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SAMMANFATTNING 

Titel: Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen – Varumärkets värde 

för franchisetagare Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Ebba Granberg, Malin Bloom 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2015 - maj 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka källor franchisetagare påverkas av i 

skapandet av FBBE inom tjänsteföretag. Detta med avseende på vilken betydelse varumärket 

har i franchisekonceptet och huruvida detta påverkar franchisetagarens intentioner att ingå i 

ett franchiseavtal samt bibehålla franchiserelationen.  

Metod: Då syftet med studien är att analysera franchisetagarens påverkan av FBBE, har 

således studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Semi-strukturerade 

intervjuer har utförts med 12 franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen, vilka alla 

arbetar i Stockholmsområdet. Materialet har därefter analyserats med hjälp av 

dataanalysprogrammet Nvivo10 och presenterats tillsammans med resultaten för studien.  

Resultat & slutsats: Studien introducerar en ny modell över FBBE inom den svenska 

fastighetsmäklarbranschen. 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie är avgränsad till ett specifikt geografiskt 

område och det kan därför vara av intresse att upprepa en liknande studien inom samma 

bransch, men i ett annat geografiskt område. Då studien har en kvalitativ forskningsansats 

kan det även vara av intresse att överföra studien till en kvantitativ forskningsansats för att 

skapa en generaliserbarhet för den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det kan även anses 

vara intressant att utforska franchisegivarens uppfattning om franchisee-based brand 

equity.  

Uppsatsens bidrag: Bidraget kan öka förståelsen för franchisetagare vid val av 

franchisegivare samt ge en ökad förståelse för källorna till franchisee-based brand equity. 

Franchisegivare är likväl en målgrupp för uppsatsens tillämpning då även de kan få en ökad 

förståelse för vilka aspekter som är av vikt vid franchisetagares val av franchisenätverk, 

men kan även vara av intresse för verksamma fastighetsmäklare inom branschen.  

Nyckelord: Franchise-based brand equity, varumärke, franchisetagare, attraktion, 

bibehållande och källor.   

 

 

 



ABSTRACT   

Title: Franschisee-based brand equity in real estate business – brand equity for the 

franchisee 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Ebba Granberg, Malin Bloom  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2015 – may  

Aim: The purpose of this study is to analyze the sources franchisees is affected by in the 

creation of FBBE in service companies. This is with regards to the significance of the 

brand in the franchise concept, and whether this affects the franchisee’s intentions to enter 

into a franchise agreement and to maintain the relationship.  

Method: Since the purpose of the study is to analyze how franchisees are affected by 

FBBE, the study has been done with a qualitative research approach. Semi-structured 

interviews were conducted with 12 franchises from the real estate market; all of which is 

working in the Stockholm area. The materials were then analyzed by using the data 

analysis program Nvivo10 and are presented together with the results of the study. 

Result & Conclusions: The study introduces a new model for FBBE in the Swedish real 

estate business.   

Suggestions for future research: Due to the decision to limit our study to a specific 

geographic area, it is of interest to replicate the study in the same field, but in a different 

geographical area. Because of the studies qualitative research approach it would also be in 

the interest to transfer the study to a quantitative research approach to create a 

generalization for the Swedish real estate business. Also too consider the franchisor’s 

perception of franchisee-based brand equity.  

Contribution of the thesis: The contribution of the study can be used by franchisees to 

increase their understanding in the selection of franchisors and provide a greater 

understanding of the sources of franchisee-based brand equity. Franchisors are nonetheless 

a target audience for the essays appliance, as they can have a better understanding of what 

is important to the franchisee in the choice of franchise networks, but it can also be in the 

interest to active real estate agents.  

Key words: Franchisee-based brand equity, brand, franchisee, attraction, retention and 

sources.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis redogöra för bakgrunden till denna uppsats samt 

framföra en problemdiskussion som utmynnar i syftet för studien. Vi kommer dessutom 

presentera de avgränsningar som är väsentliga för studien samt en disposition över 

examensarbetets upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 
Franchising i dess modernare former uppstod i USA under det senare 1800-talet, efter det 

amerikanska inbördeskriget och har sen dess expanderat över hela världen och ökat i 

popularitet. Franchisingen startade på allvar i Sverige i början av 1970-talet och har sedan 

dess vuxit kraftigt (SOU 1987:17, 1987, s. 50-51).  

 

En undersökning gjord av Handelns utredningsinstitut (2013, s. 4) på uppdrag av föreningen 

Svensk Franchise visar att intresset för franchising som företagsform ständigt ökar både i 

Sverige och utomlands. Tillväxten inom franchising, oavsett om den avser detaljhandeln eller 

tjänsteföretag, är betydligt mycket snabbare samtidigt som konkursfrekvensen är avsevärt 

lägre och arbetsproduktionen är hög.  

 

Enligt Handelns utredningsinstitut (2013, s. 4-5) fanns det år 2013 omkring 700 företag i 

Sverige som använder sig av franchise som företagsmodell och som tillsammans omsatte ca 

215 miljarder koronor. Detta är en ökning jämfört med 2010 då det fanns ca 640 företag. 

Sedan 2002 har antalet svenska franchisetagare uppvisat en uppåtgående trend. Ökningen av 

franchisetagare sedan 2002-2013 är omkring 222 procent, vilket beräknas ge en siffra på ca 

29 000 franchisetagare i Sverige år 2013. Denna ökning bidrar också till den svenska 

ekonomin genom sin sysselsättning och 2012 sysselsatte de svenska franchiseföretagen 

omkring 110 000 personer. Ett anmärkningsvärt resultat som studien även visade är att 

franchisetagarna i gruppen ”mäklare och konsult” fördubblats sedan mellan 2010-2013.  

 

Med detta som bakgrund kan det anses vara av stort intresse att undersöka 

franchisefenomenet djupare. För att avgränsa den teoretiska referensramen har vi följaktligen 

valt att rikta in oss på varumärkets värde för franchisetagarna.  
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1.2 Problemformulering 

Ett varumärke består av ett namn, term, tecken eller en symbol alternativt en kombination av 

dessa. Dessa komponenter har som roll att försöka representera de unika fördelarna ett företag 

kan ge till konsumenterna i form av attribut, värde och kultur. Varumärkets roll är att 

möjliggöra för konsumenterna att identifiera ett företags produkt eller tjänst samt att särskilja 

dem från konkurrenterna. Faktum är att konsumenterna står inför ett ständigt ökande utbud av 

produkter på marknaden, samtidigt som företagen alltid vet mer om sina produkter än vad 

konsumenterna gör. Denna asymmetriska informationstillgänglighet kan då skapa förvirring 

eller osäkerhet hos konsumenterna när de står inför ett köpbeslut. I dessa fall kan varumärket 

fungera som en symbol eller signal för företagets produktplacering (Wang & Yang, 2010, s. 

177; Erciş, Ünal, Candan & Yıldırım, 2010, s. 1365).  

 

Campbell (2002, s. 209) anser att ett varumärke är mer än bara en metod för differentiering 

och att det även bör ses som ett löfte ett företag gör med en kund, om vad produkten eller 

tjänsten kommer att leverera och vad kunden kan förvänta sig. Varumärkeslöftet är ett 

åtagande som organisationen tar sig för och det är av väsentlig betydelse att organisationen 

har förståelse för att detta löfte måste levas upp till. Dessutom så menar Campbell att ett 

väletablerat varumärke ger kunden en känsla av säkerhet och minskat risktagande.  

 

Brand equity är ett vedertaget koncept som enligt Aaker (1996, s. 102) definieras som en 

kombination av tillgångar och ansvarstaganden som kan kopplas till ett varumärke, namn eller 

symbol som adderar eller minskar komponenterna i värdet av en produkt eller tjänst som 

mottags av företagets kunder. Keller (1993, s. 1) definierar brand equity som den åtskiljande 

effekten som kunskap om varumärket har på kunders mottagande av varumärkets 

marknadsföring.  

 

Wood (2000, s. 662) menar dock att det finns olika sätt att se på brand equity och att 

begreppet kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Wood har klassificerat meningen 

av brand equity i tre kategorier: det totala värdet av varumärket som en separat tillgång, ett 

mått på styrkan av kunders hängivenhet till varumärket och en beskrivning av de 

associationer och tankar kunden har om varumärket. 

 

Enligt Chen (2010) har det under det under lång tid legat i den internationella 

marknadsföringens intresse att identifiera källorna till ökat brand equity. Detta intresse kan 
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enligt Johnson, Elliot och Grier (2010, s. 189) förklaras som en slutprodukt av globaliseringen 

som tvingat många företag att anpassa sina marknadsföringsstrategier efter den ständigt 

ökande konkurrensen. 

 

Aaker (1996, s. 104) menar att en viktig komponent i byggande av brand equity är 

medvetenhet. Kundernas medvetenhet om varumärket påverkar inte bara deras uppfattning 

och attityd utan kan dessutom vara en drivande faktor i deras val av varumärke och lojaliteten 

till detta. Xingyuan, Li och Wei (2010, s. 244) menar även de att medvetenhet är en viktig 

beståndsdel i utvecklingsprocessen mot ökat brand equity. De anser att kunders medvetenhet 

om varumärket i sig, företaget som helhet samt dess produkter är avgörande för förtroendet 

till varumärket. Ett ökat varumärkesförtroende leder i sin tur till en förbättrad brand equity. 

 

1.2.1 Brand equity inom franchise 

Franchising har blivit en stor drivkraft för företagsutvecklingen inom många olika sektorer 

däribland restauranger, hotell, detaljhandeln, frisörsalonger, utbildning och B2B service 

(Ghantous & Jaolis, 2012, s. 112). Franchising är en specifik typ av företagssatsning där ett 

företag, franchisegivaren, säljer rättigheten att sälja varor eller tjänster under företagets namn 

och använda deras koncept till de lokala företaget, franchisetagarens. Pitta och Prevel 

Katsanis (1995, s. 59) menar att franchise ur ett marknadsföringsperspektiv kan beskrivas som 

en horisontell varumärkesexpansion där ett redan befintligt varumärke och dess koncept 

expanderar. 

 

Nyadzayo, Matanda & Ewing, (2011, s. 1104) definierar i sin forskning franschisee-based 

brand equity (FBBE) som en uppsättning av varumärkets tillgångar och skulder kopplade till 

ett varumärke, dess namn och symbol som adderar eller subtraherar värde på den produkt 

eller service som franchisetagaren tillhandahåller. Detta utökade koncept av brand equity 

fokuserar på franchisetagarens uppfattning om varumärkets värde och styrka på marknaden 

och mer specifikt varumärkets värde för konsumenterna.  

 

Ghantous och Jaolis (2012, s. 114) beskriver tyngden av varumärket inom franchisebranschen 

och menar att just varumärket har en avgörande roll i verksamheten. Som franchisetagare är 

varumärket en av de grundläggande komponenterna i det franchisekoncept denne köper in sig 

i och det blir av den anledningen signifikant. I deras studier försöker forskarna behandla 
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mervärdet av varumärket i franchisepaketet ur franchisetagarnas perspektiv genom att ta 

hänsyn till källorna till detta mervärde och dess inverkan på franchisetagarens avsikter och 

beteende. Vilket de anser har förbisetts i Nyadzayo et al. (2011, s. 1104) tidigare forskning 

som grundar sina teorier ur en customer-based brand equity syn.  

 

Zachary, McKenny, Short, Davis och Wu (2011, s. 630) betonar att konkurrensen mellan 

franchisegivare har ökat i avseende på att bibehålla existerande franchisetagare och attrahera 

nya. Enligt Perrigot, Basset och Cliquet (2011, s. 435), Lafontaine och Kaufmann (1994, s. 

110) försäkrar attraktionen och bibehållandet av franchisetagare franchisekedjans expansion 

och överlevnad.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera vilka faktorer franchisetagare påverkas av i skapandet 

av FBBE inom tjänsteföretag. Detta med avseende på vilken betydelse varumärket har i 

franchisekonceptet och huruvida detta påverkar franchisetagarens intentioner att ingå i ett 

franchiseavtal samt bibehålla franchiserelationen.  

 

1.4 Målgrupp 
Målet med studien är att ge ett allmänt bidrag inom företagsekonomin där analys kommer 

ligga till grund för hur franchisee-based brand equity påverkar franchisetagare inom en 

specifik bransch, fastighetsmäklarbranschen. Bidraget kan öka förståelsen för franchisetagare 

vid val av franchisegivare samt ge en ökad förståelse för de direkta och indirekta källorna till 

franchisee-based brand equity. Franchisegivare är likväl en målgrupp för uppsatsens 

tillämpning då även de kan få en ökad förståelse för vilka aspekter som är av vikt vid 

franchisetagares val av franchisenätverk.  

 

1.5 Avgränsningar 
Då ändamålet med studien är att fokusera på hur franchisetagare påverkas av FBBE inom 

tjänsteföretag samt de direkta och indirekta källor som ökar FBBE har vi valt att avgränsa oss 

från övriga representanter ur franchisekedjorna. Tidigare forskning av Nyadzayo et al. (2011, 

s. 1106) har bland annat använt sig av andra deltagare än franchisetagare i sina intervjuer. 

Denna studie har avstått ifrån detta och endast specificerats på franchisetagare för att 

möjliggöra analysen av just denna populations uppfattningar. Nyadzayo et al. (2011, s. 1107) 
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och Ghantous och Jaolis (2012, s. 116) har använt sig av intervjupersoner ur flertal olika 

franchisesektorer, detta för att få en bredare variation av åsikter. För att få en mer specificerad 

analys avser denna studie att endast utgå franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen. 

Studien har även en geografisk avgränsning till Stockholmsområdet i enlighet med tidigare 

forskning som även den avgränsats till specifika geografiska regioner (Nyadzayo et al. 2011, 

s. 1106; Ghantous och Jaolis 2012, s. 116). 

 

1.6 Disposition 
Följande figur 1 illustrerar den struktur som använts för arbetet och tydliggör dispositionen 

utav examensarbetet. 

 

	  
Figur 1 - Disposition av examensarbete (egen) 

 

I det inledande kapitlet har det uppförts en presentation som syftar till att ge läsaren en 

övergripande bakgrund till franchisekonceptet och konceptualiseringen av FBBE, vilket 

mynnar ut i syftet för examensarbetet. I efterföljande avsnitt, teoretisk referensram, 

presenteras den tidigare forskning som förekommer inom ämnet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av tidigare teorier och en state of the art introduceras för att granska 

validiteten på använda artiklar. Metodkapitlet belyser det metodologiska tillvägagångssätt 

som valts för att införskaffa det material som ligger till grund för denna studie. Dessutom 

framförs även en diskussion gällande de beslut som tagits kring tillvägagångsättet. I det fjärde 

kapitlet presenteras de resultat som uppkommit ur studien. Resultaten analyseras och jämförs 

systematiskt med de tidigare teorier som redogjorts för i den teoretiska referensramen. I 

slutsatsen framförs en sammanfattning av de resultat som uppkommit under studien samt en 

diskussion om huruvida det existerar skillnader och likheter mellan tidigare teori och 

resultatet från studien. I det slutgiltiga kapitlet, avslutande diskussion, knyts syftet an med 

• Inledning	  
• Teoretisk	  referensram	  
• Metod	  
• Resultat	  och	  analys	  
• Slutsats	  
• Avslutande	  diskussion	  
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studien och resonemang kring vilka förväntningar som infunnit sig under arbetets gång 

behandlas. Slutligen belyses uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag för att sedan avslutas 

med förslag till framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet för studien. Kapitlet avslutas med en 

validering av de artiklar som den teoretiska referensramen innehar. 

 

2.1 Brand awareness 

Hoyer och Brown (1990, s. 141) definierar brand awareness som en fundamental nivå av 

brand knowledge där medvetenheten representerar den lägsta nivån av kunskapens 

sammanfattade helhet. Helheten sträcker sig från vidkännande av varumärkets namn till en 

högt utvecklad kognitiv struktur baserad på detaljerad information.  

 

Enligt Macdonald och Sharp (2000, s. 5) har det under lång tid varit ett dominerande mål 

inom organisationer att generera och bibehålla brand awareness. Detta grundas i att brand 

awareness har en stor effekt på konsumenters köpbeslut eftersom det inkluderas i ett tidigt 

stadie i konsumentens konsideration. En konsument påverkas enligt Macdonald och Sharp av 

brand awareness på två olika sätt. Både heuristiskt i själva beslutet ”jag väljer det varumärke 

jag känner till”, samt som en influens på den mottagna kvaliteten ”Jag känner till varumärket, 

av den anledningen måste det vara bra”.  Att brand awareness har en inverkan på 

konsumenters beslutsmönster är en teori som även Hoyer & Brown (1990, s. 147) 

överensstämmer med.  

 

Berry (2000, s. 129) redogör för externa kommunikationskanaler som kan öka kunders brand 

awareness, där Word-of-Mouth och publicitet är de två vanligaste. Med extern 

kommunikation menas sådant som organisationen inte kan varken påverka eller kontrollera. 

Word-of-Mouth beskrivs av Harrison-Walker (2001, s. 61) som en kundpåverkande 

kommunikation som grundas i mängden engagemang och servicekvalitet som kunden 

erhåller. Desto högre engagemang och servicekvalitet, desto större chans till positivt Word-

of-Mouth. Detta kan tyckas vara motsägande utifrån Berrys utlåtande om att extern 

kommunikation inte går att kontrollera. Vi drar dock slutsatsen att organisationer kan öka sina 

chanser för Word-of-Mouth baserat på Harrison-Walkers utlåtande, men kan inte kontrollera 

att det faktiskt sker. 

 

Aaker (1996, s. 115) menar att brand awareness är en viktig del i brand equity. En 

konsuments medvetenhet påverkar både uppfattningen och attityden till varumärket och kan 

dessutom vara en drivande kraft i valet av varumärke. Aaker (1996, s. 114) anser också att 
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medvetenheten till och med kan ha en inverkan på kundlojaliteten. Brand awareness är enligt 

Alba och Hutchinson (1987, s. 434) och Xingyuan et al. (2010, s.243) även ett resultat från 

den exponering som konsumenter utsätts för. Reklam, Word-of-Mouth och annan 

marknadsföring är exempel på sådan exponering som påverkar konsumentens förtroende för 

varumärket som i sin tur har en inverkan på brand equity.  

 

Modern forskning har även den visat att brand awareness är en viktig beståndsdel inom brand 

equity och inte minst inom FBBE. Felício, Duarte, Caldeirinha och Rodrigues (2014, s.765) 

har i sin forskning kommit fram till att just brand awareness är en av de avgörande 

komponenterna i FBBE. Dessutom har en positiv brand awareness visat sig vara en 

motivationsfaktor som motiverat franchisetagare att engagera sig mer intensivt i 

verksamheten vilket i sin tur har lett till fördelar för organisationen som helhet. 

 

2.2 Direkta källor  

2.2.1 Funktionella fördelar 

Funktionella fördelar avser de verkliga egenskaperna som en produkt innehar och är ofta 

kopplade till en relativt låg nivå av behoven (Pitta & Prevel Katsanis, 1995, s. 55; Keller, 

1993, s. 4). Dessa fördelar är bland annat kvalité på produkt, teknologi, kapacitet, 

infrastruktur, uppföljning efter försäljning, tillförlitlighet och innovation enligt Leek och 

Christodoulides (2011, s. 106). De menar även i motsats till tidigare nämnda forskare att de 

funktionella fördelarna som är relaterade till varumärket är en av de viktigare fördelarna för 

köparna (Leek & Christodoulides, 2011, s. 108). 

 

Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) menar att de funktionella fördelar som levereras av 

varumärket är kopplat till både marknadsföring och personalaktiviteter som vanligtvis utförs 

av entreprenören, men att det i fallet med franchiseföretag ofta utförs genom nätverket hos 

huvudkontorets team. På marknadssidan ger varumärket funktionella fördelar för 

franchisetagaren genom att stå för en stabil och väl genomtänkt koncept som är anpassat för 

att möta sin målgrupps behov och önskemål. Kuhn, Alpert och Pope (2008, s. 41) beskriver 

de funktionella fördelarna som roten av produkt- eller serviceattributen. De funktionella 

fördelar speglar i tidigare forskning inom B2B vikten av produktegenskaperna och deras 

prestationsförmåga för utvecklingen av varumärket. 



	   9	  

Varumärket utför ofta nationella reklam och kommunikationskampanjer, vilket enligt 

Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) anses vara mycket viktigt för franchisetagare då de anser 

att denna typ av kampanj ökar medvetenheten hos kunderna och hjälper till att bygga ett 

starkare varumärke. Den här typen av kampanjer är även positiv för franchisetagarna då de 

själva oftast inte har förmågan att utveckla och genomföra denna typ av kampanjer på egen 

hand. De kan även utnyttja de innovationer som förknippas med varumärket för att 

upprätthålla sin image och sina marknadsandelar. Varumärket erbjuder även human resources, 

särskilt inom tjänsteföretag, vilket flertal franchisetagare i deras studie påpekade var en viktig 

fördel då de är en del av ett nätverk. Resurserna används bland annat i utbildningssyfte av 

franchisetagaren själv och dess anställda.  

 

I början av franchiserelationen är varumärket ett av de viktigaste elementen av 

franchisepaketet, men här är även de funktionella aspekterna av franchiseavtalet av stort vikt, 

som exempelvis kontraktsvillkorens utformande. Funktionella och symboliska fördelar är ofta 

den huvudsakliga drivkraften i förstadiet till ingående av ett franchiseavtal (Ghantous & 

Jaolis, 2012, s. 122). Leek och Christodoulides (2011, s. 106) menar också att man inom 

tidigare forskning i B2B marknaden är rationell och fokuserar på de funktionella kvalitéerna 

inför ett beslutsfattande.   

 

En svårighet för franchisetagarna i valet av franchisepaket är att det kan vara svårt för 

franchisetagaren att urskilja de funktionella fördelarna i servicekonceptet eller 

franchisepaketet då det kan finns ett flertal konkurrerande franchisegivare (Ghantous & Jaolis, 

2012, s. 117). 

 

2.2.2 Erfarenhetsfördelar 

Keller (1993, s. 4); Pitta och Prevel Katsanis (1995, s. 55) beskriver erfarenhetsfördelar som 

känslan som skapas vid användandet av en produkt eller tjänst och den brukar dessutom 

motsvara de produktrelaterade attributen. Fördelarna tillfredsställer de erfarenhetsbehov som 

njutning, variation och stimulans. 

 

Franchisegivaren lägger ner stora resurser på att planer, bygga upp, förändra och kontrollera 

en organisations fysiska miljö. Man använder den fysiska miljön för att stimulera beteendet 

och skapa en image som förstärker nätverket och konsumentens upplevelse. Forskningen 
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inom tjänsteföretag har visat att denna sinnesstimulering inte bara påverkar kundernas 

uppfattning och beteende utan även de anställdas (Bitner, 1992, s. 57). 

 

I Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) studie har denna fördel varit mindre framträdande för 

franchisetagarna än tidigare nämna fördelar. Franchisetagarna i studien nämner två typer av 

erfarenhetsfördelar. Den första är kopplad till presentation, utformning, smak och paketering 

av den påtagliga produkten som säljs inom franchisenätverket. Detta var viktigare för de 

franchisetagare som säljer produkter och inte tjänster. Den andra erfarenhetsfördelen är 

kopplad till den sinnesstimulering som tidigare nämnts av Keller (1993) och Bitner (1992). 

Franchisetagaren påverkas här av den fysiska miljön där servicen äger rum, exempelvis en 

frisörsalong, här tas hänsyn till färger, teman, layouter och andra förhållanden i den fysiska 

miljön.  

 

2.2.3 Symboliska fördelar 

Den mest återkommande och framträdande fördelen som uppkommit under Ghantous och 

Jaolis (2012, s. 118) studier är de symboliska fördelarna. Intervjuerna markerade flera 

påverkande faktorer för de symboliska fördelarna. För det första använder franchisetagarna 

varumärket och dess image som ett verktyg för självförverkligande i den meningen att 

varumärket är överensstämmer med hur de ser på sig själva. Sirgy (1982, s. 187) beskriver att 

det finns två typer av detta självförverkligande. Det faktiska jaget som syftar till hur en person 

upplever sig själv och det sociala jaget som syftar till hur andra upplever en själv. Ghantous 

och Jaolis (2012, s. 118) menar att det är av yttersta vikt för franchisetagaren att kunna 

identifiera sig med varumärket som en del av sig själv. De ser varumärket som ett sätt att 

uttrycka hur de ser på sig själva. Varumärket fungerar även som inspiration för 

franchisetagaren eftersom varumärkets image representerar vad de står för och det tillåter dem 

att uttrycka sitt ideal jag. Yasin et al. (2007, s. 38) menar att varumärkets image kan förstärkas 

eller försämras beroende på vilket land varumärket uppstått ifrån. Varumärken från länder 

med bättre image blir lättare accepterade på marknaden än varumärken som kommer från 

länder med mindre gynnsam bild. Franchisetagarens val av franchiseföretag påverkas även av 

dessa symboliska fördelar.  

 

En annan viktig faktor som påverkar de symboliska fördelarna, är att franchisetagarna som 

deltog i studien lägger stor vikt i att bli associerade med ett varumärke som har en stark 
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personlighet (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 118). Varumärkets personlighet definieras av Aaker 

(1997, s. 347) som ”en uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med 

varumärket”. Det finns fem dimensioner av varumärkes personligheter; uppriktighet, iver, 

kompetens, förfining och hårdhet. Varumärkets personlighet upplevs i det här fallet av 

franchisetagaren (Felício et al., 2014, s. 760).   

 

En tredje symboliska fördel är när franchiseföretaget identifierar sig med starka värderingar i 

exempelvis miljöfrågor, social ansvar och hållbar utveckling. För en del franchisetagare kan 

varumärkets värderingar vara av lika stor vikt som varumärkets finansiella och ekonomiska 

värde. När varumärkets värde och värderingar kombineras erbjuder det franchisetagaren ”en 

dubbel glädje” (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 118).   

 

Slutligen tar Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) upp en sista symboliska fördel vilken är 

fördelen med att förknippas med ett ledande varumärke. Det har i deras studie visat sig 

avgörande för flertal franchisetagare i valet av nätverk. Faktumet att tillhöra ett 

marknadsledande nätverk betraktades som en källa till glädje och stolthet hos 

franchisetagaren.  

 

2.2.4 Ekonomiska fördelar 

Enligt Chaudhuri och Holbrook (2001, s.90); Rego, Billet & Morgan (2009, s.58) finns det 

samband mellan brand equity och ekonomiska fördelar. Forskningen som Ghantous och Jaolis 

(2012, s.119) genomfört visade att franchisetagare känner att de tilldelas ekonomiska fördelar 

genom att ingå i ett nätverk med ett starkt varumärke. Flera franchisetagare menade att arbetet 

med att uppföra och utveckla ett varumärke är en krävande utmaning som fordrar resurser.  

 

Exempel på sådana resurser är finansiella investeringar avsedda för varumärkesbyggnad och 

den interna kompetens som erfordras för att färdigställa och leda varumärket. Tillika är tid en 

viktig resurs eftersom det kan ta många år att bygga ett starkt varumärke. Tid tycks vara en 

resurs som ofta nämns inom forskningen (Vallaster & De Chernatony, 2005, s. 768; Aaker, 

1996 s. 115).  

 

En central aspekt av ett franchisekontrakt är rätten att använda sig av ett nationellt varumärke 

menar Mathewson och Winter (1985, s. 505) som även anser att detta är till franchisetagarens 
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fördel. Men de påpekar också något som ibland förglöms och det är att det dessutom kan vara 

till franchisegivarens och kedjans fördel. Genom franchise appliceras och tillvaratas 

kännedom om lokala marknader och varumärket ges större utbredning.  

 

2.2.5 Relationsfördelar 

Baserat på tidigare forskning om det upplevda relationsvärdet för franchisetagaren definieras 

det enligt Harmon och Griffiths (2008, s. 257) som avvägningen mellan det upplevda egna 

kapitalet på det materiella och immateriella fördelar och kostnader som härleds under 

franchisetagaren och franchisegivarens livstidsförhållande, genom franchisetagarens 

uppfattning, med hänsyn till de tillgängliga alternativ till franchisrelationerna som finns.  

 

De inre kompromisserna mellan det värde som framgår av franchisetagare och 

franchisegivare är viktiga drivkrafter för relationsutbytet. Värdet är det ”substansvärde” av 

nuvarande och framtida förmåner, inklusive kostnader associerade till att bibehålla 

förmånerna (Hogan, 2001, s. 341). Dessa kostnader omfattar monetära och icke-monetära 

kostnader. När det gäller tidpunkten för relationsbedömningen kretsar franchisetagaren 

upplevda relationsvärdet kring fördelarna längs med alla faser under relationens varaktighet, 

även om franchisetagaren drar fördelar av relationen i ett tidigt stadium. Denna 

sammanhängande helhet visar på att franchisetagarens beteende är inte bara driven utav 

framtida utfall som i traditionella relationer, utan genereras också längs med hela relationen 

då franchisetagaren väger de förväntade utfallet tungt i sitt beslutsfattande (Harmon & 

Griffiths, 2008, s. 260). 

 

Franchising som en nyckelstrategi i tillväxten av den globala marknadens aktivitet är 

beroende av relationskvalitén mellan franchisetagare och franchisegivare (Kidwell, Nygaard 

& Silkoset, 2006, s. 523). I Nyadzayo et al. (2011, s. 1107-1108) studier framkom vikten av 

relationer för att främja brand citizenship behaviour (BCB) för franchisetagaren som vidare 

förbättrar företagets brand equity. Resultaten tyder också på att en effektiv brand relationship 

management av franchisegivaren kan förbättra franchisetagarens BCB, vilket i sin tur leder 

till positiva utfall för varumärket i form av förtroende, engagemang och tillfredsställelse. De 

flesta franchisetagarna såg sig själv som ambassadörer för varumärket och ville därför 

upprätthålla standarder som i sin tur förbättrar varumärkets rykte och identitet. För att uppnå 
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dessa egenskaper fanns ett behov hos franchisetagarna att ha en positiv relation med 

franchiseföretaget.  

 

En ytterligare aspekt som uttryckts i Ghantous och Jaolis (2012, s. 119) studier som Nyadzayo 

et al. (2011) inte tagit med i sina resultat är idéer om samhörighet, gemenskap och även familj 

när franchisetagarna beskrivit franchisvarumärket. De har undersökt relationsfördelarna ur ett 

mycket bredare perspektiv och inte bara relationen mellan franchisetagare och 

franchisegivare. Detta blev märkbart genom de personliga band franchisetagaren inom samma 

nätverk skapat med varandra. En av de intervjuade franchisetagarna i deras undersökning 

underströk vikten av att skapa ett band med andra medlemmar av nätverket å ena sidan, och å 

andra sidan det faktum att dessa relationer inte skulle existera eller vara desamma om det inte 

var för varumärket. För specifikt denna franchisetagare verkade varumärket som ett lim inom 

gemenskapen mellan de olika franchisetagarna genom sin djupt rotade identitet och dess 

delade värderingar. Andra franchisetagare uttryckte denna samhörighet till mer än de som 

delade samma nätverk, deras gemenskap sträckte sig till alla de individer de delade samma 

livsstil och passion som de framställer i varumärkets koncept och/eller positionering 

(Ghantous & Jaolis 2012, s. 119). 

 

2.3 Indirekta källor 

2.3.1 Customer-based brand equity 

Customer-based brand equity (CBBE) definieras enligt Keller (1993, s. 8) som ”den 

differentiella effekten av kunskapen om varumärket på konsumenternas reaktion på 

marknadsföringen av varumärket”. Keller menar att de finns tre viktiga koncept i definitionen, 

”differentiella effekten”, ” kunskap om varumärket” och ”konsumenters reaktion på 

marknadsföringen”.  

 

Den differentiella effekten bestäms genom att jämföra konsumenternas reaktion på 

marknadsföringen av ett varumärke med reaktionen på samma marknadsföring av ett 

varumärke med ett fiktivt namn på produkten eller tjänsten (Keller, 1993, s. 8). Kunskap om 

varumärket definieras i termer av medvetenhet om varumärket och varumärkets image och är 

beroende av de egenskaper och relationer som är associerade till varumärket (Keller, 1993, s. 

8; Lasser, Mittal & Sharma, 1995, s. 11). Konsumenternas respons på marknadsföringen 

definieras med hjälp av konsumenternas uppfattning, preferenser och beteende som uppstår 
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gentemot marknadsföringsmixen (Keller, 1993, s. 8; Netemeyer, Krischnan, Pullig, Wand, 

Yagci, Dean, Ricks & Wirth, 2004, s. 210).   

Enligt CBBE-modellen bör en viss sekvens av steg följas, där varje nytt steg bygger på hur 

framgångsrikt det tidigare steget har utförts. Alla steg involverar att uppnå vissa mål med 

kunden, både existerande och potentiella. Det första steget är att säkerställa en identifiering av 

varumärket hos kunderna och en association av varumärket i kundernas minne med en 

specifik produkt eller ett behov. Det andra steget är att starkt etablera varumärkets mening i 

kundernas minne genom att strategiskt länka märkbara och omärkbara associationer till 

varumärket. Det tredje steget är att locka fram den önskade responsen från kunderna kopplat 

till varumärkets identitet och mening. Det fjärde och sista steget är att omvandla responsen för 

att skapa en intensiv, aktiv och lojal relation mellan kunderna och varumärket. Det finns en 

tydlig ordningsföljd i denna ”varumärkes stege”, vilket är att mening inte kan etableras om 

inte en identitet redan har skapats. En respons kan inte uppstå utan att den rätta meningen har 

blivit utvecklad och en relation kan inte utvecklas om den rätta responsen inte har blivit 

framkallade (Keller, 1993; Moisescu, 2005, s. 218; Kuhn et al., 2008, s. 41).  

 

CBBE är en indirekt fördel för franchisetagare, baserat på deras förmåga att styra en positiv 

reaktion från relevanta intressenter. Varumärkets påverkan på kunderna är den starkaste av 

både direkta och indirekta källor som leder till varumärkets mervärde för franchisetagare. Mer 

specifikt tycks den största källan till FBBE vara franchisetagarnas uppfattning om CBBE 

(Ghantous & Jaolis, 2012, s. 119; Calderon-Monge & Huerta-Zavla, 2013, s. 777). Om man 

hanterar företagets brand equity på ett effektivt sätt kan detta medföra att kundernas vilja att 

betala ett högre pris ökar och positivt Word-of-Mouth sprids. Detta lockar nya kunder och 

behåller de tidigare lojala kunderna (Nyadzayo et al., 2011, s. 1105).  

 

I överenstämmelse med Kellers (1993) arbete med CBBE, betonar franchisetagarna vikten av 

kundernas brand awareness och image samt den differentiella effekten av varumärket på 

kundernas beteende mot franchiseenheten. Kundernas brand awareness ansågs avgörande för 

flera franchisetagare i Ghantous och Jaolis (2012, s. 119) studie då flertal av dessa underströk 

betydelsen ett välkänt varumärke har för att locka nya kunder, minska konsumenternas 

upplevda risk och öka enhetens omsättning. Med tanke på varumärkets image, belyste flertal 

av franchisetagarna i studien även tre av kategorierna för fördelar för konsumenterna – 

funktionella, erfarenhets och symboliska fördelar – liksom rollen för varumärkes attityd. 

Dessa associationer har samma positiva resultat på konsumenternas beteende enligt 
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franchisetagarna, precis som brand awareness. Brand awareness spelar dock en viktigare roll 

än image vad gäller att locka nya kunder. Detta stämmer överens med tidigare forskning inom 

CBBE där image anses spela en större roll än awareness, förutom när det gäller nya kunder 

(Berry, 2000, s. 130).  

 

2.3.2 Varumärkets påverkan på anställda 

Varumärket är ett sätt för franchisetagarna att attrahera de bästa och mest kompetenta 

anställda till franchiseenheten (King och Grace, 2010, s. 25), detta överensstämmer med ett 

tredje perspektiv om brand equity som kallas för employee-based brand equity (EBBE). 

Intern branding har visat sig ha en positiv inverkan på attityd och beteendemässiga aspekter 

hos de anställda i deras arbete att förmedla vidare varumärkets löfte till kunderna (King & 

Grace, 2010, s. 25). Behovet av att förbättra den interna brandingen är inbäddat i det faktum 

att samtidigt som kunderna får kännedom om varumärket från de externa insatserna av 

varumärkesbyggnaden, är det den faktiskt upplevelsen med varumärket som dominerar 

kundens uppfattning om varumärket. Här spelar de anställda en avgörande roll eftersom 

oavsett hur väl ett varumärke presenteras kan ingenting rädda en dålig upplevelse av 

varumärket (Berry, 2000, s. 131). 

 

Konceptualiseringen av EBBE står för den unika relationen som finns mellan den anställde 

och organisationen. Målet med den interna brandingen är att påverka de anställdas beteende 

att leverera vidare organisationens varumärkeslöfte till kunderna. För att göra detta 

framgångsrikt, krävs mer arbete från marknadsförare än att endast ge den anställde 

varumärkesrelaterad information (King & Grace, 2010, s. 26). Den anställde måste 

fullständigt förstå och vara engagerad i att leverera varumärkeslöftena (Kimpakorn & 

Tocquer, 2010, s. 379). 

 

Varumärket är en av företagets mest värdefulla tillgångar och som ett resultat av det har 

varumärkesarbetet blivit en av de viktigaste aktiviteterna inom många företag. Trots att man 

vanligtvis fokuserar på att utveckla produkter och Corporate brand inom varumärkesarbetet 

kan detta även användas inom human resources arbetet. Appliceringen av denna branding 

princip benämns ofta som intern branding. Allt fler företag använder intern branding för att 

attrahera nya rekryter och säkerställa att nuvarande anställda är engagerade i företagskulturen 

och strategin inom företaget (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501).  Enligt Sullivan (2004) 
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definieras intern branding som en målinriktad, långsiktig strategi för att hantera 

medvetenheten och uppfattning om anställda, potentiella medarbetare och andra relaterade 

intressenter när det gäller ett visst företag.  

 

2.3.3 Varumärkets påverkan på finansiella samarbetspartners 

Varumärkets image och medvetenhet kan enligt Ghantous och Jaolis (2012, s. 120) framkalla 

positiva reaktioner från finansiella samarbetspartners, mer specifikt ifrån banker. Två 

franchisetagare som deltog i deras studie uppgav att varumärket minskade bankernas 

upplevda risk vid bedömningen av franchisetagarens affärsidé i de fall franchisetagaren var i 

behov av att ta ett lån. Varumärket fungerade således som en riskreduktion genom att 

förbättra bankmannens förtroende i franchisetagarens potentiella framgång och i sin tur 

franchisetagarens möjlighet att betala tillbaka eventuella lån.  

 

2.4 Följder av franchisee-based brand equity 

2.4.1 Attraktion av franchisetagare  

Konkurrensen mellan franchisegivare har enligt Zachary, McKenny, Short, Davis och Wu 

(2011, s. 630) ökat med hänseende på att attrahera nya franchisetagare att ingå i nätverket. 

Perrigot, Basset och Cliquet. (2011, s. 435); Lafontaine och Kaufmann (1994, s. 110) anser att 

en god franchise attraktion försäkrar att en franchisekedja fortlever samt expanderar. Vidare 

förhöjs företagets brand awareness och ökar marknadsandelarna. Varumärket i sig har även en 

viktig roll i valet av franchisenätverk enligt Ghantous och Jaolis (2012, s. 120), där 

varumärket representerar en strategisk resurs som har tillräckligt stor drivkraft för ingående av 

avtal. Anmärkningsvärt är också att de funktionella och ekonomiska fördelarna kompletterar 

det traditionella perspektiv på rollen som varumärket har som en strategisk resurs som 

eftersträvas av franchisetagaren.  

 

Zachary et al. (2011, s. 631) menar att ett varumärke inom franchise kan liknas med ett 

Corporate brand. Corporate branding sker enligt av Argenti och Druckenmiller (2004, s. 369), 

Aaker (1996, s. 113), Ansimova (2009, s. 490) när ett företag skapar organisatoriska 

associationer till företagets identitet. Argenti och Druckenmiller (2004, s. 374) anser att dessa 

associationer påverkar aspekter av organisationens identitet så som värderingar och 

aktiviteter. Enligt Shane (1998, s. 706) kan Corporate brand minska ofördelaktiga 

rekryteringar av franchisetagare eftersom asymmetrier i informationen minskas. Ansimova 
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(2010, s. 409) menar att detta i sin tur leder till att franchisegivaren eftersträvar en attraktion 

av nya franchisetagare som stämmer överens med företagets värderingar och mål så att detta 

kan förmedlas till kund. Det har visat sig att olikheter mellan organisationers och kunders syn 

på Corporate brand minskar kundlojaliteten och tillfredställelsen. Eftersom franchisetagaren 

är franchisegivarens ansikte utåt och har den största kundkontakten menar Mathewson och 

Winter (1985, s.504) att en likartad syn på Corporate brand då resultera i en högre 

kundtillfredsställelse.  

 

2.4.2 Palliativ till organisatoriska problem 

Resultaten från Nyadzayo et al. (2011, s. 1108) studie visade även att konfliktlösning är en 

avgörande faktor för att bibehålla en god relation mellan franchisetagaren och 

franchisegivaren, detta bör hanteras på ett effektivt sätt för att vårda relationerna mellan 

franchisetagare och franchisegivare. Ett misslyckande att lösa konflikter i franchiserelationen 

kan leda till problem med bristande efterlevande och opportunistiskt beteende. Negativa 

känslor gentemot varumärket kan lättare uppkomma om franchisegivaren inte tar hänsyn till 

franchisetagarens oro under en konflikt.  

 

Ghantous och Jaolis (2012, s. 122) studie visar dock att hög FBBE är ett palliativ för 

organisationsproblem. Detta innebär att varumärket spelar en positiv och lindrande roll för 

franchisetagare under interna svårigheter och kriser i organisationen. Dessutom minskar det 

franchisetagarens uppfattade risk samt bibehåller dennes förtroende i franchiserelationen.  

 

2.4.3 Bibehållande av franchisetagare 

Boyens (2007, s. 59) förklarar att det inom franchise är en svårighet att få de anställda att 

stanna inom nätverket. Vidare anser Perrigot et al. (2011, s. 435), Lafontaine & Kaufmann 

(1994, s. 110) att det är avgörande för franchisekedjor att franchisetagarna stannar inom 

nätverket. Anledningen till detta är att de franchisekedjor som behåller sina franchisetagare, 

försäkrar på så sätt företagets expansion och fortsatta existens. 

 

Viera och Slongo (2007, s. 385) menar att franchisetagarens tillfredställelse påverkas positivt 

av ett kontinuerligt stöd från franchisegivaren. Detta kan beskrivas som det kontinuerliga stöd 

som tilldelas franchisetagaren av franchisegivaren utan avbrott. De initialt sökta fördelarna  



	   18	  

 

som motiverar franchisetagare att stanna kvar inom nätverket är enligt Ghantous och Jaolis 

(2012, s. 120) främst de symboliska, funktionella och ekonomiska. Det som i ett senare skede 

motiverar franchiserelationen är främst erfarenhets- och relationsfördelarna. 

 

2.5 Sammanfattning franchisee-based brand equity 

Att generera och bibehålla brand awareness har under en längre tid varit ett dominerande mål 

inom organisationen. Detta eftersom brand awareness har en stor påverkan på kunden inför ett 

köpbeslut (Macdonald och Sharp, 2000, s. 5). Externa kommunikationskanaler kan öka 

kundernas brand awareness. Denna kommunikation är sådan kommunikation som 

organisationen varken kan kontrollera eller påverka och de vanligaste två 

kommunikationskanalerna är Word-of-Mouth och publicitet (Berry, 2000, s. 129).  

 

Enligt Zachary et al. (2011, s. 630) har konkurrensen mellan franchisegivare ökat med 

avseende på att attrahera nya franchisetagare och bibehålla de existerande.  Perrigot et al. 

(2011, s. 435) och Lafontaine och Kaufmann (1994, s. 110) menar att attraktionen och 

bibehållandet av franchisetagare försäkrar en franchisekedjas överlevnad och expansion. 

Dessutom förhöjer det medvetenheten om varumärket samt ökar företagets marknadsandelar. 

Franchisee-based brand equity definieras av Ghantous och Jaolis (2012, s. 114) som 

franchisetagares upplevda värde som adderas till franchisepaketet genom varumärket. Felício 

et al. (2014, s. 768) studie visar att FBBE är en komplex faktor med flera variabler som 

kombinerar franchisetagares uppfattning av varumärket och de inre karaktärsdragen som 

associeras med varumärket. Watson och Johnson (2010, s. 54) menar att både franchisetagare 

och franchisegivare delar incitament för att främja och upprätthålla FBBE. Emellertid kan 

franchisetagares drivkraft att skydda FBBEn stundtals minska om det inte finns några 

negativa effekter på deras kortsiktiga vinster. 

 

Ghantous och Jaolis (2012, s. 121) har i sin studie kommit fram till både direkta och indirekta 

källor som leder till FBBE. De direkta källorna är funktionella fördelar, erfarenhetsfördelar, 

symboliska fördelar, ekonomiska fördelar och relationsfördelar. De indirekta källorna är 

CBBE, varumärkets inverkan på anställda samt varumärkets inverkan på finansiella 

samarbetspartners så som banker. Dessa källor mynnar ut i FBBE som i sin tur attraherar nya 
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franchisetagare att ingå i nätverket. Dessutom fungerar det som ett palliativ för 

organisationsproblem. Utöver detta så påverkar FBBE franchisetagares vilja att stanna inom 

nätverket. Detta illustreras i figur 2 nedan.  

	  

Figur 2 - Franchisee-based brand equity (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 121) 

 

2.6 Validering av tidigare forskning 

I detta avsnitt har en utvärdering av de vetenskapliga artiklar som använts i den teoretiska 

referensramen genomförts. Gemensamt för samtliga vetenskapliga artiklar i den teoretiska 

referensramen är att de alla har genomgått en så kallad peer-review. En peer-review är 

synnerligen viktig för att skapa integritet och kvalitet inom vetenskapen. Insänt material 

granskas för att undersöka om vetenskaplig kvalitet uppnås, om lämplig metod används, om 

resultat stämmer överens med forskarens slutsatser, därefter görs en rättvis selektion av de 

bästa vetenskapliga bidragen. Det är dessa bidrag som blir publicerade i en vetenskaplig 

journal.  

 

State of the art är ett sätt utvärdera hur valid en teori är för att sedan se till teorins styrka.  För 

att utvärdera de olika artiklarna har vi valt att utgå ifrån Hansen och Jonson (2013, s. 21) 

matris. Utvärderingen baseras på hur valida teorierna är och hur många citeringar varje 

specifik artikel har. Matrisen är uppbygg för att ge en tydlig och lättförståelig bild för läsaren 

där mindre än 100 citeringar av en artikel har en begränsad validitet och är en föreslagen ny 
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teori. Har artikeln mellan 100-500 citeringar anses den ha viss validitet och vara en växande 

teori och vid över 500 citeringar anses artikeln vara väl valideras och bedöms som 

dominerande. Hansen och Jonson belyser även att trots att en artikel är begränsad kan den 

vara dominerande. 	  
 

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 - Matris (Hansen & Jonson, 2013, s. 21) 

	  

2.6.1 Brand awareness 

I Tabell 2 nedan kan det avläsas vilka artiklar som har använts vid inriktningen på fenomenet 

brand awareness och dess betydelse i samband med brand equity. Artiklarna är delvis 

inriktade gentemot hur brand awareness skapas inom detaljhandeln, men även mot 

tjänsteföretag vilket varit av stor vikt inom den teoretiska referensramen för denna studie med 

tanke på syftets utformning. Vikt har även lagts på artiklar mot externa 

kommunikationskanaler och sedan direkt riktade mot brand awareness och dess påverkan på 

FBBE. 

 

 

Fenomen 

Brand 

awareness 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

 Hoyer & Brown 

(1990) 

801 

 

Väl validerad 

 

Dominerande 
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Macdonald & 

Sharp (2000) 

Berry (2000) 

Harrison-

Walker (2001) 

Aaker (1996) 

Alba & 

Hutchinson 

(1987) 

Xingyuan et. al. 

(2010) 

Felício et. al. 

(2014)  

206 

 

1387 

803 

 

2335 

3845 

 

 

15 

 

- 

 

Viss 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

Växande 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

Dominerande 

Dominerande 

 

 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

     

Tabell 2 - State of the art, Brand awareness (egen) 

	  

2.6.2 Direkta källor till FBBE 

Inom detta fenomen finns det en relativt stor variation i validitet i artiklarna vilket visas i 

Tabell 3 på nedan. Det sambandet man kan se är att de artiklar som har hög validitet och är 

dominerande är de artiklar som varit publicerade under en längre tidsperiod och där man 

undersöker mer allmänt vad de olika fördelarna har för betydelse för B2B organisationer, men 

även B2C organisationer. De artiklar som nedan presenteras med begränsad validitet har som 

gemensam nämnare att de är inriktade på just fenomenet FBBE. Eftersom FBBE är ett relativt 

nytt område inom företagsekonomin kan förståelse fås för den bredd av validitet och styrka av 

teori som valts som underlag för avsnittet  

 

Fenomen 

Direkta källor 

till FBBE 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

Funktionella 

fördelar 

Pitta & Prevel 

Katsanis (1995) 

Keller (1993) 

350 

 

 

Viss 

 

 

Växande 
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Leek & 

Christodoulides 

(2011) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

Kuhn et. al 

(2008) 

9570 

34 

 

 

7 

 

116 

Väl validerad 

Begränsad 

 

 

Begränsad 

 

Viss 

Dominerande 

Föreslagen ny 

teori 

 

Föreslagen ny 

teori 

Växande 

Erfarenhets-

fördelar 

Keller (1993) 

Pitta & Prevel 

Katsanis (1995) 

Bitner (1992) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

9570 

350 

 

 

1387 

7 

Väl validerad 

Viss 

 

 

Väl validerad 

Begränsad 

Dominerande 

Växande 

 

 

Dominerande 

Föreslagen ny 

teori 

Symboliska 

fördelar 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

Sirgy (1982) 

Aaker (1997) 

Felício et al. 

(2014) 

Yasin et al. 

(2007) 

7 

 

2261 

4888 

- 

 

264 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Viss 

Föreslagen ny 

teori 

Dominerande 

Dominerande 

Föreslagen ny 

teori 

Växande 

Ekonomiska 

fördelar 

Chaudhuri & 

Holbrook (2001) 

Rego et al. 

(2009) 

Vallaster & De 

Chernatony 

(2005) 

Aaker (1996) 

Mathewson & 

Winter (1985) 

3113 

 

 

103 

 

194 

 

2335 

660 

Väl validerad 

 

 

Viss 

 

Viss 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

Dominerande 

 

 

Växande 

 

Växande 

 

Dominerande 

Dominerande 

Relations- Harmon & 67 Begränsad Föreslagen ny 
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fördelar Griffiths (2008) 

Hogan (2001) 

Kidwell et a. 

(2006) 

Nyadzayo et al. 

(2011) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

 

190 

116 

 

26 

 

7 

 

Viss 

Viss 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

teori 

Växande 

Växande 

 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

     

Tabell 3 - State of the art, Direkta källor (egen) 

 

2.6.3 Indirekta källor till FBBE 

Customer-based brand equity är ett väl utforskat område inom företagsekonomin och det finns 

därför ett stort urval artiklar till det underliggande fenomenet. Artiklarna belyser värdet av 

kundernas reaktion på varumärket och hur detta kan kopplas till FBBE. Denna studie belyser 

även hur CBBE-modellen etablerar ett företags identitet för att få den önskvärda respons som 

eftersträvas från konsumenten. Dessutom bearbetas sambanden till brand awareness för att 

skapa en röd tråd genom den teoretiska referensramen. 

 

Intern branding har visat ha stor påverkan på varumärkets anställda. Här belyses de behov 

som finns inom organisationen då de anställda ofta är en förlängning av varumärket, 

varumärkets ansikte utåt. Hur ny personal attraheras har även varit av väsentlig karaktär för 

teorins referensram. Artiklarnas validitet kan här anses vara begränsad. Teorierna kring 

fenomenet är även här relativt nya och oprövade inom företagsekonomin, men allt större vikt 

läggs vid ny forskning inom området.  

 

Fenomen 

Indirekta källor 

till FBBE 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

Customer-

based brand 

equity 

Keller (1993) 

Lasser et al. 

(1995) 

9570 

1045 

 

Väl validerad 

Väl validerad 

 

Dominerande 

Dominerande 
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Netemeyer et al. 

(2004) 

Moisescu (2005) 

Kuhn et al. 

(2008) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

Calerdrin-

Monge & 

Huerta-Zavla 

(2013) 

Nyadzayo et al. 

(2011) 

Berry (2000) 

502 

 

6 

 

116 

7 

 

- 

 

 

 

26 

 

1387 

Väl validerad 

 

Begränsad 

 

Viss 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

 

 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Dominerande 

 

Föreslagen ny 

teori 

Växande 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

 

 

Föreslagen ny 

teori 

Dominerande 

Varumärkets 

påverkan på 

anställda 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

King & Grace 

(2010) 

Berry (2000) 

Kimpakorn & 

Tocquer (2010) 

Backhaus & 

Tikoo (2004) 

Sullivan (2004) 

7 

 

39 

 

1387 

75 

 

569 

 

63 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

 

Begränsad 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

Dominerande 

Föreslagen ny 

teori 

Dominerande 

 

Föreslagen ny 

teori 

Varumärkets 

påverkan på 

finansiella 

samarbets-

partners 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

7 Begränsad Föreslagen ny 

teori 

     

Tabell 4 - State of the art, indirekta källor (egen) 
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2.6.4 Följder av FBBE 

Fokus ligger här på att se vilka följder FBBE leder till. Liknelser mellan Corporate branding 

och franchise har gjorts för att belysa vikten av att skapa en association för att attrahera nya 

franchisetagare samt bibehålla befintliga. Franchisegivare söker franchisetagare som har 

samma värderingar som varumärkets eftersom franchisetagarna, likt tidigare teorier om de 

anställda, anses vara ansiktet utåt för varumärket. Validiteten har även här varit skiftande 

främst när man talar om teoriernas styrka för ämnet palliativ till organisatoriska problem och 

bibehållande av franchisetagare. Orsaken till detta är, som även tidigare nämnt, att artiklarna 

presenterar nya teorier inom ett nytt företagsekonomiskt område.  

 

Fenomen 

Följder av 

FBBE 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

Attraktion av 

franchise-

tagare 

Zachary et al. 

(2011) 

Argenti & 

Druckenmiller 

(2004) 

Aaker (1996) 

Anismova 

(2009) 

Mathewson & 

Winter (1985) 

Perrigot et al. 

(2011)  

Lafontaine & 

Kaufmann 

(1994) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

33 

 

271 

 

 

2335 

16 

 

660 

 

14 

 

324 

 

 

7 

Begränsad 

 

Viss 

 

 

Väl validerad 

Begränsad 

 

Väl validerad 

 

Begränsad 

 

Viss 

 

 

Begränsad 

Föreslagen ny 

teori 

Växande teori 

 

 

Dominerande 

Föreslagen ny 

teori 

Dominerande 

 

Föreslagen ny 

teori 

Växande 

 

 

Föreslagen ny 

teori 

Palliativ till 

organisatoriska 

Nyadzayo et al. 

(2011) 

26 

 

Begränsad 

 

Föreslagen ny 

teori 
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problem Ghantous & 

Jaolis (2012) 

7 Begränsad Föreslagen ny 

teori 

Bibehållande 

av franchise-

tagare 

Boyens (2007) 

 

Perrigot et al. 

(2011) 

Lafontaine & 

Kaufmann 

(1994) 

Viera & Slongo 

(2007) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

9 

 

14 

 

324 

 

 

2 

 

7 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Viss 

 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

Växande teori 

 

 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

     

Tabell 5 - State of the art, Följder av FBBE (egen) 

	  

2.6.5 Sammanfattning FBBE 

Eftersom FBBE är ett nytt begrepp inom företagsekonomin har de artiklar som valts haft en 

begränsad validitet. Inriktningen har endast legat på att göra en konceptualisering om vad 

FBBE är och hur detta kan påverka franchisetagares val av franchisenärverk samt 

bibehållandet i franchiseavtalet. En sammanfattning av de direkta och indirekta källorna som 

påverkar brand equity inom franchise.  I följande tabell utläses att validiteten i 

sammanfattningen är begränsad, men som Hansen och Jonson (2013, s. 21) nämner i sin 

studie så bör teorins styrka anses vara dominerande i dess fält.  

 

 

Fenomen 

Sammanfattning 

FBBE 

Referens Antal 

Citeringar 

Validitet Teorins styrka 

     

 Zachary et al. 

(2011) 

Perrigot et al. 

33 

 

14 

Begränsad 

 

Begränsad 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 



	   27	  

(2011) 

Lafontaine & 

Kaufmann 

(1994) 

Ghantous & 

Jaolis (2012) 

Felício et al. 

(2014) 

Watson & 

Johnson (2010) 

 

324 

 

 

7 

 

- 

 

35 

 

 

Viss 

 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

 

Begränsad 

teori 

Växande teori 

 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

Föreslagen ny 

teori 

 

     

Tabell 6 - State of the art, Sammanfattning FBBE (egen) 
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3 Metod  
I följande avsnitt framställs studiens genomförande. Vi åsyftar även att presentera 

tillvägagångsättet kring studiens dataanalys och avslutningsvis föra en diskussion beträffande 

kvalitetskriterierna. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Syftesformuleringen i det inledande avsnittet framför att studien vill analysera vilka indirekta 

och direkta källor som påverkar FBBE. För att kunna skapa förståelse och uppfatta hur 

människor upplever ett visst fenomen har valet av forskningsdesign blivit intervjustudie vilket 

Mason (2002, s. 62) beskriver som den vanligast förekommande inom kvalitativ forskning.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 81) att 

erhålla fasetterade beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv i den intervjuades livsvärld. 

Med livsvärld menas både en människas inre värld samt dennes uppfattning och erfarenheter 

om omvärlden. Då syftet med studien är att analysera faktorer i FBBE krävs det en förståelse 

likt Olsson och Sörensens resonemang och därför kan valet av forskningsdesign anses vara 

befogad. Dessutom ger detta studien möjlighet att betrakta flera fall vilket möjliggör 

identifikationen av eventuella mönster kring fenomenet som i ett längre perspektiv kan skapa 

en ökad förståelse och bidra till en analys.  

 

Vidare anser Mason (2002, s. 63) att forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer för 

datainsamlingen bör lägga fokus på något epistemologiskt synsätt. Detta beror på att de 

epistemologiska synsätten gör det berättigat att införskaffa data genom att föra dialoger med 

människor, ställa frågor och göra en analys av deras språk. Mason menar även att det är 

centralt att forskarens ontologiska ställningstagande är syftat på att tycka att erfarenheter, 

tankar, åsikter, tolkningar och synsätt hos människor är av meningsfullhet och relevans inom 

den sociala verklighet som frågorna är avsedda att ge svar på. Den forskningsdesign som valts 

för denna studie är i linje med de ställningstaganden som Mason redogjort för vilket gör att 

studiens val att använda semi-strukturerade intervjuer kan anses vara berättigat.  
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3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen till detta examensarbete hade sin början i en bearbetning av den teoretiska 

referensramen. Bearbetningen av den teoretiska referensramen var betydelsefull i erhållandet 

av förståelse för konceptet FBBE och dess indirekta och direkta källor.  

 

Tidigare studier av Ghantous och Jaolis (2012) samt Nyadzayo (2011)  har presenterat och 

analyserat ämnet FBBE, vilka faktorer detta påverkas av samt vilka följder det har. På så vis 

har den teoretiska referensramen bidragit till vårt val av forskningsdesign och tillvägagångsätt 

för datainsamling. Den har även bidragit med intervjuguidens teman och underlättat struktur 

och sortering för vidare analys. 

 

Datainsamlingen till denna studie har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer 

med franchisetagare i tjänsteföretag inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. Beslutet att 

använda semi-strukturerade intervjuer baseras på att detta tillvägagångsätt ansågs lämpligt för 

studiens ändamål eftersom tidigare forskning nyttjat det (Ghantous & Jaolis 2012; Nyadzayo 

et al. 2011). Under en intervju av semi-strukturerad karaktär använder forskaren enligt 

Bryman och Bell (2011, s. 475); DiCicco-Bloom och Crabtree (2006, s. 315) en förteckning 

bestående av ett antal organiserade teman som utgör utgångspunkterna för den dialog som ska 

genomföras i intervjun. Detta benämns även som en intervjuguide.  

 

Intervjuguidens teman för denna studie baseras på de faktorer som den tidigare teoretiska 

referensramen kunnat påvisa har starka förbindelser till FBBE, de indirekta och direkta 

källorna. Utifrån detta skapades teman med avseende på varje specifik källa för att kunna 

erhålla så stor mängd information som möjligt kring varje komponent. Intervjufrågorna i varje 

tema framställdes i linje med Bryman och Bells (2011, s. 484) förslag om på att utforma de 

olika intervjutemana för frågor riktade att svara mot studiens forskningsfrågor. Enligt Bryman 

och Bell (2011, s. 475); DiCicco-Bloom och Crabtree (2006, s.315) får det i intervjun även 

förekomma andra frågor som inte presenterats i intervjuguiden förutsatt att den har 

förblindelse med det intervjusubjektet sagt eller att frågan uppkommit utifrån dialogen mellan 

parterna. 

 

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 81) att 

få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv av den intervjuades livsvärld. 

Detta var något vi tog hänsyn till i valet av tillvägagångsätt och i enlighet med Olsson och 
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Sörensens (2007, s. 80) idéer ansågs en intervju med låg grad av strukturering, bestående av 

öppna frågor, som mest lämpad. Lämpligheten grundas i att de medverkande i en sådan 

intervju ges friheten att tolka frågorna på sitt eget sätt beroende på tidigare erfarenheter, 

värderingar, önskningar och egna språkvanor. Detta medför att forskaren kan uppnå målet 

med den kvalitativa forskningsintervjun och erhålla olika perspektiv av intervjusubjektets 

livsvärld.  

 

De intervjuer som genomförts för denna studie har gjorts individuellt med varje specifik 

franchisetagare. En fördel med detta är enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006, s. 315) att 

det i gruppintervjuer finns risk för att intervjusubjektet inte delar med sig av vad denne känner 

på djupet. Individuella intervjuer tillåter forskaren att ta del av kärnan i sociala och personliga 

åsikter. De medverkande franchisetagarna i denna undersökning fick själva välja platsen där 

intervjun skulle äga rum. Bryman och Bell (2011, s. 48) skriver att en av de större 

svårigheterna med att genomföra en intervju kan vara att hitta en passande plats där denna kan 

utföras utan störningsmoment. Då samtliga mäklarkontor som vi gästat haft konferensrum att 

bistå med så har det inte tillkommit någon problematik kring detta. Dessutom menar 

Bengtsson, Hjort, Sandberg och Thelander (1998, s. 26) att platsen för mötet kan påverka 

samspelet mellan parterna. Med hänsyn till detta ansågs det vara fördelaktigast att 

franchisetagarna själva väljer platsen för mötet. 

 

Med de medverkande franchisetagarnas tillåtelse spelades samtliga intervjuer in för att kunna 

transkriberas till analysskedet. Det finns flera fördelar med att spela in intervjuer. Bland annat 

menar Bitten (1995, s. 253) att det i en intervjusituation krävs att forskaren är observant på 

vad det talas om i intervjun för att kunna följa upp intresseväckande synpunkter, påpeka 

bristande följdriktigheter i det den medverkande säger samt sondera vid behov. Genom att 

spela in intervjun minskar risken att forskaren blir distraherad av att behöva föra anteckningar 

samt att eventuell information av misstag förbigås. Dessutom menar Bryman och Bell (2011, 

s. 489) att kvalitativa forskare ideligen har ett intresse för både vad den medverkande säger, 

men även hur denne uttrycker sig.  

 

De intervjuade franchisetagarna blev informerade om att de är anonyma i studien och att deras 

svar inte kommer kunna kopplas till en specifik individ. Varje franchisetagare benämns i 

transkriberingarna med varsitt pseudonym i form av två initialer. I vissa fall där initialerna 

möjligen kunnat kopplas till intervjupersonen har bokstäverna kastats om eller någon bokstav 
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bytts ut. Dock var vi tydliga med att framföra att franchisekedjans namn skulle komma att 

presenteras och samtliga franchisetagare gav sitt medgivande till detta. 

 

Tidsåtgången för varje intervju, med avseende på den effektiva intervjutiden, var 

uppskattningsvis 40 minuter. Transkriberingstiden uppgick till cirka 5 timmar per intervju. 

För att underlätta arbetet i Nvivo10 genomfördes även en omarbetning av varje transkribering 

där frågor och kommentarer framförda av intervjuarna avlägsnades. Anledningen till detta var 

för att göra de intervjuade franchisetagarnas uttalanden mer överskådliga. Tidsåtgången för 

varje omarbetad intervju var cirka 3 timmar. Det slutliga arbetet i Nvivo10, där modeller och 

figurer togs fram, kan sammanlagt uppskattas till cirka 40 timmar. Den totala tidsåtgången 

blir således 144 timmar. 

 

3.3 Population 

En population består av samtliga enheter som forskaren gör sitt urval ifrån (Byman & Bell, 

2011, s. 190). Populationen i denna studie består av franchisetagare i 

fastighetsmäklarbranschen. Statistik över hur stor denna population är har inte kunnat erhållas 

inför studien eftersom den påverkas av flera faktorer. Det finns ingen möjlighet att titta på hur 

många kontor varje enskild franchisekedja har och på det sättet räkna ut hur många 

franchisetagare det finns. Detta beror på att kontoren inte nödvändigtvis behöver vara drivet 

med franchise utan det kan även förekomma filialkontor. Den ytterligare problematiken kring 

detta är att varje kontor inte kan symbolisera ett specifikt angivet antal franchisetagare. 

Kontoren kan ha flera franchisetagare som bedriver verksamheten tillsammans. Detta skapar 

en svårighet kring att fastställa en mer exakt population. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 

190) bör ett urval vara representativt för hela populationen för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Dock påpekar de även att det inte läggs samma fokus på extern validitet och 

generalisering inom den kvalitativa forskningsstrategin. Vidare anser Trost (2010, s. 137) att 

representativa urval vanligtvis är helt ointressanta inom kvalitativa studier med hänsyn till att 

forskaren här snarare vill erhålla en så bred variation som möjligt. Detta medför att 

populationen och dess precisa storlek för denna studie blir av mindre intresse.  

 

För att ge en övergripande bild av populationen kan ses att de företag som använder sig av 

franchise som organisationskoncept är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, 

Länsförsäkringar fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg och Notar. Med 

information från respektive organisations hemsida utläses att det inom dessa företag 
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ackumulerat finns cirka 824 kontor. Det går dock inte att förutsätta att alla dessa kontor drivs 

med franchise och det kan även finnas kontor som har flera franchisetagare eller 

franchisetagare som driver flera kontor. Med hänsyn till denna information finns det en 

svårighet i att åskådliggöra populationens exakta storlek, men uppskattningsvis omkring 1000 

franchisetagare.  

 

3.4 Urval 
I denna studie har vi valt att intervjua franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen vars 

verksamhet sker inom Stockholmsområdet. Detta val baseras på att likartad forskning av 

Ghantous och Jaolis (2012) även den har specificerats och begränsats inom en utvald 

geografisk region.   

 

Nyadzayo et al. (2011, s. 1106) har i sin forskning använt sig utav ett snöbollsurval, vilket 

hänfört till att även vi ansett detta tillvägagångsätt kring urval som lämpligt för denna studie. 

Bryman och Bell (2011, s. 496) beskriver snöbollsurval som passande i de studier vars 

deltagare inte kan kategoriseras i någon specifik urvals ram. Urvalet för examensarbetet har 

därefter gjorts enligt Goodmans (1961, s. 148) snöbollsurvalsprocedur.  

 

Det första steget i processen benämns som ”zero-stage” och innebär att ett urval av individer 

dras från en given begränsad population. Dessa individer har i vårt fall bestått av två 

franchisetagare inom vårt kontaktnät. Dessa individer uppmanas sedan att nämna x antal 

personer inom populationen, där x avser ett angivet heltal enligt Goodman (1961, s. 148). Vi 

bad de medverkande franchisetagarna att här ange ytterligare två franchisetagare vars 

arbetsbas är inom Stockholmsområdet. Dessa franchisetagare som namngivits av stickprovet i 

zero-stage bildade sedan den första etappen. Franchisetagare i den första etappen fick sedan 

samma uppgift, att ange ytterligare två verksamma franchisetagare inom Stockholmsområdet. 

De franchisetagare som namngivits av deltagarna i första etappen formar då det som 

Goodman (1961, s. 148) benämner som andra etappen. Vi erhöll därmed en intervjubasis som 

bestod av 14 personer.  

 

Efter att ha utfört 12 intervjuer ansågs studien ha uppnått teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad 

beskrivs av Bryman och Bell (2011, s. 580) som den fas i processen där data inte längre ger 

någon ny information. 
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Zero-stage Första etappen Andra etappen 

”DG” 

”TL” 
”KK” 

”XX” 

”DS” 
”LM” 

”PL” 

”PE” 

”GT” 
”AL” 

”LG” 

”FV” 
”ED” 

”XX” 

Tabell 7 - Schema över snöbollsurval (egen) 

 

Tabell 7 ovan visar ett schema över hur snöbollsurvalet utvecklats. De två bokstäverna står 

för initialerna på de franchisetagare som medverkat i intervjuerna. De två celler i den andra 

etappen som är ifyllt med ”XX” symboliserar de franchisetagare som vi valde att inte 

genomföra intervjuer med då studien ansetts ha uppnått teoretisk mättnad. En förteckning 

över franchisetagarna, vilken kedja de jobbar på samt antal år i branschen finns att erhålla i 

bilaga 4. 

 

3.5 Operationalisering  
Operationaliseringen har som syfte att utgöra ett tydligt frågeunderlag till intervjuerna samt 

presentera hur dessa kopplas till teorin.  

 

Fråga  
 

 

Teoretisk 

anknytning 

Referenser Vad frågan syftar 

till 

Hur länge har du varit 

franchisetagare?  

Generell Ghantous och Jaolis 

(2012) Nyadzayo et 

al. (2011) 

 

Generell 

Har du arbetat inom något 

annat franchisenätverk inom 

samma bransch? Om JA, vilket 

Generell Ghantous och Jaolis 

(2012) Nyadzayo et 

al. (2011) 

Generell 
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och vilken position hade du 

där? 

 

Hur kommer det sig att du 

valde att bli franchisetagare 

inom just …….? 

Attraktion av 

franchisetagare. 

Ekonomiska 

fördelar.  

Ghantous och Jaolis 

(2012) 

Vad påverkar 

attraktionen av 

franchisetagare. 

Hur kommer det sig att du 

stannar kvar inom ……? 

Retention av 

franchisetagare. 

Ekonomiska 

fördelar. 

Ghantous och Jaolis 

(2012) 

Vad som påverkar 

retentionen av 

franchisetagare. 

Vad betyder …… för dig? Symboliska fördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). 

Hur franchisetagaren 

ser och uppfattar 

varumärket. 

Berätta hur du identifierar dig 

med ….? 

Symboliska fördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). 

Hur franchisetagaren 

identifierar sig med 

varumärket. 

Berätta om första gången du 

identifierade dig med ……? 

Symboliska fördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). 

Hur franchisetagaren 

identifierar sig med 

varumärket. 

Känner du en tillhörighet till 

……? På vilket sätt? 

Symboliska fördelar. 

Retention av 

franchisetagare. 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). 

Hur relationen 

franchisetagaren har till 

varumärket ser ut. 

Vad anser du att ……. som 

företag har för fördelar 

gentemot andra 

franchisekedjor? 

Erfarenhetsfördelar.  

Symboliska fördelar. 

Relationsfördelar. 

Ekonomiska 

fördelar. 

Funktionella 

fördelar.  

  

Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). Keller 

(1993). 

Vilka fördelar 

franchisetagaren 

uppfattar 

Vad anser du att ….. som 

varumärke har för fördelar 

gentemot andra 

Erfarenhetsfördelar.  

Symboliska fördelar. 

Relationsfördelar. 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Aaker 

(1997). Keller 

Vilka fördelar 

franchisetagaren 

uppfattar 
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franchisekedjor? Ekonomiska 

fördelar. 

Funktionella 

fördelar.  

 

(1993). 

Berätta om era 

samarbetspartners. 

Varumärkets 

påverkan på 

finansiella 

samarbetspartners. 

Ghantous och Jaolis 

(2012) 

Hur varumärket 

påverkar finansiella 

samarbetspartners. 

Hur upplever du att 

huvudkontoret kan hjälpa dig 

som franchisetagare? 

Funktionella 

fördelar. Palliativ för 

organisatoriska 

problem. 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Leek och 

Christodoulides 

(2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren och 

vad det ger för 

eventuella fördelar  

Kan du berätta om första 

gången som du fick hjälp av 

huvudkontoret? 

Funktionella 

fördelar. Palliativ för 

organisatoriska 

problem. 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Leek och 

Christodoulides 

(2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren och 

vad det ger för 

eventuella fördelar. 

Kan du berätta om den senaste 

gången du fick hjälp av 

huvudkontoret? 

Funktionella 

fördelar. Palliativ för 

organisatoriska 

problem. 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Leek och 

Christodoulides 

(2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren och 

vad det ger för 

eventuella fördelar. 

Om det uppstår problem inom 

organisationen, hur hanteras 

detta av huvudkontoret? 

Palliativ för 

organisatoriska 

problem. 

Ghantous och Jaolis 

(2012).  

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren. 

Har ni någon rutin hur 

eventuella problem hanteras? 

Berätta om dessa. 

Palliativ för 

organisatoriska 

problem 

Ghantous och Jaolis 

(2012) 

Om varumärket utger 

en trygghet vid 

eventuella problem. 

Vad har varumärket för 

påverkan på era kunder enligt 

dina egna erfarenheter? 

Customer-Based 

Brand Equity 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Keller 

(1993).  

Varumärkets påverkan 

på kunder. 

Kan du berätta om något 

tillfälle där just varumärket 

påverkat kunden? 

Customer-Based 

Brand Equity 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Keller 

(1993). 

Varumärkets påverkan 

på kunder. 
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Har du någon gång mött 

negativ respons från en kund 

på grund av varumärket? 

Customer-Based 

Brand Equity 

Ghantous och Jaolis 

(2012). Keller 

(1993). 

Varumärkets påverkan 

på kunder. 

Berätta hur det gick till sist ni 

rekryterade personal. 

Varumärkets 

påverkan på 

anställda.  

Ghantous och Jaolis 

(2012). Nyadzayo et 

al. (2011). King och 

Grace (2010). 

 

 

Anser du att ….. som 

varumärke utger en fördel vid 

rekrytering? På vilket sätt? 

Varumärkets 

påverkan på 

anställda. Attraktion 

av franchisetagare. 

Ghantous och Jaolis 

(2012) Nyadzayo et 

al. (2011). King och 

Grace (2010). 

 

Om varumärket har en 

påverkan på anställda.  

Tror du att …. som varumärke 

kan vara en nackdel vid 

rekrytering? På vilket sätt? 

Varumärkets 

påverkan på 

anställda 

Ghantous och Jaolis 

(2012) Nyadzayo et 

al. (2011). King och 

Grace (2010). 

 

Om varumärket har en 

påverkan på anställda. 

Hur upplever du att relationen 

ser ut mellan franchisetagare 

inom ….? 

Relationsfördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Nyadzayo et 

al. (2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren. 

Har ni något samarbete 

franchisetagare/kontor 

emellan? Hur ser dessa 

samarbeten ut? 

Relationsfördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Nyadzayo et 

al. (2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren. 

Hur upplever du att relationen 

ser ut mellan franchisetagare 

inom hela branschen? 

Relationsfördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Nyadzayo et 

al. (2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren. 

Hur upplever du att relationen 

ser ut mellan dig som 

franchisetagare och din 

franchisegivare? 

Relationsfördelar Ghantous och Jaolis 

(2012). Nyadzayo et 

al. (2011). 

Hur relationen upplevs 

av franchisetagaren. 

Tabell 8 - Intervjuguide (egen) 
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3.6 Kvalitativ dataanalys 

3.6.1 Nvivo10 

De data som samlats in till denna studie genom semi-strukturerade intervjuer har strukturerats 

och kodats i Nvivo10. Nvivo10 är ett datorprogram skapat av programutvecklaren Nudist och 

är utformat för att klara av att hantera detaljerade analyser och är ett av de bättre programmen 

på marknaden med avseende på stora mängder text. Nvivo10 erbjuder forskaren en möjlighet 

att spara, organisera och kontrollera det textmaterial som ska analyseras. Dessutom finns 

möjligheten att jämföra olika dokument. Modeller och matriser kan även skapas för att göra 

resultaten mer överskådliga (Dorriots, Jonäll & Johansson, 2004, s. 7).  

 

Forskaren skapar själv koder som sedan används i analysen och det finns även möjlighet att 

skapa flertal koder på olika nivåer. Ur dessa skapar man sedan ”träd” av information som 

forskaren själv analyserar. Dokumenten skall läsas igenom manuellt och kodas separat. När 

man kodat filerna och texten kan man därefter få ut en mängd data genom att kombinera de 

olika koderna med varandra och på så sätt erhålla olika dokument för varje kod man skapat 

(Dorriots, Jonäll & Johansson, 2004, s. 7).  

 

I programvaran existerar olika verktyg som skapar gynnsammare förutsättningar för forskaren 

att förstå textmaterialet. Det är dock viktigt att förstå att det inte finns någon inbyggd funktion 

som gör att forskaren utan egen klassificering kan påträffa minsta gemensamma nämnare i en 

text eller lösningen till ett formaliserat problem. Nvivo10 ger inte forskaren facit utan 

underlättar endast bearbetningen av texten. (Leech & Onwuegbuzie, 2011, s. 71) 

I dataanalysens första skede transkriberades de inspelade intervjuerna vilket innebär att texten 

skrivs ner ordagrant och enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 80) är transkribering ett krav 

oavsett om informationen består av tal eller en skriven personberättelse. Textdokumenten med 

transkriberingarna fördes sedan över till Nvivo10 där vi skapat mappar, även kallat noder, för 

varje indirekt och direkt källa till FBBE samt de konsekvenser som tidigare referensram 

presenterat.  

I vissa av noderna, skapades även så kallade undernoder. Undernoderna har samma tema som 

huvudnoderna men avser en specifik del av temat. Valet att använda undernoder grundas i att 

informationen blir mer överskådlig och det ger möjligheten att separat analysera det material 

som finns i undernoderna. Varje transkriberad intervju bearbetades manuellt där 
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informationen kodades och placerades i lämplig nod eller undernod. Ett schema på följande 

noder som använts under arbete återfinns i Figur 3 på nästa sida.  

 

 

	  

Figur 3 - Disposition av noder (egen)  

 

3.6.2 Word Map  

För varje nod skapades sedan ”word count” figurer i form av så kallade Word Maps där 

omfattningen av ord som nämnts i noden publiceras. Det finns flera anledningar till att 

presentera utbredningen av använda ord inom kvalitativ dataanalys. Leech & Onwuegbuzie 

(2011, s. 76); Bazeley och Jackson (2013, s. 261) menar att det först och främst blir lättare för 

• Funktionella fördelar 
o Human Resources 
o Huvudkontoret 

• Erfarenhetsfördelar  
• Symboliska fördelar 

o Association 
o Image 
o Ledande Varumärke 
o Värderingar 

• Ekonomiska fördelar 
• Relationsfördelar 

o Franchisetagare och franchisegivare 
o Franchisetagare inom närverket 
o Franchisetagare inom branschen 

 
• Varumärkets påverkan på anställda 
• Varumärkets påverkan på finansiella samarbetspartners 

o Andra samarbetspartners 
• Customer-Based-Brand-Equity 

o Negativ CBBE 
 

• Attraktion av franchisetagare 
• Bibehållande av franchisetagare 
• Palliativ till organisatoriska problem 

o Problem inom kontoret 
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forskaren upptäcka mönster men också att det används för att bekräfta hypoteser och 

bibehålla analytisk integritet. Vidare anser Bazeley och Jackson (2013, s. 260) att forskare 

kan använda denna typ av figur vid kvalitativ analys för att påvisa indikationer på 

betydelsefullhet och relevans av det tema som presenteras. Dessutom menar Leech & 

Onwuegbuzie (2011, s. 76) att detta är till forskares fördel då det på ett tillförlitligt sätt 

påvisar omfattningen av ord då forskarens egen åsikt om vad som är ett stort eller litet antal 

inte tas i konsideration. Dock väljer forskaren själv ut hur många ord som ska publiceras i 

figuren samt vilka ord som kan anses vara av betydelse. Ord som forskaren inte finner 

relevanta för figuren kan sorteras bort och presenteras emellertid inte. De Word Maps som 

uppvisas i denna studie har begränsats till 70st ord och ett urval av orden har genomförts. De 

ord som sorterats bort är av den karaktär som vi anser är oväsentlig för studiens analys och 

resultat. Exempel på sådana ord är ett, en, det, i, och osv.  

 

	  
Figur 4 - Word Map (Nvivo10)  

	  
I Figur 4 ovan visas ett exempel på hur en Word Map ser ut. Varje kvadratisk eller 

rektangulär ruta avser det ord som är ifyllt. De ord som finns med i figuren är således de ord 

som använts mest frekvent i intervjuerna. Storleken på rutorna avser den omfattning som 

orden har nyttjats. Desto större ruta, desto oftare har ordet använts och kan följaktligen anses 

vara av vikt för analysen. I och med att utbredningen av ord presenteras är det även möjligt att 

utläsa skillnader och likheter mellan förekomsten av nyckelord. Är rutorna med nyckelord 

exempelvis av jämbördig storlek, kan det innebära att nyckelorden är lika betydelsefulla. 
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Likaså kan storleksskillnader i nyckelordens rutor innebära skiljaktigheter i nyckelordens 

betydelsefullhet. (Bazeley och Jackson, 2013, s. 260) 

 

3.6.3 Word Trees  

Vid analysen av de olika noderna skapades i utvalda fall så kallade Word Trees som är en 

figur vars uppgift är att presentera nyckelord i de kontexter som uppkommit i intervjuerna. 

Detta används enligt Leech & Onwuegbuzie (2011, s. 75) för att visa ord av specifikt intresse 

som forskare har för avsikt att förstå bättre. Dessutom påvisar denna typ av figur i vilka 

sammanhang dessa nyckelord berörts av intervjupersonerna. Nyckelorden som valdes ut till 

Word Tree- figurerna i denna studie baserades på de ord som kan anses vara av betydelse i 

den teoretiska referensramen då detta enligt Bazeley och Jackson (2013, s. 264) är ett 

kriterium. 

 

I Figur 5 nedan visas ett exempel på hur ett Word Tree ser ut. Det nyckelord som är markerat 

i röd text har valt ut efter dess förekomst och betydelsefullhet i den teoretiska referensramen. 

De grenar av ord som omger nyckelordet är intervjupersonernas formuleringar i samband med 

det. De grenar till vänster om nyckelorden avser det de sagt innan nyckelordet och de grenar 

till höger om nyckelordet är det de sagt efter. 

 

Om orden i grenarna är av större storlek än resterande tyder det på att just det ordvalet är 

förekommande hos flera av intervjupersonerna. I exemplet nedan utläses ordkombinationen 

”jag - kan – identifiera – mig – med” vilket tyder på att denna konstellation av ord är frekvent 

förekommande. Dessa Word Trees kan med andra ord ses som ”sammanfattande citat” då de 

tar in flera respondenters formuleringar i samma figur.  
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Figur 5 - Word Tree (Nvivo10) 

3.6.4 Word stop 

Nvivo10 tillåter forskaren att blockera vissa ord som kan anses vara oväsentliga för analysen. 

Ord som spärrats i denna uppsats är tex: det, ett, en, och, som och så vidare. Genom att 

prioritera bort ett antal ord som kan anses vara obetydliga, kan andra mer värdefulla ord få 

plats i analysen. I denna studies dataanalys har vi beslutat att inte blockera ordet med. 

Orsaken till detta är att med i vissa anseenden betonats av de intervjuade franchisetagarna som 

ett styrkeord och därför inte kan exkluderas ur analysen. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007, s. 78) menar att en nackdel med intervjuer är att 

känsliga frågor kan uppfattas som kränkande. Detta är något vi haft i åtanke vid skapandet av 

intervjufrågorna. Vi hade förväntat oss en viss ovilja att besvara frågor om ekonomiska 

fördelar på grund av att det kan uppfattas som ett känsligt och privat samtalsämne. Därför 

skapades inga direkta frågor om just detta. Dock har den ovilja vi förväntade oss inte 

besannats. Vi har snarare uppfattat de medverkande franchisetagarna som mycket 

samarbetsvilliga och trots att inga frågor riktats direkt mot de ekonomiska fördelarna har vi 

ändå erhållit goda mängder material i ämnet. 

 

3.7.1 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier används enligt Larsson (2005, s. 269) som hjälp för att se vilka starka och 

svaga punkter ett vetenskapligt arbete har. Han menar dock att kriterierna inte får användas 
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mekaniskt utan att de är underordnade ett allmänt helhetsomdöme. De vanligaste 

kvalitetskriterierna för undersökningsmetod av kvalitativ karaktär presenteras av Bryman och 

Bell (2011, s. 402) som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitligheten innebär enligt Bryman och Bell (2011, s. 402) både att studien utförts i 

enlighet med de regler som föreligger samt att forskaren rapporterat resultaten till de individer 

som är en del av den sociala verklighet som studerats. Individerna kan då bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. Detta kallas för respondentvalidering och 

är något som i viss mån tagits hänsyn till i denna studie. När varje specifik intervju 

transkriberats har dokumentet skickats ut via mail till deltagarna och de har då fått 

möjligheten att komma med respons över materialet. Dock har ingen av de franchisetagare 

som medverkat i denna studie haft några invändningar. 

 

Triangulering beskrivs av Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Dickinson, Fielding, Sleney och 

Thomas (2006, s. 2) som ett tillvägagångsätt där forskaren använder flera datakällor eller 

metoder vid studerandet av sociala företeelser. Både Yin (2007, s. 126) och Bryman och Bell 

(2011, s. 404) benämner triangulering som ett effektivt tillvägagångsätt för att stärka 

tillförlitligheten i en studie. I denna studie har flertalet källor samlats in för att styrka fenomen 

och företeelser i den teoretiska referensramen. Vidare menar Yin (2007, s. 128) att flera källor 

för att styrka fenomen eller begrepp gör helheten i kvalitativa studier bättre. 

 

Överförbarheten berör enligt Malhotra, Birks och Wills (2012, s. 378) studiens möjlighet att 

applicera resultatet på andra situationer eller i andra miljöer. I denna studie kan 

överförbarheten anses vara bristfällig. Dock anser LeCompte & Preissle (1994, s. 10) att det 

inom den kvalitativa forskningen snarare finns ett fokus på att uppnå en fördjupad förståelse 

än att säkerställa representativitet och applicering. Vidare anser de att problematiken kring att 

skapa en överförbarhet inom kvalitativ forskning bland annat beror på det begränsade urvalet. 

 

Malhotra, Birks och Wills (2012, s. 496) menar att ett urval bör vara representativt och 

reflektera populationen för att kunna generalisera resultatet. Vidare anser Bryman och Bell 

(2011, s. 207) att det finns en problematik kring snöbollsurval då det är osannolikt att urvalet 

kommer vara representativt för populationen och därmed ifrågasätts generaliserbarheten. 

Dock lyfter de även fram att det inom den kvalitativa forskningsstrategin inte sätts samma 

fokus på extern validitet och generaliserbarhet som det gör inom den kvantitativa. Bryman 

och Bell påpekar även för att snöbollsurvalet passar bättre tillsammans med den kvalitativa 
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forskningsstrategin. Med tanke på denna studies kvalitativa forskningsdesign anses ett 

snöbollsurval därför ändå vara lämpligt. 

 

Tillskillnad från studiens överförbarhet så kan pålitligheten anses vara god. Malhotra, Birks 

och Wills (2012, s. 196) beskriver att pålitligheten i studien erhålls genom att forskaren ger en 

tydlig insikt i arbetet som genomförts. Exempelvis genom att sanningsenligt presentera 

studiens olika faser, delar och tillvägagångsätt. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 63) kan 

pålitlighet liknas med begreppet reliabilitet som är vanligt förekommande inom den 

kvantitativa forskningen. Vidare anser de att reliabilitet i sin tur liknar ett annat kriterium, 

replikerbarhet. Replikerbarhet är möjligheten och potentialen att upprepa forskningen. Denna 

studies tillvägagångsätt har inspirerats från tidigare forskning av Ghantous och Jaolis (2012) 

och Nyadzayo (2011) där samma metodologiska val har genomförts. Dessa studier har dock 

genomförts och avgränsats till andra geografiska regioner. Att upprepa denna studie i 

ytterligare ett annat geografiskt område anser vi inte vara en omöjlighet. Emellertid bör det 

nämnas att studien inte haft som intention att kunna replikeras. 

 

Konfirmering beskrivs av Malhotra, Birks och Wills (2012, s. 198) som ett sätt att bekräfta att 

forskaren inte påverkat studien med sina personliga åsikter och värderingar. Denna studie 

grundas i subjektivitet med tolkningar och således är objektivitet inte möjligt att uppnå. Dock 

påvisar studiens goda pålitlighet och dess transparens indirekt den goda tro som Bryman och 

Bell (2011, s. 405) presenterar vilket medför att konfirmeringskriteriet håller en god nivå. 

Transparensen har i denna studie varit en faktor för kontinuerligt hänsynstagande men trots 

detta kan det ses brister i analysstadiet. Det som presenterats har varit uttalanden från 

franchisetagare som bidragit till mönster eller ansetts vara av angelägenhet att belysa. Det har 

därför inte redogjorts för somliga uttalanden då de inte bedömts vara av bidragande karaktär.  

 

Bryman och Bell (2011, s. 405) presenterar äkthet som ytterligare ett kvalitetskriterium som 

är indelat i fyra underkriterier. Ett av dessa är om arbetet bringar en rättvis bild. Studien är 

visserligen avgränsad till ett geografiskt område men med hänsyn till områdets storlek brister 

här den rättvisa bilden. För att kunna ge en rättvis bild över detta skulle det fordras fler 

intervjuer. Fastighetsmäklarbranschen är emellertid en bransch med åtskilliga franchisekedjor 

där en rättvis bild kunnat ges då de franchisetagare som intervjuats representerar olika 

organisationer. 
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Ontologisk autenticitet är ytterligare ett av Bryman och Bells underkriterium och belyser om 

de medverkande personerna förbättrar sin förståelse för den sociala värld de tillhör. Det denna 

studie kunnat bidra med till de medverkande franchisetagarna är att de fått insikter i sina 

personliga fördelar med franchiseavtalet. 
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4 Resultat och analys 
I följande kapitel kommer studiens resultat presenteras och analyseras mot den tidigare 

forskning som presenterats i den teoretiska referensramen.  

 

4.1 Direkta källor 

4.1.1 Funktionella fördelar  

Pitta och Prevel Katsanis (1995, s. 55) och Keller (1993, s. 4) beskriver funktionella fördelar 

som de verkliga egenskaperna en produkt besitter och menar att dessa ofta endast utgör en låg 

nivå av behoven. Funktionella fördelar kan bland annat vara teknologi, kapacitet, kvalitén på 

produkten, innovation enligt Leek och Christodoulides (2011, s. 106). Till skillnad från 

tidigare nämnda forskare anser de att dessa varumärkesrelaterade fördelar snarade är en av de 

viktigaste. (Leek & Christodoulides, 2011, s. 108). I Figur 6 nedan kan vi utläsa att orden 

kreativiteten och nytänkande nämnts av franchisetagarna i den undersökning vi verkställt i 

ungefär lika stor utsträckning och belyser just den innovation som Leek och Christodoulides 

(2011, s. 106) anser vara en del av de funktionella fördelarna.  

 

	  
Figur 6 - Word Map, Funktionella fördelar (Nvivo10) 
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Figur 7 - Word Tree, Funktionella fördelar (Nvivo10) 

 

I både Figur 6 samt Figur 7 ovan kan vi utläsa att ordet marknadsföring samt verbformen 

marknadsföra tenderar att vara återkommande nyckelord som åskådliggör hur pass viktigt 

detta är inom franchise.  Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) forskning synliggör även den 

vikten av marknadsföring för franchisetagare och menar att detta ger fördelar i form av 

rikstäckande kampanjer som ökar medvetenheten hos kund samt förstärker varumärket. 

Dessutom tilldelar marknadsföringen franchisetagaren ett genomtänkt och stabilt koncept 

anpassat för att tillfredsställa sin målgrupps önskemål och behov. Baserat på materialet i figur 

6 och 7 kan vi dra som slutsats att marknadsföring även i vår undersökning utgör en viktig 

komponent i de funktionella fördelarna och gör dessa essentiella för franchisetagare likt Leek 

och Christodoulides (2011, s. 108) ståndpunkt.  

 

KK: ”Huvudkontoret hjälper oss dels med marknadsföring. Även juridisk hjälp som är väldigt 

bra när man hamnar i en situation där man själv inte har ett säkert svar. Sen är det väl också 

att vi genom huvudkontoret kan gå på utbildningar i ledarskap och annat.” 

 

PL: ”Vi har marknadsföring som är genomgående för hela kedjan, men vi får också 

möjligheten att utföra lokal marknadsföring efter det behovet som vi anser att vi har.” 

 

Ghantous och Jaolis (2012 s. 118) menar att det i de funktionella fördelarna som levereras av 

varumärket även ingår personalaktiviteter från human resources. Dessa resurser nyttjas främst 
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i utbildningssyfte av både franchisetagaren samt dennes anställda. I det resultat som 

presenteras i figur 6 ovan kan vi inte utläsa att utbildning skulle vara en avgörande 

komponent i funktionella fördelar. Dock har det nämnts av intervjudeltagarna vars uttalanden 

återfinns i figur 8 nedan. Med hänsyn till att utbildning har berörts, men inte i någon större 

utsträckning, anser vi detta vara av värde för funktionella fördelar men inte av avgörande 

karaktär. 

 

	  
Figur 8 - Word Tree, Funktionella fördelar (Nvivo10) 

	  

4.1.2 Erfarenhetsfördelar 

 

Vi har i vår undersökning inte funnit några indikationer som stödjer den första kategorin av 

erfarenhetsfördelar som avser utformning, paketering, smak och presentation av den produkt 

som erbjuds. Dock kan vi i figur 9 nedan avläsa ett antal nyckelord som belyser temat: design, 

färg/färger, mönster samt prospekt och loggan. Dessa begrepp antyder att franchisetagarna i 

vår undersökning nämnt vikten av detta men inte i samrörelse med fastighetsmäklartjänsten 

utan snarare ihop med varumärkets logga och de marknadsföringsverktyg som nyttjas av de 

anställda. Detta kan även ses i citaten nedan: 

 

GT: ” Alla kedjor har ju typ olika färger och typ… ja men alltså, olika, jag vet inte hur jag 

ska säga men typ mönster och sådant.” 

 

PE: ” Det skulle kännas sjukt konstigt att stå på visning med prospekt i en annan färg eller 

design än den vi har till exempel. […] Sen kan loggan och själva namnet i sig ge kunderna 

associationer och tankar.” 
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Figur 9 - Word Map, Erfarenhetsfördelar (Nvivo10) 

 

Tidigare forskning indikerar att det finns två kategorier av erfarenhetsfördelar. Den första är 

sammankopplad till utformning, presentation, smak och paketering av den substantiella 

produkten som säljs inom franchisekedjan. (Ghantous & Jaolis 2012, s. 118).  

 

Enligt Keller (1993, s. 4); Pitta och Prevel Katsanis (1995, s. 55) är den andra kategorin av 

erfarenhetsfördelar förenad med den stimulans som ges från den fysiska arbetsmiljön med 

avseende på teman, layouter, färger och diverse andra yttre förhållanden i omgivningen. 

Bitner (1992, s. 57) förklarar att franchisegivare lägger ner åtskilliga resurser på att planlägga, 

utveckla och kontrollera organisationens fysiska miljö vars uppgift är att skapa en image som 

ska stärka nätverket, stimulera beteendet hos de anställda samt förbättra kundernas 

upplevelser. Inte heller för denna kategori av erfarenhetsfördelar har vi funnit några 

indikationer som stöd.  Vi kommer vidare att diskutera de troliga orsakerna till detta resultat i 

kapitel 5, slutsats. 

 

4.1.3 Symboliska fördelar 

I figur 10 nedan visas de ord som används mest frekvent i intervjuerna med avseende på 

symboliska fördelar. Tidigare forskning i ämnet gjord av Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) 

belyser att en påtaglig symbolisk fördel specifikt är att förknippas med ett ledande varumärke. 
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Franchisetagarna i deras studie tenderade att känna både stolthet och glädje över att tillhöra ett 

stort varumärkesnamn och detta har visat sig vara avgörande i deras val av franchisekedja. I 

figur 10 ovan går det tydligt att utläsa att företagsnamn nämnts upprepade gånger samt att 

starkt positiva nyckelord så som bäst och störst uttalats. Vi anser att detta indikerar på likheter 

mellan den efterforskning vi gjort och tidigare studier.  

 

	  
Figur 10 - Word Map, Symboliska fördelar (Nvivo10) 

 

Tidigare studier antyder att det är viktigt för franchisetagare att de kan identifiera sig med 

varumärket som en del av sig själva (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 118). Detta är något som 

även vi sett gestaltat i de intervjuer vi genomfört. Nedan presenteras ett urplock av citat som 

vi anser ger indikationer på just detta:  

 

AL: ”Jag skulle ha extremt svårt att identifiera mig som någonting annat…. Varumärket är 

jag, det är som ett efternamn.” 

 

GT:”[…] Jag kan inte tänka mig att jobba under något annat varumärke.” 

 

LM: ”Ja definitivt. Jag känner att företagets värderingar och utgångspunkten för 

verksamheten är precis det som jag vill jobba mot i mitt yrke.” 
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ED: ”Varumärket är en del av mig. Och det är också en anledning till att jag inte skulle 

kunna byta kedja. Jag skulle aldrig kunna identifiera mig med ett annat varumärke.” 

 

LM: ”Jag känner ju att SkandiaMäklarna är en del av mig och jag vill att det ska vara det. 

Jag vill inte tillhöra någon annan kedja för att jag inte kan identifiera mig med deras 

värderingar. Så som svar på dig fråga, ja absolut, visst identifierar jag mig med 

varumärket.” 

 

Det går även att utläsa i Figur 11 nedan att det i de intervjuer vi genomfört framkommit 

indikationer på identifikation med varumärket från franchisetagarna.  

 

	  
Figur 11 - Word Tree, Symboliska fördelar (Nvivo10) 

 

Enligt Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) ser franchisetagare varumärket som en aspekt för att 

utrycka hur de ser på sig själva. Dessutom har varumärket en inspirationsfunktion eftersom 

imagen representerar franchisetagarnas värderingar och ger dem tillåtelse att ge uttryck för 

detta. Enligt Sirgy (1982, s. 187) existerar det två typer av detta självförverkligande. Den 

första är det faktiska jaget som anspelar på hur en person uppfattar sig själv och den andra är 

det sociala jaget som syftar till hur en person vill uppfattas av andra. Att franchisekedjan har 

starka värderingar som stämmer överens med franchisetagarens, tycks enligt Ghantous och 

Jaolis (2012, s. 118) vara en tydlig symbolisk fördel. Varumärkets värderingar kan för 

somliga franchisetagare rent av vara lika viktigt som det finansiella värdet varumärket 

besitter. Materialet vi erhållit från de intervjuer vi genomfört visar att det är av stor vikt att 
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varumärkets värderingar stämmer överens med franchisetagarens vilket syns i figur 12 nedan. 

Tidigare forskning antyder att exempel på värderingar kan vara bland annat hållbar 

utveckling, socialt ansvarstagande och miljöfrågor (Ghantous & Jaolis 2012, s. 118). Dessa 

specifika värderingar är dock ingenting våra efterforskningar indikerar i någon större 

utsträckning. Däremot nämns både begreppen moral och etik åtskilliga gånger vilket kan ses i 

figur 10 ovan.  

 

I både figur 12 och i figur 13 nedan går det att utläsa att franchisetagarna som deltog i vår 

undersökning berör vikten av ett personligt varumärke. Utöver nyckelordet personligt som det 

redogörs för i figur 13 så nämns även kongruensböjningen personliga och huvudadjektivet 

personlig åtskilliga gånger.  

 

	  
Figur 12 - Word Tree, Symboliska fördelar (Nvivo10)  

 

	  
Figur 13 - Word Tree, Symboliska fördelar (Nvivo10) 

 

 

Aaker (1997, s. 347) definierar ett varumärkes personlighet som ”en uppsättning av mänskliga 

egenskaper som förknippas med varumärket”. Precis som det resultat vi erhållit i den 
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undersökning vi genomfört visar även tidigare forskning att franchisetagare värderar ett 

personligt varumärke högt (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 118; Nyadzayo et al, 2011 s. 1104). 

 

4.1.4 Ekonomiska fördelar 

Tidigare forskning visar att franchisetagare upplever att det erhåller ekonomiska fördelar 

genom att ingå i en franchisekedja med ett starkt varumärke. (Ghantous & Jaolis 2012, s. 119; 

Nyadzayo et al. 2011, s. 1113). Dessutom menar Chaudhuri och Holbrook (2001, s. 90); Rego 

et al. (2009, s. 58) att det existerar anknytningar mellan brand equity och ekonomiska 

fördelar. Det resultat vi erhållit presenteras figur 15 nedan och visar starka indicier på att 

resultaten överensstämmer med tidigare forskning. 

 

	  
Figur 14 - Word Tree, Ekonomiska fördelar (Nvivo10) 

	  
Rätten att använda sig av ett varumärke ingår i franchisekontraktet och enligt Mathewson och 

Winter (1985, s. 505) är detta en fördel för franchisetagare. Flera av franchisetagarna som 

deltog i Ghantous och Jaolis (2012, s. 119) studie ansåg att arbetet med att konstruera och 

utveckla varumärken är mödosamma utmaningar som kräver resurser. Sådana resurser kan 

exempelvis vara finansiella kapitalsatsningar tillämpade för varumärkesuppbyggnaden eller 

den kompetens och kunskap som behövs för att framställa varumärket och leda det framåt. 

Vidare anser Vallaster och De Chernatony (2005, s. 768) och Aaker (1998 s. 115) att tid är en 

central resurs eftersom det är en tidskrävande process att bygga ett starkt varumärke. I det 

material vi erhållit ifrån de intervjuer vi genomfört för detta examensarbete har begreppet tid 

vid upprepade tillfällen benämnts som den resurs de deltagande franchisetagarna saknar.  
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GT: ”Det känns som att det skulle krävas otroligt mycket tid och resurser för att kunna driva 

den verksamhet vi gör utan det stöd vi nu har uppifrån. Jag skulle i alla fall inte ha tid eller 

energi att göra det helt själv, dessutom har jag inte den kunskapen som krävs tror jag.” 

 

LM: ”Tid först och främst. Jag har inte den tiden som krävs för att driva det här företaget 

utan den hjälp som jag får av huvudkontoret.” 

 

4.1.5 Relationsfördelar 

Tidigare forskning tyder på att relationen inom franchisenätverket är viktigt och till 

franchisetagares fördel (Ghantous & Jaolis 2012, s. 119; Nyadzayo 2011, s.1108; Kidwell, 

Nygaard & Silkoset, 2006, s. 523). I Figur 16 nedan utläses ord som inkludera, gänget, 

tillsammans och umgås som indikerar på relationsfördelar. Även Figur 17 nedan 

sammanfattar de medverkandes syn på relationer som helhet.  

	  

	  
Figur 15 - Word Map, Relationsfördelar (Nvivo10) 
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Figur 16 - Word Tree, Relationsfördelar (Nvivo10) 

 

Vidare är det anmärkningsvärt att betona att det finns olika typer av relationer inom en 

franchisekedja. Ghantous och Jaolis (2012, s. 119) forskning indikerar på att det inte bara är 

relationen mellan franchisetagare och franchisegivare som påverkar FBBE utan även 

relationerna till andra aktörer inom kedjan så som kollegor och andra franchisetagare. Det är 

anmärkningsvärt att ett av de mest använda orden i figur 16 är kontoret vilket indikerar på att 

personalen tycks vara en betydelsefull relationstyp som franchisetagarna värnar om. Detta 

styrks även av följande citat:  

 

LM: ”Sen så känner jag att vi är ett väldigt tajt gäng som jobbar på det här kontoret. Det är 

en bra stämning där vi alla samarbetar och hjälper varandra. Och det är med dem jag vill 

jobba och utveckla så att vi kan komma framåt och växa som kontor.” 

 

PE: ”Vi gör massa roligt tillsammans och det är ju inte bara för att jag tycker att det är kul 

haha, vi vill ju att personalen ska ha roligt och knyta kontakter inom organisationen.” 

 

GT: ”Men om man känner en gemenskap, att man är en i gänget och sådär som tror jag att 

det genomsyrar hela arbetsklimatet och det… jag tror det påverkar ens arbetsprestation.” 

 

Dessutom tenderar relationer till kollegor inom kedjan vara av betydelse; 
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PE: ”Vi är som en enda stor familj i vår kedja” 

 

FV: ”Alltså det här företaget är verkligen som en familj.” 

 

ED ”[…] så trivs jag så jäkla bra i kedjan. Vi har så sjukt roligt tillsammans och är som en 

enda stor familj.” 

 

Det är även anmärkningsvärt att varken ord som huvudkontoret eller franchisegivare går att 

utläsa i figur 16. Relationen mellan franchisetagare och franchisegivare går dock ej att bortse 

ifrån, trots att resultatet indikerar på marginella skillnader. Vi har emellertid funnit att 

relationerna till franchisegivarna ofta uppfattas som bra och att detta är en fördel för de 

medverkande franchisetagarna vilket kan styrkas av citaten nedan:  

 

ED: ”Jo men den är bra. Vi känner väl här ute att vi har alldeles för mycket att göra för att 

verkligen innerligt hålla en nära kontakt. Men jag känner att vi har en bra kommunikation 

och att relationen är, fungerande.” 

 

DG: ”Jag skulle inte sitta här om den inte var bra. Så det känns bra, det är inga konstigheter. 

Vi har en bra dialog. Vi har en VD som har helhetsgreppet och så har vi en väldigt, väldigt 

engagerad regionchef som har gjort väldigt, väldigt mycket för vår utveckling tycker jag. Så 

ett väldigt bra samarbete!” 

 

DS: ”Jag tycker att det känns bra. Jag har inte behövt de så mycket eller behövt hjälp så att 

jag har inte haft så jättemycket kontakt med dem heller, utan det har mest varit så som nu när 

vi ska byta lokal och så vidare att man frågar lite korta frågor och så men ingenting speciellt 

så.” 

 

PE: ”Jag har en nära relation med dem. Vi har ett gott samarbete och en bra dialog med 

kontinuerlig kontakt.” 

 

KK: ”Det är en väldigt bra relation. Relationen är rak och ärligt. Vi har tydliga mål och 

riktlinjer.” 
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GT: ”Ja alltså jag tycker att vi har en bra relation men i det här företaget så har vi 

franchisetagare mycket frihet, vi kan liksom föra vår verksamhet som vi tycker är bäst för oss. 

För vår marknad.” 

 

LM: ”Jo men den är bra. Det är ju bara det att vi här ute på kontoret har så otroligt mycket 

att göra hela tiden så det finns liksom inte riktigt något utrymme att lägga på att bygga 

relationen till huvudkontoret. Jag är nöjd så länge de levererar det de lovar och jag antar att 

de är nöjda så länge vi här ute håller vår budget och presterar på den nivå som vi förväntas.” 

 

4.2 Indirekta källor 

4.2.1 Customer-based brand equity 

Customer-based brand equity är en indirekt fördel för franchisetagare. Varumärkets påverkan 

på kunderna är den starkaste av både direkta och indirekta källor som påverkar mervärdet för 

franchisetagaren. Mer specifikt tycks den största källan till FBBE vara franchisetagarnas 

uppfattning om customer-based brand equity (Ghantous & Jaolis, 2012, s. 119; Calderon-

Monge & Huerta-Zavla, 2013, s. 777).  

 

Det förefaller vara mycket intressant att de resultat denna studie erhållit inte bekräftar tidigare 

forsknings idéer om att customer-based-brand-equity skulle vara den starkaste utav källorna 

till FBBE. Citaten som presenteras nedan belyser snarare vikten av de verksamma 

fastighetsmäklarnas personliga varumärken och dess påverkan på kunder.  

 

AL: ”Jag som person, för mina kunder, så är jag varumärket.” 

 

ED: ”Jag tror mer att det är vi som jobbar här som är varumärket. Kunderna relaterar till 

oss och inte till varumärket i sig.” 

 

FV: ”Ja eller alltså, det är ju vi som jobbar här som är varumärket. Det är vi som är 

SkandiaMäklarna, jag och min personal. Det är vi som har möjligheten att påverka kunden 

för det är vi som representerar varumärket.” 

 

GT: ”Det är liksom vi inom kedjan som är varumärket.” 
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KK: ”Men jag tycker också att mycket ligger hos de enskilda mäklarna och vi som driver 

kontoret för det är vi som jobbar ute hos kunden och ger dem en bild var varumärket. […] Vi 

jobbar så personligt och tätt tillsammans med kunden. Vi jobbar människa till människa och 

jag tror att kunderna snarare väljer att jobba med en mäklare som de klickar med och känner 

ett förtroende för men mäklaren är som sagt en representant för det stora varumärket också.” 

 

PE: ”Men jag tror att det är vi som jobbar här som gör varumärket. Det är mäklarna och 

kontoren som är ansiktet utåt. Sen kan loggan och själva namnet i sig ge kunderna 

associationer och tankar. Men jag tror att de snarare förknippar dessa med våra mäklare, 

inte företaget i stort.” 

 

LM: ”…det är ju mäklarna som är varumärket inom fastighetsmäklarbranschen. Det är de 

som jobbar som är företaget.” 

 

PL: ”Jo men mäklarna är ju faktiskt vårt ansikte utåt. De är ju de som representerar vårt 

varumärke ute på fält. För att kunderna ska ha en positiv syn på oss som varumärke krävs det 

att alla våra mäklare gör sitt jobb ordentligt oavsett vilket område de än jobbar i.” 

 

Lika anmärkningsvärt är citatet nedan som ger ytterligare en synvinkel på fastighetsmäklares 

personliga varumärke och representation och hur detta påverkar kunder negativt. Uttalandet 

belyser problematiken kring att fastighetsmäklares misstag leder till missnöjda kunder som i 

sin tur kopplar upplevelsen till varumärket i stort.  

 

TL: ”Alltså det är enskilda fall och tyvärr är det såhär nästan 90 % eller 99 % av gångerna 

så är det mäklaren som klantat sig och då blir det ju automatisk att man förknippar det med 

fastighetsbyrån. För om mäklaren har gjort rätt kan man inte, inte tycka om fastighetsbyrån. 

Det blir ju automtiskt att mäklaren blir fastighetsbyrån.” 

 

4.2.2 Varumärkets påverkan på anställda 

Varumärket har en påverkan på de anställda enligt Ghantous och Jaolis (2012, s. 120) då ett 

starkt varumärke kan locka till sig de mest kompetenta och bästa anställda till 

franchiseenheten. Här kommer även ett tredje perspektiv inom brand equity, nämligen EBBE. 
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Genom intern branding skapar man enligt King och Grace (2010, s. 25) positiv inverkan på 

attityd och bettendemässiga aspekter hos de anställda i deras arbete att förmedla vidare 

varumärket. Då den anställd är varumärkets ansikte utåt har det en betydande roll i 

varumärkesbyggandet (Berry, 2000, s. 131). Detta nämner en av franchisetagarna även under 

intervjun. 

 

PL: ”Jo men de är ju faktiskt vårt ansikte utåt. Det är ju dem som representerar vårt 

varumärke ute på fält. För att kunderna ska ha en positiv syn på oss som varumärke krävs det 

att alla våra mäklare gör sitt jobb ordentligt oavsett…” 

 

Allt fler företag använder intern branding för att attrahera nya rekryter och säkerställa att 

nuvarande anställda är engagerade i företagskulturen och strategin inom företaget (Backhaus 

& Tikoo, 2004, s. 501).  Enligt Sullivan (2004) definieras intern branding som en målinriktad, 

långsiktig strategi för att hantera medvetenheten och uppfattning om anställda, potentiella 

medarbetare och andra relaterade intressenter när det gäller ett visst företag. En tydlig analys 

som kan göras utifrån denna aspekt är att flertal franchisetagare lägger ner tid vid 

rekryteringen för att hitta ”rätt” personal som har värderingar som ligger i linje med 

företagets. Detta går även att utläsa i figur 18 nedan där ordet rätt kan utläsas som det femte 

mest använda ordet i word-mapen.  

 

ED: ”[…] dels så underlättar det för oss att hitta rätt personal som passar in. I den här 

branschen är det en jäkla personalomsättning. Om vi kan separera ut eller ja sålla ut de 

personer som inte passar in i kedjan genom att varumärket tydligt utstrålar vad det är för 

människor som jobbar här och vilka värderingar man bör ha så blir det ju förhoppningsvis så 

att det är rätt människor som börjar jobba här[…]” 

 

PL: ”Husmanhagberg som företag står ju för att värna om sina medarbetare redan från dag 

ett. Vi använder ju självklart oss av varumärket för att rekrytera ny personal.” 

 

FV: ”Varumärket ska ju utstråla företagets visioner och värderingar och om det inte 

överensstämmer med någon sökandes värderingar, nej men då är det här kanske inte rätt 

företag att jobba för.” 
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Figur 17 - Word Tree, Varumärkets påverkan på anställda (Nvivo10) 

	  
En av franchisetagarna påpekar också att profileringar är viktig för att attrahera fler mäklare 

och vikten av att behöva förändra sin profilering eller interna branding för att attrahera fler 

blivande mäklare.  

 

DG: ”[…] allting handlar om att vara attraktiv både gentemot våra kunder och våra blivande 

mäklare och jag tror fastighetsbyrån har ändrat sin profilering lite grann från att kanske vara 

lite tråkiga, mellanmjölk till att bli mer kaxiga på rätt sätt där det drar till sig fler blivande 

mäklare[…]” 

 

4.2.3 Varumärkets påverkan på finansiella samarbetspartners 

Tidigare forskning visar att varumärkets image och medvetenhet kan framkalla positiva 

reaktioner från finansiella samarbetspartners, och mer specifikt från banker. Ghantous och 

Jaolis (2012, s. 120) studie antyder att bankernas upplevda risk att låna ut pengar till 

franchisetagare minskar med hjälp av varumärket. Varumärket fungerar då som en 

riskreduktion genom att förbättra bankmannens syn på franchisetagarens möjlighet att betala 

tillbaka eventuella lån.  

 

I figur 19 nedan kan utläsas att de mest förkommande orden i samband med varumärkets 

påverkan på finansiella partners är ord som kunder, banken, lånelöfte, tips, tipsar. Detta ger 

en stark intention att det existerar ett samarbete mellan banker och franchisetagare. Alla 

franchisetagare vi har intervjuat arbetar med någon form av samarbete med en bank. 
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Fastighetsbyrån och Länsförsäkringar fastighetsförmedling är exempel på mäklarbyråer som 

är bankägda. Det har med andra ord ett samarbete med den bank de är ägda av.  

 

KK: ”Ja vi ägs av Swedbank, vi är deras dotterbolag och det faller sig naturligt att vi 

samarbetar med dem.”	   

 
Figur 18 - Word Map, Varumärkets påverkan på finansiella samarbetspartners (Nvivo10) 

 

Under intervjuerna framkommer att beslut om samarbete med en specifik bank tas från 

huvudkontoret och ska verka som rikstäckande. Däremot är det upp till varje 

franchisetagare/mäklare att skapa sig kontakter för det lokala kontor samarbetet faktiskt sker 

emellan för att skapa sig mer affärer.  

 

LG: ”Det här är ju ett beslut som tagit uppe på huvudkontoret, så det är ju ett rikstäckande 

samarbete vi har, sedan skapar man ju sina egna kontakter med det specifika bankkontor man 

har i sitt område[…]” 

 

LM: ”Vi samarbetar ju först och främst med en bank här i området som vi tipsar och de 

tipsar tillbaka till oss.” 
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Det vi kan se utifrån de transkriberade intervjuerna är dock att samarbetet mellan banker och 

franchisetagare inte uppstår i samband med lån av pengar till franchisetagaren utan snarare 

genom tips av kunder mellan banken och fastighetsmäklaren. Flertal franchisetagare 

benämner banker som ett sätt att generera större inkomster i form av tips på potentiella 

säljare. Samarbetet ter sig vara ömsesidigt då även mäklarbyråerna arbetar för att tipsa banker 

och generera fler kunder åt dessa också.  

 

LG: ”Ja men det är ju banken i största hand som vi hjälper till och tipsar varandra genom. Vi 

tipsar dem med kunder som kan tänkas behöva ett lånelöfte samtidigt som de tipsar oss med 

kunder som kommer in och vill ha ett lånelöfte eftersom de förmodligen kommer att sälja då 

också.” 

 

AL: ”Då blir det lite som vi gör PR för varandra. Och det är såklart, vi tjänar ju på att de 

skickar säljande kunder till oss.” 

 

Något som enligt oss av betydelse för analysen är att samarbetet som uppstår mellan banker 

och franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen kan ses som en ekonomisk fördel då 

studien under intervjuerna inte har erhållit någon indikation på att samarbetet gynnas av 

varumärket mellan franchisetagare och bank. Utan snarare i den aspekt att de har en positiv 

påverkan på de ekonomiska fördelarna som finns med ett varumärke, vilket stämmer överens 

med Ghantous och Jaolis (2012, s. 119) studie där ingåendet i ett nätverk generar ekonomiska 

fördelar. Samarbetet kan även ses som en funktionell fördel då de ofta är rikstäckande och 

franchisetagaren själv inte behöver skapa dessa samarbeten utan är på franchisegivarens 

initiativ. 

 

4.3 Följder av FBBE 

4.3.1 Attraktion av franchisetagare  

Varumärket i sig har även en viktig roll i valet av franchisenätverk enligt Ghantous och Jaolis 

(2012, s. 120), där varumärket representerar en strategisk resurs som har tillräckligt stor 

drivkraft för ingående av avtal. Anmärkningsvärt är också att de funktionella och ekonomiska 

fördelarna kompletterar det traditionella perspektiv på rollen som varumärket har som en 

strategisk resurs som eftersträvas av franchisetagaren.  
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DG: ”Jag tycker att det är ett bra företag, bra förutsättningar, ett starkt varumärke. Det 

satsas mycket från huvudkontoret […] för mig är det tryggt samtidigt som det är en risk man 

tar som franchisetagare, men samtidigt så är det ju. Vill man göra det så vill man ju göra det 

i ett företag som jag känner i alla fall har bra förutsättningar och det tycker jag att 

fastighetsbyrån har.” 

 

DS: ”Det påminner mycket om fastighetsbyrån! Med banksamarbetet och de här sakerna, så 

var det ganska stabil logga […] jag var intresserad av att fortsätta jobba på samma sätt som 

jag gjort från början vad gäller tipsandet osv. […] loggan kändes bra, konceptet kändes 

bra.” 

 

GT: ”Ja men på något sätt gynnade mig ekonomiskt också. Jag jobbade så pass mycket… och 

hade väldigt mycket kunder och sådär.” 

 

Ansimova (2010, s. 409) menar att detta i sin tur leder till att franchisegivaren eftersträvar en 

attraktion av nya franchisetagare som stämmer överens med företagets värderingar och mål så 

att detta kan förmedlas till kund. När franchisetagarna i intervjuerna berättar varför det valt att 

bli franchisetagare inom just deras kedja varierar svaren en del, men något som ter sig vara 

signifikant för de intervjuade franchisetagarnas svar är att attraktionen till en viss del besår i 

att de har blivit erbjudna chansen att köpa in sig i det kontor de redan arbetar för. Resultatet 

visar att det inte nödvändigtvis alltid är franchisegivaren som attraherar nya franchisetagare, 

utan redan befintliga franchisetagare som erbjuder fastighetsmäklare delägarskap. 

 

AL: ”Så att det gick jättebra för mig, jag jobbade dygnet runt de första åren. Och redan efter 

1,5 år så frågade min dåvarande chef om det kunde vara intressant med delägarskap. Och det 

är såklart att jag tyckte. Alla får ju inte den chansen!” 

 

ED: ”2012 köpte jag in mig här och det var helt enkelt för att jag fick erbjudandet.” 

 

GT: ”Jag hade jobbat några år och fick möjligheten att köpa in mig på 50 %. Då hade jag 

redan mäklat ett tag och kände mig.. liksom redo för utveckling.” 

 

KK: ”Dom hade på ett kontor i en grannkommun sett mig driv och mitt engagemang och 

behövde en till mäklare och en franchisegivare. Och jag kände redan då att fastighetsbyrån 
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är en de av mig och något som jag känner väldigt starkt för.  Så när de erbjöd mig att bli 

franchisetagare så kände jag att jag inte kunde missa den chansen.” 

 

Företagets värderingar är en faktor som attraherar franchisetagare vilket man kan utläsa ur 

svaret hos en av respondenterna som tidigare varit delägare för en annan kedja, men väljer att 

återgå till SkandiaMäklarna i det här fallet där franchisetagaren beskriver upplägget hos 

företaget som en anledning till att återgå till just det franchisenätverket.  

 

FV: ”Alltså det här företaget är verkligen som en familj. Eftersom jag jobbat här så länge 

och känner många inom kedjan var det lite av en självklarhet att komma tillbaka hit. Det var 

en upplevelse att prova på en annan kedja […] men jag kände mig inte hemma där. Den 

kedjan är uppbyggd på ett annat sätt […] SkandiaMäklarna har ett upplägg på vår 

verksamhet och en standard för hur uppdragen ska gå till som jag känner överensstämmer 

med det jobb jag vill utföra.” 

 

4.3.2 Palliativ till organisatoriska problem  

Ghantous och Jaolis (2012, s. 122) studie visar att FBBE utgör ett palliativ för 

organisationsproblem. Detta innebär att varumärket spelar en positiv och lindrande roll för 

franchisetagare under interna tvister och kriser i organisationen. Tillika reducerar det 

franchisetagarens upplevda risk samt bevarar dennes förtroende i franchiserelationen. Citaten 

nedan kan visa på likheter med den forskning som Ghantous och Jaolis (2012, s. 122) 

genomfört. Uttalandena visar både på tillit, förtroende och reducerad riskuppfattning. 

 

GT: ”Ja det är ofta jäkligt skönt att ha dem att stödja sig emot vid funderingar och sådär. Om 

det händer någonting… det uppstår ett problem eller så.” 

 

PE: ”Vi har inte haft några jättestora stormar inom företaget på det sättet. Men jag litar på 

att HK sköter sitt så pass bra att jag kan fortsätta driva mitt kontor ändå, om det skulle 

uppstå något. […] Men jag känner ingen oro. Jag känner mig snarare trygg med att de löser 

eventuella svårigheter och att de gör det de kan för att det inte ska gå ut över oss 

kontorschefer.” 
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ED: ”Jag är helt övertygad om att hk skulle föra en ärlig dialog med oss chefer och det känns 

ju tryggt. Att vi får veta om firmans problem eller kriser är otroligt viktigt för oss som jobbar 

lokalt. Är kommunikationen rak och har de där uppe framförhållning gentemot oss så har vi 

heller ingenting att vara oroliga över.” 

 

KK: ”Men jag känner en stor tillit till huvudkontoret och är övertygad om att de sköter sitt 

arbete så pass bra att om de skulle uppstå problem inom kedjan så ska det inte gå ut över mig 

som chef och vår verksamhet här på kontoret.” 

 

FV: ”Men om det mot förmodan skulle hända någonting oväntat så tror jag verkligen att HK 

skulle göra sitt bästa för att underlätta för oss. Och det känns jäkligt tryggt att det är så.” 

 

LM: ”Men jag känner ändå ingen oro över att något skulle ske och om det nu mot förmodan 

skulle göra det… då har huvudkontoret mitt fulla förtroende.” 

 

Nyadzayo et al. (2011, s. 1108) forskning visade att risken för negativa känslor gentemot 

varumärket ökar om franchisegivaren inte tar hänsyn till franchisetagarens oro under en 

konflikt.  Det framkommer i de intervjuer som genomförts att majoriteten av franchisetagarna 

inte har någon specifik erfarenhet av stora kriser inom organisationerna. Därför finns det inget 

i denna studie som skulle kunna påvisa likheter med Nyadzayo et al. (2011, s. 1108) 

resonemang kring negativa inställningar gentemot varumärket under konflikter. Dock kan 

citaten ovan ses ur ett motsatt perspektiv eftersom franchisetagarna upplever varumärket och 

huvudkontoret som en positiv trygghet om det eventuellt skulle uppstå friktioner i kedjorna.  

 

4.3.3 Bibehållande av franchisetagare 

Vid bibehållandet av franchisetagare är det enligt Viera och Slongo (2007, s. 385) av stor vikt 

att franchisetagaren tillfredsställs på ett positivt sätt av ett kontinuerligt stöd från 

franchisegivaren. Vidare menar Ghantous och Jaolis (2012, s. 120) att franchisegivaren initialt 

motiveras att bibehålla franchiserelationen främst av de symboliska, funktionella och 

ekonomiska fördelarna. Det är inte fören i ett senare skede som franchiserelationen motiveras 

av främst erfarenhets- och relationsfördelar.  
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I nedanstående citat utläses det tydligt en överenstämmelse mellan tidigare forskning inom 

området och franchisetagarnas svar. franchisetagaren tar här upp relationsfördelar som ett skäl 

till att fortsätta franchisrelationen, vilket enligt tidigare forskning uppkommer under ett senare 

skede av franchiserelationen. Lojaliteten står för de symboliska fördelar som uppkommer ur 

franchiserelationen.  

 

KK: ”Anledningen till att jag valt att inte byta kedja är för att jag känner en lojalitet.  Jag 

känner att de jag jobbar med, huvudkontoret och de andra vi samarbetar med, vi har en bra 

dialog och det är ingenting som jag vill byta ut.” 

 

Nedanstående citat syftar mer till de symboliska, funktionella och ekonomiska fördelar som 

uppkommer ur franchiserelationen. Där de ekonomiska fördelarna verkar vara av signifikant 

värde för franchisetagaren. I citatet med respondent DS nedan utläses att vore det inte för de 

ekonomiska fördelarna denne erhåller just nu i franchiserelationen finns det en risk för byte av 

nätverk om något mer fördelaktigt skulle dyka upp.  

 

DG: ”Jag tycker att det är ett bra företag, bra förutsättningar, ett starkt varumärke. […] Det 

har varit så pass bra marknad och så pass bra utveckling i området och i företaget så att det 

finns ingen anledning att gå vidare någon annanstans.” 

 

DS: ”[…] allt handlar om vad som finns framför mig, men som nu som det känns just nu finns 

det absolut ingen anledning när vi har dubblat vår omsättning två år på raken och vi 

fortsätter öka och anställa folk som är bra.” 

 

PL: ”Jag tjänar ju mest ekonomiskt på att stanna kvar. Vi är väletablerade på vår marknad, 

vi har stora marknadsandelar.” 
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5 Slutsats 
I följande avsnitt kommer vi summera denna studies resultat samt introducera en ny modell 

för FBBE.   

 

I den avslutande delen i teorikapitlet presenterades den modell som denna studie haft som 

utgångspunkt för att kunna analysera källorna till FBBE samt dess följder. Modellen är 

skapad av Ghantous och Jaolis (2012) som i sin tur utvecklat ursprungsmodellen från 

Nyadzayo (2011).  Denna modell har haft som ändamål att på ett översiktligt sätt uppvisa en 

illustrativ och förklarande bild över FBBE som helhet, dess källor och påföljder. Genom att 

lägga fokus på franchisetagares upplevelser kring varje indirekt och direkt källa som 

föranleder FBBE samt dess följder har en förståelse kring konceptet skapats vilket underlättat 

analysen.  Materialet som uppkommit ur de intervjuer som genomförts har ställts mot tidigare 

teorier och forskning inom respektive tema för att kunna utläsa mönster och skiljaktigheter. 

Det övergripande resultatet från varje specifikt tema kan ses forma en ny modell anpassad 

efter franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen. Vi har själva format denna modell för 

att tydligt kunna presentera det resultat som uppkommit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 - Franchisee-based brand equity (egen) 
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Avseende de funktionella fördelarna så överensstämmer stora delar av det resultat som 

erhållits in på den tidigare forskningen. Däremot finner vi det mycket intressant att 

erfarenhetsfördelarna i denna studie kan anses vara obefintliga och har därför avlägsnats från 

den nya modellen. Tidigare forskning av Ghantous och Jaolis (2012, s. 118) indikerade att 

denna källa var mindre utbredd jämfört med de andra källorna och kunde då inte anses vara av 

samma angelägenhet för FBBE. Erfarenhetsfördelarna är uppdelade i två kategorier varav en 

av dem avser utformning av organisationens fysiska miljö, exempelvis kontoret. Vikten av 

detta har inte framkommit i det resultat vi erhållit. Orsaken till detta kan tros vara att 

fastighetsmäklaryrket inte är ett fullt bevandrat kontorsarbete utan mycket utav de vardagliga 

arbetsuppgifterna sker utanför kontorsmiljön. Erfarenhetsfördelarnas andra kategori avser 

utformning och paketering av den produkt som erbjuds. Inte heller detta har framkommit i det 

resultat vi mottagit. Syftet med denna studie utgår ifrån tjänsteföretag vilket kan vara en orsak 

till detta. Med tanke på att tjänsteföretag inte har någon fysisk produkt är det svårt att få fram 

vikten av paketering och utformning den tjänst som erbjuds eftersom den är immateriell i sin 

helhet. I de intervjuer som utförts uttrycks dock ett visst intresse för utformning, färger och 

mönster med avseende på logga och vissa marknadsföringsverktyg. Detta kan inte anses vara 

en erfarenhetsfördel men är ändå av betydelse för FBBE. Detta kan snarare tolkas som 

fördelar för igenkänning och har följaktligen tilldelats en egen del i den nya modellen.  

 

Undantagslöst visar analysen att de symboliska fördelarna stämmer väl överens med tidigare 

teorier.  Dessutom kan franchisetagarna som medverkat i denna studie betraktas värdera 

denna källa högt och anses vara av betydelse för FBBE.  Även analyserna kring ekonomiska 

fördelar och relationsfördelar visar indicier på att ligga i linje med tidigare forskning och 

tycks vara av central angelägenhet för franchisetagarna.  

 

I analysen kring den indirekta källan som tidigare forskning benämner som Customer-Based 

Brand Equity framkommer det att detta ses ut ett annat perspektiv inom 

fastighetsmäklarbranschen.  Varumärkets påverkan på kunder tycks inte vara av betydelse för 

de franchisetagare som medverkat, åtminstone inte gällande de varumärken som symboliserar 

organisationerna. Franchisetagarna menar överlag att det är fastighetsmäklarna som är 

varumärket och att det snarare är de personliga varumärkena som påverkar kunder. Denna typ 

av påverkan tycks dock vara av avsevärd betydelse och har därför tilldelats en plats i den nya 

modellen men benämns istället som kunders uppfattning om personliga varumärken.  

 



	   68	  

Även i analysen om varumärkets påverkan på anställda framkommer det att 

fastighetsmäklarna agerar representanter för företaget och dess varumärke. Dock anses en 

hopslagning av detta tema och föregående inte vara aktuell. Detta grundas i att materialet med 

avseende på kunders uppfattning om personliga varumärken indikerar på en signifikans som 

inte kan bortses ifrån. Dessutom antyder franchisetagarna, under temat för varumärkets 

påverkan på anställda, vikten av varumärket vid rekrytering vilket är i linje med tidigare teori.  

 

Varumärkets påverkan på samarbetspartners utgör även det ett intressant tema i analysen. 

Resultatet visar inga indicier på att överensstämma med tidigare forskning med hänseende på 

den specifika källan. Dock kan det ses likheter mellan resultatet och de tidigare teorierna 

beträffande ekonomiska och funktionella fördelar. I denna studie kan samarbeten med 

finansiella samarbetspartners snarare ses som en ekonomisk fördel då franchisetagarna anser 

att samarbeten med exempelvis banker, kan ge dem fler bostadsförsäljningar och således en 

ökad omsättning. I de fall där samarbetet gäller hela franchisekedjan och på initiativ av 

franchisegivaren kan det även ses som en funktionell fördel i linje med den beskrivning som 

tidigare forskning redogör för.  

 

I analysen med avseende på attraktion av franchisegivare är stora delar i samråd med tidigare 

teorier. Vidare är det viktigt att anmärka på att det nödvändigtvis inte behöver vara 

franchisegivaren eller varumärket som attraherar franchisegivare. Det framkommer nämligen 

att de flesta franchisetagare arbetat som fastighetsmäklare en tid innan de fått erbjudande om 

att bli franchisetagare och att detta erbjudande då direkt kommer ifrån redan existerande 

franchisetagare på kontoret. Dock kan källorna till FBBE och konceptets förefintlighet ändå 

anses vara en faktor till attraktionen då det kan förefalla vara av betydelse i deras val. Med 

andra ord kan det diskuteras huruvida franchisetagarnas val vid ingående i franchiseavtalet 

varit lika självklart om källorna till FBBE inte var uppfyllda, oavsett kontexten kring själva 

erbjudandet.  

 

Analysen angående att FBBE skulle utgöra ett palliativ för organisatoriska problem har även 

den visat intressanta aspekter. Franchisetagarna har i stort inte erfarit några organisatoriska 

problem av den storlek och karaktär som presenterats i tidigare forskning. Dock framgår det 

att franchisegivaren och den FBBE som upplevs utgör en trygghet om ett eventuellt problem 

skulle uppstå. Av den anledningen vill denna studie istället benämna denna påföljd som 

trygghet inför eventuella organisatoriska problem.  
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Slutligen påvisar analysen att det resultat som uppkommit i intervjuerna men avseende på 

bibehållande av franchisetagare är i linje med tidigare teorier och utgör således en påföljd av 

FBBE. 
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6 Avslutande diskussion  
I detta avsnitt förs en avslutande diskussion kring studiens resultat och dess bidrag. Slutligen 

avrundas kapitlet med förslag till fortsatt forskning.   

 

6.1 Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att analysera vilka faktorer som påverkar franchisetagare i skapandet 

av FBBE. Detta finns illustrerat i modell 21 som introducerats i föregående avsnitt. Dessutom 

hade studien som ändamål att se hur dessa källor påverkar följderna av FBBE.  Även detta 

finns exemplifierat i modellen.  

 

Vid uppstarten av denna studie hade vi förväntat oss att i detta slutskede kunna presentera en 

modell med stora likheter till den som presenterats i den teoretiska referensramens avslutande 

avsnitt (Ghantous & Jaolis, 2012). Den modell som vi skapat baserat på studiens resultat har 

vissa grundläggande likheter med originalmodellen men visar också vissa skillnader. Dessa 

skillnader kan anses vara särskilda för den bransch som studien inriktats på. Exempelvis kan 

det i efterhand tyckas självklart att erfarenhetsfördelar inte har en given plats i 

franchisetagares grundläggande upplevda fördelar med tanke på yrkets karaktär och dess 

arbetsuppgifter. Dock var denna skillnad inget vi kunnat förutse i förväg men har i samband 

med studiens process blivit införstådda med detta.  

 

Vidare fanns det tidigt aningar om att fastighetsmäklares personliga varumärken skulle kunna 

tänkas bli en diskussion i intervjuerna. Så blev också fallet vilket kan anses vara mycket 

karaktäristiskt för just den bransch som studien inriktats på. 

 

6.2 Uppsatsens teoretiska bidrag 
Denna studies teoretiska bidrag avser en utveckling av den redan befintliga teorin beträffande 

FBBE men med avseende på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Tidigare studier av 

Ghantous och Jaolis (2012) samt Nyadzayo et al. (2011) har belyst källorna till FBBE och 

dess påföljder men har till skillnad från denna studie inte avgränsat sig till en specifik 

bransch. Beslutet att specificera denna studie till en vald bransch har bidragit till nya aspekter 

och perspektiv både på FBBE som helhet, dess källor och påföljder.  
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FBBE är ett relativt nytt koncept inom forskningen om Brand Equity och av den anledningen 

anser vi att denna studie bidrar till att belysa fenomenet ytterligare och i olika synvinklar.   

 

6.3 Uppsatsens praktiska bidrag 
Vi finner att studien bidrar till en analys kring attraktion och bibehållande av 

franchisetagare med avseende på det värde varumärket har. Med tanke på 

franchisekonceptets omfattning inom fastighetsmäklarbranschen anses studien därför vara 

av intresse för franchisegivare som vill locka nya franchisetagare samt bevara de redan 

befintliga. Denna studie indikerar dock att franchiseavtalen ofta ingås i samband med att 

verksamma fastighetsmäklare får det som erbjudande.  Studien anses av den anledningen 

även vara intressant för fastighetsmäklarna i branschen som i framtiden kan tänkas ingå i 

ett franchiseavtal. Att denna studie kan betraktas vara av intresse för franchisetagare. 

 

6.4 Framtida forskning 
Med hänsyn till att FBBE är ett relativt nytt koncept inom företagsekonomisk forskning kan 

det anses existera gott om utrymme för framtida forskning. Då denna studie är begränsad till 

ett specifikt geografiskt område kan det vara av intresse att upprepa studien inom samma 

bransch, men i ett annat geografiskt område. Då denna studie avgränsats specifikt till 

fastighetsmäklarbranschen, finner vi att det kan vara av intresse att undersöka hur 

franchisetagare inom andra branscher förhåller sig till FBBE.  

 

Med tanke på denna studies kvalitativa forskningsdesign har en generalisering av resultatet 

inte varit möjligt.  Det kan således vara intressant att i framtida studier istället tillämpa 

kvantitativ forskningsdesign för att skapa en generaliserbarhet som kan appliceras på hela 

populationen.  

 

Då denna studie syftar till att undersöka franchisetagarens upplevda syn på FBBE kan det 

även vara av intresse att utöka forskningen och möjligen utforska detta koncept hos 

franchisegivaren. Detta kan fungera som ytterligare ett perspektiv för att få en bredare syn på 

vilka fördelar som ökar FBBE och hur franchisegivare arbetar för att attrahera och bibehålla 

franchisetagare inom nätverket.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Transkriberingar 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
	  
Generellt 

• Hur länge har du varit franchisetagare? 
• Har du arbetat inom något annat franchisenätverk inom samma bransch? Om JA, 

vilket och vilken position hade du där? 
 

Beteende 
 

• Hur kommer det sig att du valde att bli franchisetagare inom just …….? 
• Hur kommer det sig att du stannar kvar inom ……? 

 

Varumärke 
• Vad betyder …… för dig? 
• Berätta hur du identifierar dig med ….? 

• Känner du en tillhörighet till ……? På vilket sätt? 
• Berätta om första gången du identifierade dig med ……? 

 

Fördelar 
 

• Vad anser du att ……. Som företag har för fördelar gentemot andra franchisekedjor? 
• Vad anser du att ….. som varumärke har för fördelar gentemot andra franchisekedjor? 
• Berätta om era samarbetspartners.  

• Banker? Andra försäljningsfrämjande företag?  
 

Huvudkontoret 
• Hur upplever du att huvudkontoret kan hjälpa dig som franchisetagare?  

• Kan du berätta om första gången som du fick hjälp av huvudkontoret?  
• Kan du berätta om den senaste gången du fick hjälp av huvudkontoret?  

 
• Om det uppstår problem inom organisationen, hur hanteras detta av huvudkontoret? 

Av dig/ av kontoret?  
• Har ni någon rutin hur eventuella problem hanteras? Berätta om dessa? 

 
Kunder 

• Vad har varumärket för påverkan på era kunder enligt dina egna erfarenheter? 
• Kan du berätta om något tillfälle där just varumärket påverkat kunden? 

§ ”Minns du någon gång som en kund nämnt just ....... som 
anledning för val av kedja att sälja med?”  

• Har du någon gång mött negativ respons från en kund på grund av varumärket? 
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Rekrytering 
• Berätta hur det gick till sist ni rekryterade personal. 
• Anser du att ….. som varumärke utger en fördel vid rekrytering? På vilket sätt?  
• Tror du att …. som varumärke kan vara en nackdel vid rekrytering? På vilket sätt? 

 

Relationer 
• Hur upplever du att relationen ser ut mellan franchisetagare inom ….? 

• Har ni något samarbete franchisetagare/kontor emellan? Hur ser dessa 
samarbeten ut? 

• Hur upplever du att relationen ser ut mellan franchisetagare inom hela branschen? 
• Hur upplever du att relationen ser ut mellan dig som franchisetagare och din 

franchisegivare? 
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Bilaga 3 – Nvivo10 word maps 
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Bilaga 4 – Franchisetagare 

Pseudonym År som franchisetagare Kedja 
AL 7 år SkandiaMäklarna 

DG 10 år Fastighetsbyrån 

DS 3 år Länsförsäkringar fastighetsförmedling 

ED 3 år SkandiaMäklarna 

FV 9 år SkandiaMäklarna 

GT 5 år SkandiaMäklarna 

KK 3 år Fastighetsbyrån 

LG 3 år Svensk Fastighetsförmedling 

LM 5 år HusmanHagberg 

PE 7 år SkandiaMäklarna 

PL 5 år HusmanHagberg 

TL 1 år Fastighetsbyrån 

 


