetagarna är väl 

införstådda med verksamhetens ramar och arbetssätt och där kommunikationen med 

franchisegivaren sker på kontinuerlig basis. De ekonomiska förväntningarna i samarbetet ses i 

teorin handla mycket om den support som ges, vilket även är av stor vikt enligt analysen, men de 

ekonomiska förväntningarna handla tillika mycket om vad franchisetagarna får ut i förhållande till 

den betalda franchiseavgiften. 

 

Återkopplat till konflikterna är det även viktigt att resonera kring dess tillförlitlighet. Konfliktnivån 

har i studien setts ha en låg nivå. Denna nivå kan komma från att konflikter är ett känsligt ämne som 

de medverkande inte velat dela med sig till en utomstående part. Det skulle av dem då kunna ses 

som något som kan komma tillbaka och infektera konflikten. Dock har det inför intervjuerna pratats 

om Vetenskapsrådets individskyddskrav, där konfidentialitet har varit ett nyckelord. Detta har 

förhoppningsvis, men också uppfattats som att det haft en positiv verkan, vilket har bidragit till en 

öppen dialog mellan intervjuarna och de intervjuade. 
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Hur samarbetet fungerar, och om det krävs förtroende, är något som nämnts i teorin där förtroende i 

vissa fall kan ses som något överflödigt. Fallet i Philipson & Philipson (2014-05-15) tyder på att det 

inte krävs ett initialt förtroende för att ett samarbete ska fungera, så länge ingen av parterna har 

anledning att misstro varandra. Utifrån de analyserade svaren ses att samarbetet i en 

franchiserelation kan fungera, i och med att franchisetagaren söker sig till franchisegivaren och 

därigenom är villig att samarbeta. Detta kan dock ha att göra med det som skrivits om 

konkurrenskraft, att franchisetagare söker sig till franchisegivare som de tror presterar bäst eller 

som är bäst lämpade att samarbeta med. Däremot har det setts att prestationerna, med förtroende, 

blir högre.  

 

Den stora risk som finns med att skapa förtroende kan dock ses som relativt liten inom 

franchiserelationen med anledning av en hög medvetenhet om samarbetets andra part 

(franchisegivaren). Medvetenheten kommer i stort från företagens rykte och storlek vilket gör att 

risken med att lita på en och konkurrenskraftig franchisegivare då blir mindre. Kontraktet parterna 

mellan är även det något som bidrar till att risken med att skapa förtroende blir mindre. Att skapa 

förtroende är alltså något som både franchisegivare och franchisetagare gynnas av, då de i och med 

ett tecknat kontrakt ämnar att samarbeta under en lång tid framöver. 

 

6.1.3 Övriga bidrag 

Valideringen av tidigare teori blir även bidraget till den företagsekonomiska forskningen då vi med 

vår forskning bidrar till ytterligare insikter kring förtroende inom ämnet ledarskap och organisation.  

Denna forskning ses av oss även användbar för vår målgrupp dels då analysen redogör för hur 

förtroendenivån kan ses vara i undersökt urval av franchisetagare. Till detta ses även vad det är som 

gör att förtroendenivån ligger på den nivån den gör. Detta bidrar till franchisegivarna då de får en 

fingervisning om vad som är eftersträvansvärt att arbeta vidare kring, men även vad som upplevs 

som problematiskt (dock på en lägre nivå). Förtroendenivån inom branschen ses i vår studie som 

god, och mycket av detta kommer från den ekonomiska tillfredställelse som franchisegivaren bidrar 

till. Inom denna del så har speciellt franchisegivarnas produktutveckling, personalrekrytering och 

marknadsföring starka bidrag till tillfredställelsen. Den goda förtroendenivån ses även komma från 

den icke ekonomiska tillfredsställelsen som främst skapas genom den interaktiva kommunikationen 

mellan franchisetagare och franchisegivare gällande beslutsprocessen. Denna höga tillfredställelse 

visar sig även i den obefintliga nivån av dysfunktionella konflikter och tendenser till funktionella 

konflikter där kommunikationen fortsatt ses som ett viktigt verktyg. 
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Denna forskning visar även på att franchisetagarna upplever en tillfredsställande nivå av frihet, trots 

att de tillhör en franchisekedja. I takt med att organisationsformen franchise växer inom branschen 

ställs frågan om friheten går förlorad då förekomsten av kontrollerade franchiseföretag blir allt 

vanligare. Studien är därför intressant för branschen då den visar att det, inom ramarna för 

franchisekonceptet, förekommer en relativt hög frihet (lokalt) som är mer än tillfredsställande för de 

undersökta franchisetagarna. I och med att franchisetagarna upplever en relativt hög frihet inom 

konceptet tyder det på att branschen fortsatt kommer att omfattas av kedjeanslutna företag då 

argumenten för att enskilt driva företag blir allt färre. Att som egen företagare ha mer frihet blir allt 

mer irrelevant samtidigt som stordriftsfördelarna med franchise kvarstår. 

 

Något som inledningsvis sågs som ett problem, men som efter genomförd studie ej sågs som ett 

generellt problem i målgruppen, var fallet om den generella marknadsföringen i kedjorna och om 

franchisegivarens arbetsätt är lokalt anpassningsbart. Här fanns delade meningar, och det blev svårt 

med de spretiga svaren att se ett mönster. Att se över hur marknadsföringen i 

franchiseorganisationen skall finansieras och distribueras i landet kan därför i enskilda 

organisationer behöva ses över, för att den marknadsföring som franchisetagaren erhåller känns 

anpassad för den egna marknaden. 

 

För franchisetagarna är studien intressant ur den synvinkeln där processen kring förtroendet 

åskådliggörs. Att som franchisetagare ha insikt kring hur förtroendet byggs upp, raseras men 

framförallt vad det bidrar till kan vara betydande att ha i åtanke allt eftersom relationen utvecklas.  

Gemensamt för både franchisegivare och franchisetagare men även fastighetsmäklarna är att se att 

denna studie visar att de medverkande visar på att franchisesystemet kan ses vara fungerande inom 

branschen. Dock är detta enbart en fingervisning då urvalet gjort att studiens resultat ej är 

generaliserbara. Denna fingervisning kan förhoppningsvis skapa en trygghet för målgruppen om 

denna inte redan fanns. 

 

6.2 Framtida forskning 

Som tidigare nämnts är forskningen kring förtroende ett vida känt begrepp inom den 

företagsekonomiska forskningen. Förtroende inom franchising är givetvis en del av den och Davies 

et al. (2011) teori kring kopplingen mellan tillfredställelse, konflikter, förtroende och efterlevnad är 

relativt ny i sitt slag och kan därför ses behöva ytterligare validering. Med vår kvalitativa 

forskningsstrategi där vi på djupet kunnat klarlägga att teorin anses vara applicerbar inom en 

specifik bransch vore det även intressant att genom en mer kvantitativt präglad arbetsgång lyfta de 

viktigaste delarna för att på samma population få ett större urval. Detta skulle göra att teorin får en 
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generaliserbarhet som vi i denna studie inte kunnat eller för den delen eftersträvat att skapa. Det 

skulle även vara givande att genomföra en liknande studie inom en annan franchiseorganisation, för 

att genom ett branschbyte skapa validering av teorin. 

 

Denna studie har kretsat kring franchisetagarna enbart. Genom att även studera upplevelserna hos 

franchisegivarna hade ett annat perspektiv kunnat fångas upp, vilket hade kunnat bidra till hur de 

upplever efterlevnaden, vilket skulle fungera som ytterligare en kontrollvariabel kring förtroendet. 

Detta hade även bidragit med en rättvisare syn på hur efterlevnaden faktiskt ser ut, då det är två 

parter i en relation. 

 

För att på sikt kunna se hur förtroende och efterlevnad påverkas över tiden så hade en longitudinell 

studie varit intressant och förmodligen mycket bidragande. Här skulle då vändpunkter och kritiska 

situationer kunna visa hur förtroende och efterlevnad påverkas i relationsutvecklingen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide franchisetagare 

Etiska aspekter 

Informera de medverkande och få samtycke till: 

 Informationskravet, beskriver syftet med studien samt de olika momenten i den. 

 Samtyckeskravet, deltagandet är frivilligt och det bra att passa på frågor som känns 

obekväma. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet, De medverkandes uppgifter kommer att behandlas 

med största konfidentialitet och inte utlämna några spår av deltagande. 

 Nyttjandetkravet, intervjumaterialet kommer enbart användas för forskningsändamålet. 

Bakgrundsinformation 

 Namn 

 Ålder 

 Utbildning 

 År som franchisetagare 

 Bakgrund (bransch) 

Tema ett: Inledande frågor av blandad karaktär 

 Vad var det som gjorde att ni blev franchisetagare för X? 

 Hur upplever ni er relation med franchisegivaren? Hur upplever du att ert gemensamma 

arbete fungerar mellan er? 

 Hur upplever du att prestationerna på ditt kontor ser ut i jämförelse med om du skulle ha 

drivit företaget självständigt? 

 Upplever du att det finns nackdelar för dig och ditt företag med att tillhöra en 

franchiseorganisation? 

 Vad finns det för saker som övriga franchiseföretag har som du önskar att ni hade i er? 

Tema två: Tillfredställelse 

 Upplever du att franchisegivaren arbetar för att ni som franchisetagare skall känna behag 

med ert gemensamma arbete, och i sådana fall hur gör han det? 

 För att få tillhöra kedjan så betalar ni en franchiseavgift. Upplever du att du är ekonomiskt 

tillfredställd med denna avgift? Får du vad du betalar för och i sådana fall vad får du? 

 Upplever ni att ert ekonomiska förhållande påverkar förtroendet för franchisegivaren? (Hur 

påverkas förtroendet för franchisegivaren av er ekonomiska relation?) 

 Vad upplever du som utmärkande inom er franchiseorganisations företagskultur? – formella 

och informella vanor, bruk och attityder, speglas i vilken typ av personal ni vill anställa t.ex. 
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 Hur skulle du beskriva kvalitén på den support ni får från franchisegivaren? (Finns saker att 

förbättra?) 

 Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli franchisetagare för att få honom att 

starta inom just din franchisekoncern? 

 Hur involveras ni i arbetet kring nya idéer och arbetssätt som er franchisegivare vill 

implementera i organisationen? 

 När ni blev franchisetagare så klarlagdes förmodligen en målbild av vad ni skulle få ut av 

relationen med franchisegivaren, hur upplever du att det ser ut idag i jämförelse med den 

målbild ni mottog? 

Tema tre: Konflikter 

 Hur skulle en typisk oenighet mellan er och franchisegivaren blomma upp och handla om? 

 Vad skulle ni kunna få bättre support kring? 

 Kan ni beskriva hur ni upplever den frihetsgrad ni har som franchisetagare ställt mot den ni 

kunnat ha om ni drivit företaget under eget namn? 

 Hur upplever ni er inflytandegrad på franchisegivarens sätt att styra organisationen men 

även hur stort självbestämmande du uppfattar dig ha över ditt kontor? 

 Upplever du att franchisegivaren någon gång gjort ett juridiskt åberopande? det vill säga 

styrt er att agera på ett speciellt sätt för att det i kontraktet står att ni ska göra så. 

 Till vilken grad upplever du att franchisekontraktet reglerar din verksamhet på daglig basis? 

 Upplever ni att det arbetssätt som franchisegivaren ger er är fullt anpassningsbart till er 

marknad? – utbildning – marknadsföring – tilläggstjänster etc.. 

  

Tema fyra: Efterlevnad 

 Den målbild och de krav som ställs på er, vad tycker du om dem? 

 Vad anser ni om de rekommendationer franchisegivaren har angående om hur ni skall 

genomföra ert arbete? 

 Hur upplever du att franchisegivaren kontrollerade, påverkade och övervakade er i början 

jämfört med idag? – Om ni uppfattade att kontrollen var låg i början, hur tolkar ni 

franchisegivarens förtroende för er då? 

 Hur skulle ni reagera om franchisegivaren kommer med en idé ni är skeptisk till? 

Övrigt 

 Har du något övrigt du skulle vilja tillägga eller fråga? 

 Går det bra om vi återkommer om det visar sig att vi behöver komplettera med något? 

Tack för er tid och ert engagemang! 


