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~FÖRORD~

Förord

Under hösten 2006 har vi genomfört vår d-uppsats på ekonomiutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet med inriktning på ekonomistyrning. Vår uppsats behandlar ämnet 
strategisk ekonomistyrning inom franchise. Denna uppsats har gett oss en djupare inblick 
inom detta område. Under de tio veckor som studien har pågått har vi fått hjälp av ett antal 
personer som vi skulle vilja tacka. Främst vill vi tacka vår handledare Sven Andersson som 
varit vägledande och engagerad under uppsatsens gång. Vi vill även passa på att tacka de 
opponenter som ingått i vår seminariegrupp som kommit med konstruktiv kritik och gett oss 
värdefulla tips och idéer till förbättrande åtgärder under studiens gång.

Vi hoppas att ni som läser denna uppsats finner detta ämne lika intressant som vi, och hoppas 
att uppsatsen kan vara av värde för fortsatta studier.

Luleå, Januari 2007

________________________ ________________________

Lisa Johansson Johanna Sjögren



~SAMMANFATTNING~

Sammanfattning

Franchising är enligt flera källor ett starkt växande fenomen runt om i världen. Utformningen 

av ett franchisesystem är en investering som kan ge god avkastning, men som inte sköter sig 

självt. Det anses därför vara av stor vikt att franchisegivaren kan kontrollera att 

franchisetagarna utför de delegerade uppgifterna på ett önskvärt sätt. Enligt vår mening skulle 

Simons styrmodell kunna vara den styrning som möjliggör detta. Simons modell bygger på att 

styra ett företags stabilitet med hjälp av fyra olika styrningar och dessa är 

värderingsstyrningen, den gränsskapande, den diagnostiserande och den interaktiva 

styrningen. Dock så ändras samhället och en effektiv implementering av styrmodeller 

försvåras. Flertalet författare menar därför att nyckeln till framgång heter förtroende eftersom 

ett högt sådant främjar ett effektivt samarbete. Vårt syfte med uppsatsen är således att se hur 

väl franchisegivare styr sina tagare utifrån Simons styrmodell och hur förtroendet inverkar på 

denna styrning.

Vi har gjort en fallstudie av fyra företag där vi kommit fram till att det finns flera likheter med 

teorin. Dock så är det i dagsläget inget av företagen som uppvisar en exemplarisk tillämpning 

av Simons styrmodell. Förtroendet visade sig ge upphov till förändringar i vissa av 

styrningarna, men dock marginella sådana. 



~ABSTRACT~

Abstract

Franchising is according to several sources a strong accelerated phenomenon around the 

world. The formulation of a franchise system is an investment that can give good profit, but 

that needs surveillance. There is therefore considered of big weight that the franchisors can 

control that the franchisees perform the delegated information on a desirable way. According 

to our opinion Simon's levers of control would make this possible. Simon's levers of control 

are built on governing a company's stability with the aid of four different levers and this is the

values, boundary, diagnosing and interactive control. However, the society changes and 

complicates an effective implementation of governing models. Therefore, confidence is 

considered last the key to success in order to make possible an effective cooperation. Our aim 

with the essay is therefore to see how well the franchisors governs their franchisees and how 

confidence might affect this control.

We have done a case study of four different companies and have found some existing 

resemblances with the theory. However, Simon’s levers of control are not completely 

integrated in either of these companies. 
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1. Inledning

Nedan presenteras bakgrunden till vårt ämnesområde för att ge läsaren en övergripande 
inblick i företeelsen franchising. Därefter kommer problemdiskussionen som mynnar ut i 
uppsatsens syfte. Slutligen återges de definitioner som vi funnit nödvändiga. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Kaufman och Dant (1996) indikerar flera rapporter att affärskonceptet franchising är ett 
stort och växande fenomen runt om i världen. År 2002 vidhålls denna uppfattning då 
franchising framhålls som en stark drivkraft i globaliseringen av tjänsteföretag (Alexander & 
Quinn, 2002). Det växande fenomenet ger sig till känna i Sverige genom de drygt 15000 
egenföretagarna som bedriver sin verksamhet genom franchising. Tillsammans utgör dessa 
15000 företag/enheter cirka 300 franchisekedjor. (www.academedia.se) I en undersökning 
som genomfördes år 2006 framgick det att 80 procent av de tillfrågade företagen kommer att 
öka antalet franchisetagare det närmaste året. Det finns också en stark framtidstro bland 
franchiseföretagen då hela 93 procent bedömer att omsättningen kommer att öka i framtiden. 
(www.hui.se)

Tonndorf (1985) definierar franchising som ett kontraktsbundet samarbete mellan en 
franchisegivare och en franchisetagare där franchisegivaren erbjuder eller är skyldig att 
vidmakthålla ett fortlöpande intresse i franchisetagarens företag på sådana områden såsom 
know-how och utbildning. Franchisetagaren bedriver sin verksamhet under ett namn, 
kännetecken och/eller arbetsprogram som ägs eller kontrolleras av franchisegivaren (ibid).

Franchising i sig är därmed ingen affärsidé, men med en god och lönsam affärsidé i botten är 
franchising en närmast oslagbar metod för att snabbt och kostnadseffektivt expandera 
(Engström, Fernlund, Ottoson, Edvardsson & Brodén, 2005). Spinelli, Rosenberg och Birley
(2004) menar att franchising är ett kraftfullt ekonomiskt verktyg eftersom franchiseföretagens 
samverkan kan liknas vid ett sofistikerat entreprenörskap. 

1.2 Problemdiskussion
Utformningen av ett franchisesystem är en investering som kan ge god avkastning, men som 
inte är något självspelande piano. Framgångsfaktorerna ligger i det sätt varpå det hela sker 
och ju bättre affärskonceptet är dokumenterat, desto större blir enhetligheten i tillämpningen. 
Franchisefilosofen Herbert Giesen menar att den som inte anser sig ha tid eller förmåga att i 
ett veckobrev formulera tankar, idéer och fakta till sina franchisetagare inte heller skall ägna 
sig åt att vara franchisegivare. (Engström et al, 2005) 

I agentteorin framhävs vikten av att skapa målöverensstämmelse mellan en organisations 
principal och dess agenter, det så kallade principal-agentförhållandet (Bouillon, Ferrier, 
Stuebs & West, 2006). Spinelli et al (2004) tillsammans med Quinn och Doherty (2000) 
liknar franchiserelationen vid ett principal-agentförhållande, där franchisegivaren är 
principalen och franchisetagaren är agenten. Quinn och Doherty (2000) förklarar vidare att 
principalen är den som delegerar arbetet, medan agenten utför det tilldelade arbetet på daglig 
basis. Quinn och Doherty (2000) fortsätter med att beskriva att många av de problem som är 
relaterade till principal-agentförhållandet kan skada principalen. Ett agentproblem i 
franchisingsammanhang skulle kunna vara att en tagare missbrukar givarens koncept och 
skadar det gemensamma varumärket (Engström et al, 2005; Quinn & Doherty, 2000). En 

http://www.academedia.se
http://www.hui.se
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franchisegivare måste därmed kunna kontrollera att franchisetagarna utför de delegerade 
uppgifterna på ett önskvärt sätt (Spinelli et al, 2004). 

”If you do everything you’re supposed to do, we can conquer the world. If you do something 
wrong, we are all in trouble.”    Spinelli et al, 2004

Ekonomistyrning är emellertid ett komplicerat fenomen som ofta kritiserats för att vara 
kortsiktigt orienterat (Merchant, 1990; Ewing & Samuelson, 1998). Ewing och Samuelson 
(1998) understryker även den omfattande kritiken om att de styrsystem som tillämpas av 
företag i västvärlden tenderar att leda till suboptimeringar. Dessa suboptimeringar uppstår ofta 
på grund av svårigheter i att finna en balans mellan kortsiktighet och långsiktighet, effektivitet 
och produktivitet, stabilitet och dynamik, självständighet och samordning, formella och icke-
formella styrmedel samt finansiella och icke-finansiella nyckeltal (Ewing & Samuelson, 
1998). 

För att råda bot på suboptimeringarna har diverse styrsystem utvecklats, men det system som 
Ewing och Samuelson (1998) vill framhålla är Simons styrmodell. Simons styrmodell utgör 
ett exempel på ett styrsystem där balans eftersträvas. Modellen bygger på att styra ett företags 
stabilitet med hjälp av den diagnostiserande styrningen och att med hjälp av den interaktiva 
styrningen säkerställa en kontinuerlig kommunikation. Vidare skapar värderingsstyrningen 
och den gränsskapande styrningen grundläggande värderingar och begränsar 
handlingsfriheten för medarbetarna. (ibid) Strategisk ekonomistyrning uppnås inte genom 
endast en av dessa styrningar, utan förutsätter att dessa samspelar (Simons, 1995). 

Simons (1995) menar att hans strategiska ekonomistyrning tack vare dess balans, förmedlar 
ett koncept som ska ligga till grund för företagets kultur, helhetssyn, vision och sätt att arbeta. 
Denna styrning borde därmed förespråkas att tillämpa inom franchising, då franchisingens 
grundtanke enligt Axberg (1993) är att franchisetagaren till punkt och pricka skall efterleva 
det affärskoncept som franchisegivaren förmedlar. Nedan presenteras några problem som är 
relaterade till franchiserelationer, men som skulle kunna motverkas av Simons styrmodell. 

Engström et al (2005) framhåller vikten av att företag följer upp den ekonomiska 
utvecklingen, men hävdar att i synnerhet franchiseföretag bör vara extra vaksamma på att 
fånga upp signaler från ekonomin. Detta motiverar författarna med att franchisegivare riskerar 
att få ekonomiska problem om de inte vid ett tidigt skede upptäcker tagare som av någon 
orsak tappat greppet. Här skulle följaktligen den diagnostiserande styrningen fungera utmärkt 
tack vare att den övervakar strategin i form av planer och mål (Simons, 1995). Behovet av 
värderingsstyrningen och den gränsskapande styrningen ger sig till känna då Shane och Foo 
(1999) menar att ett franchiseföretags överlevande är beroende av förmågan att lyckas 
etablera en kognitiv och sociopolitisk legitimering1. Slutligen finns behovet av en interaktiv 
styrning eftersom denna styrning skulle möjliggöra det homogena arbetssättet som enligt 
Engström et al (2005) är en fundamental faktor inom franchising. Darr, Argote och Epple 
(1995) påpekar dock att den kunskap som erhålls hos enskilda franchisetagare genom 
”learning by doing” ofta stannar inom enbart den franchisetagarens företag. Att denna 
kunskap tenderar att inte spridas vidare till andra företag inom samma franchisekedja blir 
därmed ett hot mot det homogena arbetssättet och tyder på att den interaktiva styrningen alla 
gånger inte fungerar exemplariskt i franchiserelationer (Engström et al, 2005). 

                                                
1 Med kognitiv legitimering avses till vilken grad företagets aktiviteter tas för givet och med sociopolitisk 
legitimering avses till vilken grad en förändring överensstämmer med tidigare principer, regler eller standarder.
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Dock ändras samhället på flera olika sätt och det blir allt svårare att implementera 
styrmodeller effektivt (Tyler, 2003). Författaren menar därför att förtroende är nyckeln till 
framgång eftersom det möjliggör ett effektivt samarbete. Även Dahlstrom och Nygaard 
(1995) beskriver vikten av ett starkt förtroende. De menar att när nivån av förtroende minskar, 
avtar även kundnöjdheten och franchisesystemet är därmed benäget att misslyckas. Engström 
et al (1995) instämmer då de anser att ett franchiseföretag långsiktiga framgångar bygger på 
tillit och öppenhet. Trots detta är de få studier som har fokuserat på hur franchiseföretag 
skapar förtroende sinsemellan samt hur förtroendet påverkar deras interna relation (Dahlstrom 
& Nygaard, 1995).  

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utifrån franchisegivarens perspektiv:
 Förklara hur franchisegivaren styr sina franchisetagare utifrån Simons styrmodell. 
 Urskilja hur förtroendets inverkan kan påverka denna styrning. 

1.4 Definitioner
Agentkostnad: Den kostnad som uppstår när principalen kontrollerar sina agenter. 

Givare: Förkortning för franchisegivare.

Tagare: Förkortning för franchisetagare.
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2. METOD

Vi vill med detta kapitel redogöra för vårt tillvägagångssätt samt för de metodproblem vi 
stött på under vägen, men även de åtgärder vi vidtagit presenteras. Kapitlet syftar till att ge 
läsaren en motivering till de metodologiska val vi gjort. 

2.1 Forskningsansats
Det finns två olika sätt att göra slutledningar på vid en undersökning. Induktion innebär att 
generella slutsatser kan dras utifrån det empiriska materialet, men förutsätter att 
datainsamlingsmaterialet kan göras kvantifierbart (Thurén, 1991). Deduktion däremot innebär 
att logiska slutsatser betraktas som giltiga om det finns ett logiskt samband (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Enligt Jacobsen (2002) kan deduktion kort och gott ses som ”från teori till 
empiri”, vilket överensstämmer med den här studiens ansats. Dessutom ansåg vi att den 
deduktiva ansatsen var bäst lämpad för vårt syfte, då vår empiri inte kunde göras kvantifierbar 
på ett rimligt sätt. 

2.2 Undersökningsansats 
Lundahl och Skärvad (1999) förklarar att kvalitativa undersökningar syftar till att skapa 
slutsatser med hjälp av kvalitativ data. Vidare, kännetecknas kvalitativa undersökningar av att 
undersökaren försöker förstå hur människor upplever sin tillvaro och omgivning. Detta passar 
vår studie, då vi undersökte hur respondenterna uppfattar styrningen i den 
franchiseorganisation där de är verksamma. Vi valde att genomföra en fallstudie eftersom 
fallstudier inriktar sig på en eller några få undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer och erfarenheter. Ytterligare en anledning till 
att vi valde fallstudieansatsen var för att vi ville lyfta fram ett djup genom att kunna upptäcka 
saker som kanske inte skulle synliggöras vid exempelvis en surveyundersökning. 
(Denscombe, 2000) Syftet med fallstudien är inte att pröva den generella giltigheten, men 
däremot att skapa en ökad förståelse för det som undersöks (Holme & Solvang, 1997). 
Fallstudiens främsta fördel ligger i möjligheten att förklara varför vissa resultat kan uppstå 
och inte bara att redogöra för vilka resultaten är (Denscombe, 2000). Med hänvisning till 
ovanstående ansåg vi att en fallstudie lämpade sig mycket bra för vårt syfte. Lundahl och 
Skärvad (1999) förklarar dessutom att fallstudien är lämplig att använda om 
forskningsfrågorna innehåller hur och varför, vilket ytterligare stärker vårt val. 

2.3 Metodsynsätt
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det inom företagsekonomin i huvudsak tre olika 
metodsynsätt; analytiskt-, system- samt aktörssynsätt. Det analytiska synsättet kännetecknas 
av antagandet om att verkligheten är objektiv och att kunskapen är individoberoende, medan 
systemsynsättet anser att kunskapen är systemberoende och att verkligheten är objektivt 
tillgänglig. Vi har dock valt aktörssynsättet som utgår ifrån att verkligheten är en social 
konstruktion och att kunskapen är individberoende. Detta val grundades på att våra frågor är 
av öppen karaktär och därmed i högsta grad beroende av individens uppfattning. Dessutom 
motiveras valet av att Arbnor och Bjerke (1994) anser att aktörssynsättet bör användas för att 
förstå organisationer och företag, men även av att systemsynsättet i dessa fall inte är 
tillämpbart. Ett motiv till att vi inte använde det analytiska synsättet var för att det förutsätter 
att resultat ska vara kvantifierbara och används dessutom för att kartlägga kausalitetssamband, 
något som inte ingår i vårt syfte. 
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2.3 Urvalsförfarande
Urval handlar om vem eller vilka som ska intervjuas. Det urval som görs är oftast en 
avvägning mellan vad som är principiellt önskvärt och vad som är praktiskt möjligt. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) 

2.3.1 Val av företag

Denscombe (2000) beskriver att forskare till småskaliga projekt som är kvalitativt inriktade 
ofta finner det svårt att tillämpa principerna kring sannolikhetsurval. Istället rekommenderas 
icke-sannolikhetsurval, dels på grund av praktiska skäl, dels på grund av att urvalsförfarandet 
inte spelar lika stor roll när man inte behöver pröva hypoteser (ibid). För att hitta 
franchiseföretag utgick vi ifrån svenska franchiseföreningens hemsida och skickade ut 
förfrågningar till företag verksamma inom ett antal olika branscher. Antalet förfrågningar till 
varje bransch var cirka 3-4 stycken. Svenska franchiseföreningen innefattar dock inte samtliga 
franchisekedjor i Sverige, så vi valde därför att undersöka huruvida tänkbara konkurrenter var 
lämpliga för vår studie. På grund av den låga svarsfrekvensen valde vi bland de företag som 
var villiga att delta. Att vi inte aktivt valde företag från början beror på vår tidigare erfarenhet 
av svårigheter i att få folk att ställa upp. Vi bokade in preliminära telefonintervjuer i takt med 
att de tillfrågade företagen hörde av sig och till slut så upptäckte vi att en inom- och 
mellanbranschjämförelse kunde möjliggöras. Vid det tillfället hade vi fyra intervjuer inbokade
med två företag med inom pub- och restaurangbranschen och två inom dagligvaruhandeln. En 
respondent behagade dock inte att svara när vi ringde vid bokat intervjutillfälle, så denna plan 
gick i stöpet. Denna intervju var inbokad väldigt sent, så när denna inte blev av fick vi 
använda vårt reservval Mio. Vid ett tidigare tillfälle hade vi gjort en intervju med Mio och på 
grund av den tidsbrist som uppstod efter den uteblivna intervjun fick denna komma till
användning trots det bristfälliga empirimaterialet. Vi ansåg dock att detta kunde bidra med en 
intressant aspekt till vår studie. Våra slutliga företag blev därför O’Learys, Coop, Hemköp
och Mio. 

2.3.2 Val av respondent

Då vi i vår studie ville se hur styrningen ser ut inom franchisekedjor valde vi att vända oss till 
givarna. Vi tog kontakt med varje företag för att med hjälp av ett rekommendationsurval bli 
vidarekopplad eller få kontaktuppgifter till lämplig person inom varje företag. Enligt 
Denscombe (2000) är detta ett vanligt förfarande vid intervjubaserade undersökningar 
eftersom de människor som ingår i urvalet oftast väljs medvetet på grund av att de besitter en 
unik kunskap eller har en särskild position. Valet av respondent bör därmed utgå från 
undersökningens syfte (Denscombe, 2000). Vi har intervjuat Reinholdsson som är grundare 
till O’Learys och som idag är konceptuellt ansvarig. Från Coop deltog Peter Wahlfoort som är 
ansvarig för Coops franchisingavtal och från Hemköp ställde Jan Rutgersson, chef för 
franchisingbutikerna, upp på vår intervju. Respondenten från Mio, Linus Gustafsson, är även
han franchiseansvarig. Samtliga respondenter är därmed på ett eller annat sätt ansvariga för 
franchising. 

2.4 Datainsamlingsmetod
Insamling av information kan ske genom exempelvis böcker, tidskrifter, databaser och 
intervjuer. Informationsinsamlingen är oftast en successiv process där den mest tillgängliga 
informationen samlas in först för att behovet av att söka ytterligare information ska kunna 
bedömas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 
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2.4.1 Litteraturstudie

För att införskaffa djupare kunskap inom det aktuella ämnesområdet började vi med att göra 
en litteraturinsamling. Via Lucia, Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks sökmotor, har vi sökt 
efter aktuella böcker. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt via databaserna Emerald Insight 
och Business Source Elite/Premier (Ebsco). Vi har även använt oss av sökmotorn Google för 
att komplettera vår litteratursökning. De sökord som vi använde var ”Franchising”, ”Trust”, 
”Management Control”, ”Simons Levers of Control” och ”Agency Theory”. För att hitta 
relevanta artiklar har vi även använt oss av kombinationer av dessa ord. 

2.4.2 Intervju

Intervjun är det bästa sättet, kanske det enda, att få reda på vad någon vet eller vad någon 
tänker (Merriam, 1994). För att samla in lämplig information till vår fallstudie har vi 
genomfört fyra semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuformen gör det 
möjligt för respondenterna att besvara frågorna i egna termer, något som standardiserade 
intervjuer inte tillåter. I vårt fall har vi utgått från en intervjuguide, men varit flexibla i
ordningsföljden och respondenterna har getts möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om så önskats. (Denscombe, 2000) Med intervjuguide avses en uppsättning teman 
eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med olika svarspersoner. Syftet med att göra 
en intervjuguide är att se till att samtliga respondenter möts av relevanta och likartade 
frågeställningar. (Jacobsen, 1993)

Enligt Jacobsen (1993) har det givetvis betydelse om en intervju sker mellan fyra ögon eller 
per telefon, men den ena metoden är inte bättre än den andra. I vårt fall var det dock aldrig 
aktuellt med något annat än telefonintervjuer eftersom våra respondenter befann sig i andra 
delar av Sverige. Tiden och kostnaden för att kunna genomföra en ”face to face”- intervju 
hade i vårt fall troligen inte uppvägt dess nytta. 

Med hjälp av telefonintervjuer kunde vi utveckla en dialog med respondenterna och när 
respondenterna inte uppfattade en fråga hade vi möjlighet att förtydliga den. Vi spelade in alla 
intervjuer så att vi kunde gå tillbaka och lyssna och på så sätt säkerställa att vi återgav rätt 
information vid empirisammanställningen. Innan vi började vår inspelning av intervjuerna 
frågade vi respondenterna om det var okej. Enligt May (1997) utgör bandinspelningar ett bra 
underlag för tolkningar eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig mer på själva intervjun 
istället för att anteckna. Intervjuerna varade i genomsnitt i 60 minuter, den kortaste på 50 
minuter och den längsta på 70 minuter. Innan vi påbörjade empirisammanställningen skrev vi 
ner allt relevant som framkommit vid intervjuerna för att kunna finna många intressanta citat. 

2.5 Analysmetod
Vi har utgått ifrån vår teori för att kunna analysera den empiri vi fått från våra respondenter. 
Vidare har vår empiri jämförts med teorin när det har funnits logiska kopplingar. I analysen 
har vi därmed använt teorin som ett avstamp, men även som en jämförelsegrund, för vår 
empiri. Den empiri som behandlar förtroendespecifika styregenskaper inom Simons 
styrmodell har däremot inte haft sin utgångspunkt i teorin, då vi inte funnit någon relevant 
teori som behandlar förtroende inom Simons styrmodell. Nylén (2005) menar dock att det inte 
är givet att kvalitativt orienterade forskningsansatser har teoriutveckling som mål, utan ibland 
utgör den empiriska beskrivningen i sig själva resultatet. 

I analysen har vi valt att främst använda företagsnamnen, trots att åsikterna tillhör aktörerna 
och inte företagen i sig. Detta val grundar sig på att försöka underlätta för läsaren. I empirin 
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har vi däremot valt att använda både företagsnamn och respondentens namn eftersom läsaren
torde kunna följa med då varje företag presenteras var för sig

I slutet av varje styrmodell i analyskapitlet presenteras en bild som sammanfattar hur pass 
implementerade de olika styrningarna är inom varje företag. Dessutom åskådliggörs hur 
förtroendet påverkar styrningen. Färgnyanserna illustrerar hur vi anser att företagen fokuserar 
på de olika styrningarna. Vilken färg styrningarna har tilldelats beror delvis på hur vi anser att 
deras sätt att arbeta överensstämmer med teorin, delvis på hur företagen förhåller sig till 
varandra. 

2.6 Metodproblem
Vid kvalitativa studier är intervjuaren integrerad, vilket medför en inneboende risk för 
reducerad tillförlitlighet. Detta beror delvis på att den så kallade intervjuareffekten är vanligt 
förekommande i intervjusammanhang. Den innebär att vad människor säger och vad de gör 
inte alltid överensstämmer, vilket betyder att det som återspeglas inte alltid kan likställas med 
verkligheten. Dessutom kan intervjuarens inverkan och intervjuns kontext försvåra 
möjligheten att uppnå objektivitet. (Denscombe, 2000) Ytterligare ett metodproblem som är 
relaterat till intervjuaren är om denne inte är erfaren (Patel & Davidson, 2003). Vi har dock 
använt en semistrukturerat intervju, vilket enligt Patel och Davidson (2003) guidar den 
otränade intervjuaren genom intervjun.  

Kjaer-Jensen (1995) anser att kvalitativa studier har stor giltighet, men att de saknar 
tillförlitlighet. Med giltighet avses att empirin tolkas på rätt sätt. Tillförlitligheten avser 
istället huruvida empirin är oberoende av tillfälliga och ovidkommande omständigheter. (ibid)
En hög tillförlitlighet innebär att mätinstrumentet ger samma data gång på gång. Eventuella 
variationer ska bero på att respondenten återgett olika svar och inte på variationer i själva 
mätinstrumentet. (Denscombe, 2000) För att öka vår tillförlitlighet har vi vid intervju-
tillfällena varit öppna och lyhörda samt undvikit att ställa ledande frågor. Dessutom var vi 
båda närvarande vid samtliga intervjutillfällen. För att behålla neutraliteten i intervjuguiden 
och inte styra in respondenterna på vissa svar har vi använt öppna frågor såsom varför och 
hur. Vidare är tillförlitligheten enligt Patel och Davidson (2003) beroende av intervjuarens 
förmåga att exempelvis registrera svaren. Detta metodproblem har vi motverkat genom att 
använda en bandspelare. Patel och Davidson (2003) menar att bandspelare minskar 
metodproblem i och med att intervjuaren då kan försäkra sig om att han hört rätt. Dessutom 
minskas risken för eventuell subjektivitet och snedvridning vid tolkningen (ibid). En nackdel 
är dock att en del kan känna sig hämmade av att intervjun spelas in trots att de lämnat sitt 
godkännande om att använda bandspelare (May, 1997). Vidare kan det vara en nackdel med 
att göra telefonintervjuer eftersom intervjuaren då går miste om respondentens kroppsspråk, 
vilket annars skulle kunna indikera när respondenten lämnar oriktig information (Denscombe, 
2000). 

Pålitligheten i respondentens svar kan påverkas av att de inte är motiverade och svårtydda 
frågor (Patel & Tebelius, 1987). Respondentens motivation är svår att påverka, men vi antar 
att våra respondenter var någorlunda motiverade då de utan övertalning ställde upp på 
intervjuerna. För att öka pålitligheten avseende tydligheten i frågorna valde vi att skicka ut 
intervjuguiden några dagar innan. Vidare hade vi definierat svåra begrepp såsom värdering för 
att minska tvetydigheten. Vi upplevde att tre av fyra respondenter gav mycket ärliga och 
uttömmande svar. Att en av respondenterna inte gav lika utförliga svar som de övriga kan ses 
som ett metodproblem för jämförbarheten mellan företagen.
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3. Teori 

Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för vår undersökning. Den 
teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av franchising samt hur agentteorin kan 
kopplas samman med denna företagsform. Vidare beskriver vi Simons styrmodell och
förtroende för att slutligen presentera vår framtagna analysmodell. 

3.1 Franchising
Franchisesystem innehåller ett mångfaldigt antal organisationer som juridiskt är oberoende, 
men som samtidigt är ekonomiskt och operationellt beroende av varandra (Chiou, Hsieh & 
Yang, 2004). Spinelli, Rosenberg och Birley (2004) beskriver franchising som när någon 
utvecklar ett affärskoncept och säljer rättigheterna att nyttja det till en annan entreprenör. 
Själva tillgången till rättigheterna erhåller tagaren dels genom en inträdesavgift, dels genom 
en löpande avgift. Inträdesavgiften är ett engångsbelopp som tagaren betalar, oftast i samband 
med avtalstecknandet, för att kunna nyttja konceptet. Den löpande avgiften bestäms vanligtvis 
utifrån en viss procent på omsättningen. (Axberg, 1993) Alexander och Quinn (2002) 
förklarar vidare att franchising även inkluderar support, understöd och företagsnamn, allt för 
att möjliggöra för tagaren att verkställa sitt eget företag enligt samma standards och format 
som övriga företag inom samma kedja. I den internationella definitionen som Axberg (1993) 
presenterar tillkommer dessutom att franchisetagaren förutsätts göra betydande investeringar i 
sitt företag. 

Quinn och Doherty (2000) menar att både givaren och tagaren har vissa ansvarsområden som 
de måste leva upp till för att få samarbetet att fungera. Den bästa franchisegivaren är den som 
insett att franchising bygger på att båda parterna tjänar pengar på samarbetet och att insats och 
utbyte bör vara rättvist fördelat med hänsyn till den arbetsdelning som föreligger i konceptet 
(Engström et al, 2005). Arbetsfördelningen kan regleras genom kontrakt och kontrakten 
brukar därför innefatta en beskrivning av givarens respektive tagarens roll. Kontrakten brukar 
ofta innehålla en beskrivning om att givaren ska bevara varumärket och imagen genom att stå 
för annonsering och reklam samt upprätthålla en kontroll över de övriga tagarna i systemet. I 
gengäld förväntas tagaren leva upp till det koncept som givaren förmedlar. (Quinn & Doherty, 
2000) 

Franchising används som en strategi för att växa när franchisegivaren är begränsad i sitt 
agerande att växa på egen hand, exempelvis på grund av kostnaden för att övervaka aktiviteter
på spridda platser (Kabir, 1998). Framgångsfaktorerna ligger i det sätt varpå det hela sker och 
det gemensamma affärskonceptet består av stora och övergripande frågor såsom policy och 
strategier likväl som små detaljer. Varje enskild detalj kan synas liten och betydelselös, men i 
verkligheten är det precis tvärtom. (Engström et al, 2005) Chiou et al (2004) anser att det ur 
ett kundperspektiv kan vara omöjligt att särskilja olika franchisetagare. 

3.1.1 Franchising ur ett agentteoretiskt perspektiv
Relationen mellan franchisegivaren och franchisetagaren är ett klassiskt exempel på en 
agentrelation. Agentteorin har på senare tid blivit det primära teoretiska angreppssättet som 
forskare tenderar att tillämpa i studier om franchiserelationer. (Garg, Rasheed & Priem, 2005)

Wasserman (2006) förklarar att agentteorin härleds utifrån de problem som uppstår när 
styrning separeras från ägande. Garg et al (2005) menar att kärnproblemet i agentteorin är 
tillståndet moral hazard. Moral hazard innebär att agenter agerar efter egenintressen och inte 
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utifrån vad som är bäst för företaget (ibid). Wasserman (2006) anser att ”Ju större skillnaden
är mellan principalens och agentens intressen, desto större blir agentkostnaderna”.  Även 
Beccerra och Gupta (1999) instämmer i detta resonemang och menar att förtroende minskar 
agentkostnader, ökar extern fokus och förbättrar övergripande prestationer. Målkongruens är 
därmed starkt förknippad med agentteorin eftersom ett opportunistiskt beteende inom ett 
principal-agentförhållande inte föranleder målöverensstämmelse (Quinn & Doherty, 2000). 

Chiou et al (2004) menar att franchiserelationer är svåra att hantera eftersom 
intressekonflikter och olika maktansträngningar är vanligt förekommande inom dessa. I en 
franchiserelation kan det opportunistiska beteendet gå så pass långt att tagaren agerar på ett 
sätt som kan skada franchisingkedjans varumärke och rykte (Quinn & Doherty, 2000). För att 
skydda varumärket i franchisingsammanhang krävs därför att principalen kan lösa de problem 
som är förknippade med principal-agentförhållandet och att både principalen och agenterna 
ägnar full uppmärksamhet åt att bevara kvalitén (Michael, 1996). Wasserman (2006) anser att 
kompensation är ett effektivt incitament för att styra sina agenter. Garg et al (2005) hävdar 
dock att incitament inte är tillräckligt, utan framhåller vikten av att övervaka agenterna. 
Beccerra och Gupta (1999) framhåller istället vikten av att skapa en tillvaro byggd på 
förtroende för att minska agentens opportunistiska beteende. 

I franchisingsammanhang minskas agentproblemet genom att tagaren (agenten) i form av 
franchisingavtalet utsätts för en viss affärsrisk. Denna delade risk ses som ett incitament för 
tagaren att göra bra ifrån sig. (Michael, 1996) Även styrning genom övervakning ger sig till 
känna i franchisingavtalet eftersom givaren kan utforma avtalet så att denne ges tillåtelse att 
avbryta avtalet om moral hazard skulle förekomma i alltför stor utsträckning (Quinn & 
Doherty, 2000). Spinelli et al (2004) menar att sättet att styra sina franchisetagare bör vara 
både formellt och informellt. 

Som tidigare nämndes är ett homogent arbetssätt fundamentalt för franchiseföretag och ju 
bättre affärskonceptet är dokumenterat, desto större blir enhetlighet i tillämpningen. För att 
upprätthålla en franchisingkedja som är enhetlig är det oerhört viktigt med formell styrning i 
form av rapportering, uppföljning och feedback mellan givaren och tagarna, i synnerhet i 
startskedet. Det finns dock motiv till kontinuerlig rapportering även efter startskedet eftersom 
givaren hela tiden måste vara vaksam på signaler som ger indikationer om en viss tagare av 
någon orsak tappar greppet eller riskerar att hamna i ekonomiska problem. (Engström et al, 
2005) 

Enligt Dapiran och Hogarth-Scott (2003) kan förtroende nyttjas som ett substitut för kontroll 
för att minska agentkostnader. Beccerra och Gupta (1999) anser att forskning gällande 
förtroende inom organisationer ger en förståelse som berikar och kompletterar agentteorin. 
Vidare lyfter de fram några av de fördelar som förtroende ofta medför, exempelvis reducering 
av konflikter, förbättring av individuella prestationer och främjande av samarbete inom 
organisationer. De flesta forskarna håller med om att en viss nivå av förtroende är nödvändigt 
för att individer och vårt samhälle ska fungera på ett bra sätt (Beccerra & Gupta, 1999). 

3.2 Simons styrmodell
Simons styrmodell fokuserar på spänningen mellan organisationers behov av innovation och 
organisationers behov av att uppnå förutbestämda målsättningar (Bisbe & Otley, 2004). Enligt 
Simons (1995) syftar styrmodellen till att skapa balans mellan värdeskapande och 
resursförbrukning. Detta uppnås genom att de fyra hävstängerna, som ingår i modellen,
fungerar som hjälpmedel för att identifiera och reducera spänningar mellan obegränsade 
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möjligheter och begränsad fokusering, framväxande och avsedda strategier samt önskan om 
att bidra och egenintresse (Simons, 1995).

För att företag ska bli framgångsrika räcker det inte med att informera de anställda om 
företagets strategi och förse dem med tillräckliga resurser. Företag måste guida sina anställda 
så att de agerar förenligt med strategin, det vill säga att en implementering faktiskt äger rum.
Trots detta finns det många briljanta strategier som endast förblir ord och inte omvandlas till 
handling. (Sheehan, 2006) Simons (1995) menar att styrningarna förbättrar organisationers 
implementeringsförmåga avseende strategier (se figur.1). De fyra styrningarna tillsammans 
uppfyller företagets behov av att kunna länka samman deras önskan om strategiförändringar
med vad som faktiskt implementeras. Dessa fyra är värderingsstyrning, gränsskapande 
styrning, diagnostiserande styrning och interaktiv styrning. (Simons, 1995) Tuomela (2005) 
menar att värderingsstyrningen och den interaktiva styrningen används för att uppmuntra till
innovativt beteende, medan den gränsskapande och den diagnostiserande styrningen används 
för att säkerställa att människorna i organisationen beter sig enligt förutbestämda regler och 
planer. 

Figur 1 Simons Styrmodell

Vidare definierar värderingsstyrningen och den gränsskapande styrningen företagets 
strategiska domän, medan den diagnostiserande och den interaktiva styrningen formulerar 
strategin och vägleder själva implementeringen (Simons, 1995). 

3.2.1 Värderingsstyrning

Etik är ingen lyx för avancerad ekonomi, men däremot ett oumbärligt hjälpmedel som främjar 
den ekonomiska utvecklingen (Laszlo & Laszlo, 2004). För att på ett positivt sätt kunna styra 
sina anställda räcker det därmed inte med att komma åt deras ”hjärnor”, utan företag måste 
även vinna sina anställdas ”hjärtan” (Sheehan, 2006). 

Den styrning som Simons förespråkar för att nå de anställdas känslosamma sida kallar han 
värderingsstyrning. Att få de anställda att tro på vad företaget försöker åstadkomma är ett 
kraftfullt och positivt styrmedel. (Sheehan, 2006) Värderingsstyrningen syftar till att skapa 
och upprätthålla grundvärderingar som är relaterade till strategin, men även till att inspirera de 
anställda att leta efter nya möjligheter som ligger i linje med dessa värderingar (Tuomela, 
2005). För att medarbetarna ska kunna ta egna initiativ och kunna tilldelas utökat ansvar 
förutsätts att de agerar på ett sätt som är förenligt med strategi och vision och det är därmed 
oerhört viktigt att kärnvärderingarna genomsyrar hela organisationen (Simons, 1995). Bisbe 
och Otley (2004) menar att värderingsstyrningen i likhet med den gränsskapande styrningen, 
bidrar till att formulera organisationens strategiska område. 

Värderingsstyrning
Gränsskapande
styrning

Strategi

Interaktiv styrning Diagnostiserande
styrning
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Sheehan (2006) beskriver att företag kan forma kärnvärderingar genom att uttala mål och 
förverkliga dem genom att kontinuerligt återberätta historier av exemplarisk karaktär. En 
annan taktik för att upprätthålla och bygga värderingar är att anställa personer vars 
värderingar verkar överensstämma med företagets. Det mesta av jobbet när det gäller att 
bevara ”de rätta värderingarna” är att få rätt personer på bussen och fel personer av bussen. 
(Sheehan, 2006) Enligt vår mening kan givaren därmed vara med och styra värderingarna i 
rätt riktning redan vid rekryteringen. 

Ett exempel på hur företag kan tydliggöra och framhäva vikten av att följa företagets 
värderingar, är att belöna eller värdesätta anställda som exemplifierar företagets värderingar. 
Företag med starka värderingssystem tenderar att erhålla implementeringsfördelar, men kan 
på samma gång stöta på hinder om oförutsedda förändringar skulle behövas. (Sheehan, 2006)

3.2.2 Gränsskapande styrning 

Den gränsskapande styrningens uppgift är att begränsa såväl strategier som beteenden så att 
dessa ligger inom ramen för vad som är acceptabelt. Syftet är att på så vis undvika onödiga 
risker. (Simons, 1995; Tuomela, 2005) Detta utvecklar Sheehan (2006) genom att förklara att 
gränsskapande styrning åstadkoms om företag tydligt beskriver vilka handlingar som tillåts 
och vilka som inte tillåts. Ju mer skada de anställda kan orsaka genom antingen medvetna 
eller oförsiktiga handlingar, desto tydligare måste gränserna vara. Med tydliga gränser kan 
oönskade handlingar som kan kosta företaget en förmögenhet undvikas. (Sheehan, 2006)
Genom att tillämpa gränsskapande styrningen förses intressenter med garantier om att 
företaget agerar ansvarsfullt. Vidare består denna av formella system som uttryckligen 
markerar de acceptabla områdena för aktiviteter för organisationens deltagare. Dessa områden 
beskrivs med hjälp av termer av positiva ideal och förbud. Inom det acceptabla området med 
aktiviteter hjälper sedan feedback och mätsystem till att implementera den avsedda strategin
och att adaptera den konkurrenskraftiga omgivningen. (Bisbe & Otley, 2004) 

Sheehan (2006) menar att den gränsskapande styrningen kan liknas vid de tio budorden, det 
vill säga ”du skall icke…”. Gränserna kan utgöra allt ifrån hur man på ett rättvist sätt 
tillmötesgår kunder, handhar konfidentiellt material till hur man efterföljer lagar. Det räcker 
inte med tydliga gränser, utan företag måste arbeta aktivt med att se till så att både externa 
och interna lagar och föreskrifter efterföljs och upprätthålls. (Sheehan, 2006) Bisbe och Otley 
(2004) framhåller att företag med hjälp av de tre övriga styrningarna kan skapa det beteendet
som den gränsskapande styrningen förespråkar. 

Bisbe och Otley (2004) menar att den gränsskapande styrningen används för att definiera 
organisationens strategiska domän. Med detta avses att begränsa företagets strategi så att den 
är förenlig med deras vision. Sheehan (2006) förklarar att ett företags vision och strategi 
beskriver vilken typ av kund företaget önskar nå ut till, vilken typ av kundvärde företaget vill 
förse sina kunder med, hur värdeskapande ska ske samt vilka geografiska områden som skall 
penetreras. En bra strategi med tydliga gränser innebär att onödiga investeringar som medför 
tid- och resursslöseri kan undvikas i större utsträckning (ibid). Enligt Sheehan (2006) bör 
företag beakta följande för att lyckas med sin gränsskapande styrning; synliggöra etikregler på 
exempelvis intranät, förmedla företagets ställningstaganden till leverantörer, kunder och 
övriga intressenter, förse de anställda med information om företagets ställningstaganden samt 
regelbundet testa de anställdas kunskap om regler och gränser. 
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3.2.3 Diagnostiserande styrning

Den diagnostiserande styrningen brukar liknas vid ett traditionellt styrsystem (Ewing & 
Samuelsson, 1998). I den diagnostiserande styrningen ligger fokus på hur strategin ska kunna 
genomföras med hjälp av planer och mål. Planerna avser hur uppsatta mål ska nås och i den 
diagnostiserande styrningen avser detta att utveckla prestationsmått som ger indikationer på 
huruvida strategin för företaget närmare visionen. (Simons, 1995)

Enligt Tuomela (2005) är en grundläggande tanke med den diagnostiserande styrningen att 
den output företag erhåller ur en process skall vara mätbar. Därmed faller sig 
prestationsmätning naturligt för denna styrning. Prestationsmätningen är en samling
finansiella och icke-finansiella mått som sedan används vid utvärdering av olika enheter. 
(Tuomela, 2005) Den diagnostiserande styrningen är ett bra hjälpmedel för att kommunicera 
och övervaka företagets strategi (Sheehan, 2006; Tuomela, 2005). För att undersöka huruvida 
strategin implementeras används feedback och mätsystem (Bisbe & Otley , 2004). Med hjälp 
av dessa mätsystem och den feedback som ges kan företag hålla de anställda ansvariga för 
sina handlingar på samma gång som dessa kan fungera som motivation (Sheehan, 2006).   

Enligt Simons (1999) bör företag tänka på följande för att lyckas med sin diagnostiserande 
styrning; att utveckla ett mätsystem som är förenligt med deras strategi, att det som avser att 
mätas faktiskt kan mätas, det vill säga att det är kvantifierbart och att de anställda har 
möjlighet att påverka resultaten. Sheehan (2006) menar att själva utformningen av 
mätsystemen också är oerhört viktigt, eftersom mätsystem kan orsaka skada om de inte fångar 
upp alla framträdande aspekter. Företag måste tänka på vilka beteenden som kommer att 
eftersträvas beroende på vilka styrmått som utformas (Merchant, 1990).

För att kontrollera den ekonomiska utvecklingen genomförs ofta uppföljningar av olika 
nyckeltal. Det blir allt vanligare att alla nyckeltal för franchisetagarna sammanställs och 
distribueras till alla inblandade enheter för att få till stånd en bra jämförelsegrund. (Engström 
et al, 2005) Enligt Gyllberg och Svensson (2002) bör ett företags överlevnadsmål vara 
överordnat alla andra mål och för att överleva är lönsamhet nödvändigt. Däremot motsätter 
författarna att räntabilitetsmål skall sättas som mål för delar av ett företag. Författarna menar 
att det skulle vara förvånande om företag använde räntabilitetsmått som enda värdemätaren på
framgång. Vidare beskrivs att redovisningsmått har en självklar funktion inom företag 
eftersom resultat- och kostnadsrapporter anses vara mycket väsentliga för styrningen. Det är 
dock tämligen meningslöst, och i längden nedbrytande för moralen, att begära in 
resultatredovisning från franchisetagarna om givaren saknar resurser för att kunna göra en 
meningsfull uppföljning och ge feedback (Engström et al, 2005).  

Diagnostiserande styrning utgår ifrån kriteriet att kunna mäta, men avser inte endast 
finansiella mått (Simons, 1999). Gyllberg och Svensson (2002) riktar negativ kritik mot 
ensidig användning av finansiella mått. Vidare framhåller Kaplan och Atkinson (1998) vikten 
av att nyttja icke-finansiella tillgångar för att nå framgång i den allt hårdare konkurrensen. Ett 
exempel på mätning av icke-finansiella tillgångar är det balanserade styrkortet. Det 
balanserade styrkortet kommunicerar multipla länkade mål som företaget måste uppnå för att 
kunna konkurrera genom deras intellektuella kapital. Med intellektuellt kapital avses 
exempelvis motiverad och kunnig personal, framträdande interna kompetenser samt nöjda och 
lojala kunder. (Simons, 1999) Styrkortet omvandlar vision och strategi till mål och mått 
organiserade efter fyra olika perspektiv: finansiellt, internt, lärande och tillväxt (Kaplan & 
Norton, 1996). Eftersom syftet är att kunna mäta både finansiella och icke-finansiella 
prestationer ligger fokus på själva mätningen, vilket överensstämmer med den 
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diagnostiserande styrningen. Vi menar därför att ett balanserat styrkort kan liknas vid en 
välutvecklad diagnostiserande styrning. 

3.2.4 Interaktiv styrning

Det är sällan som en strategi först utformas för att sedan genomföras helt utan modifiering och 
strategin bör därför bearbetas under vägens gång (Mintzberg, 2000). Den interaktiva 
styrningen syftar till att stimulera och vägleda framväxande strategier för att strategin ska bli 
fungerande och konkurrenskraftig även i framtiden. En förutsättning för att kunna förnya och 
förbättra strategin är att fånga upp eventuella osäkerheter i omgivningen för att sedan anpassa 
sig därefter. Detta möjliggörs med hjälp av fungerande kommunikation, såväl vertikalt som 
horisontellt. (Simons, 1995)

Syftet med den interaktiva styrningen är att stimulera de anställdas behov och vilja att bidra 
samt att i ett tidigt skede upptäcka hot och möjligheter i den föränderliga omgivningen 
(Simons, 1995). Sheehan (2006) instämmer och menar att proaktiv anpassning är nödvändigt 
för att lyckas på lång sikt. Likt värderingsstyrningen används den interaktiva styrningen för 
att uppmuntra till sökande efter nya möjligheter, men även för att främja lärande (Bisbe & 
Otley, 2004). Författarna menar att chefer exempelvis kan använda sig av den interaktiva 
styrningen för att stimulera till experimenterande och för att uppmuntra till nya initiativ. För 
den skull är det inte säkert att företagen blir mer innovationsrika, men däremot kan det tänka 
sig att företag som använder interaktiv styrning blir mer framgångsrika i termer av förbättrade 
prestationer avseende innovation. En välfungerande interaktiv styrning underlättar därmed ett 
företags förmåga att anpassa sig efter sin omgivning likväl som den kan fungera som en 
framgångsrik faktor vid nya innovationer. (Bisbe & Otley, 2004)

Den interaktiva styrningen sätter press på de styrande cheferna på alla nivåer i organisationen 
och motiverar därmed till ständig insamling av information i form av exempelvis dialoger och 
debatter. Den här styrningen brukar därför karaktäriseras av ett högt och aktivt deltagande.
(Bisbe & Otley, 2004) Vidare, så signalerar denna styrning behovet av att samtliga 
medlemmar inom en organisation ägnar frekvent och regelbunden uppmärksamhet åt 
strategiska hot och möjligheter (Tuomela, 2005). För sann interaktiv styrning måste cheferna 
interagera, det vill säga ha ”face to face” möten (Sheehan, 2006). Simons (2000) menar att
regelbundna möten med personer på olika nivåer ger god inblick i vad eventuella förändringar
kan bero på och underlättar därmed utformning av nya strategier. Företag kan också välja att 
involvera de anställda och därmed skapa debatt och få feedback på vad som kan göras rent 
operativt. Denna typ av kommunikation är även viktig för att förstärka franchisetagarnas
förtroende, övergripande tillfredsställelse och vilja att fortsätta vara med i franchisesystemet.
(Chiou, Hsieh & Yang, 2004) Beccerra och Gupta (1999) menar att en relation som har högt 
förtroende använder öppen kommunikation där individer delar med sig och tror på den 
information de erhåller.

3.3 Förtroende
Enligt Morgan och Zeefane (2003) är förtroende ett viktigt begrepp i den sociala 
vetenskapsforskningen, och anses vara en nyckelfaktor till organisationers framgång. Den 
senaste utvecklingen inom organisationsforskning reflekterar vikten av ett interpersonellt 
förtroende för att bevara den individuella och organisatoriska effektiviteten (ibid). Dapiran 
och Hogarth-Scott (2003) instämmer om att förtroende är oumbärligt för alla typer av 
långsiktiga organisationsrelationer, men framhåller att företag för den skull inte kan förlita sig 
på att styrning genom förtroende säkerställer stabilitet och effektivitet. 
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Förtroende är ett komplext begrepp som antingen kan ses som resultatet av en relation eller 
som förklaringen till ett visst beteende i en relation. I ett förhållande där det råder en låg grad 
av förtroende tenderar parterna att råda bot på konflikter genom kontraktsenliga åtgärder, 
vilket anses vara ”the language of the power”. Idén om att förtroende är ett utmärkande drag 
för relationer är medfött i påståendet ”förtroende stödjer samarbete”. Förtroende är vanligt 
förekommande när det gäller att förklara vad som ger upphov till samarbete. (Dapiran & 
Hogarth-Scott, 2003; Kumar, 1996)

Vidare menar Laszlo och Laszlo (2004) att förtroende kan vara avtalsmässigt och då baseras 
på förväntningar om att nedskrivna eller muntliga avtal skall upprätthålla etiska standarder.  
En annan typ av förtroende kan enligt författaren vara att den ena parten förväntar sig att den 
andra parten ska utföra sin roll kompetent. Ytterligare ett alternativ är att se på förtroende som 
att deltagarna i en relation har ett öppet engagemang till varandra. (ibid) 

Laszlo och Laszlo (2004) menar att olika typer av förtroende kan uppstå genom 
kombinationer av två faktorer; kompetens och ärlighet. Förtroendestrukturen influerar sättet 
som agenter engagerar sig på i ekonomiska relationer och för att förbättra en ekonomisk 
relation bör därför ärlighet och kompetens utvecklas (ibid). Beccera och Gupta (1999) 
förklarar att det är empiriskt bevisat att organisationer som har högre nivåer av förtroende 
faktiskt är mer ekonomiskt utvecklade. Wicks, Berman och Jones (1999) menar att förtroende 
är en viktig del av ett strategiskt beslut och att de chefer som kan utveckla en optimal 
förtroenderelation med intressenterna kommer att förbättra företagets prestationer. 

Kumar (1996) anser att förtroende kan ses som en motpol till makt, men även Dapiran och 
Hogarth-Scott (2003) är inne på samma spår när de framhäver att det finns många forskare 
som ställer samarbete, vilket ofta sammankopplas med förtroende, som motsats till makt. 
Detta beror på att de anser att bruk av makt tillbakavisar möjligheten att samarbeta. Dapiran 
och Hogarth-Scott (2003) förklarar att tanken om att makt står i kontrast till samarbete kan 
bero på uppfattningen om att makt är något negativt och att makttillämpning förknippas med 
skrämsel och hotelser. Även Morgan och Hunt (1994) förevigar myten om att makt endast kan 
uppfattas som någonting negativt som är sammanlänkat med tvång. Knights, Noble,
Vurdubakis och Willmott (2001) hävdar dock att förtroende och kontroll/makt inte bör ses 
som polariserade utan istället som oberoende. Knights et al (2001) menar vidare att förtroende 
kan ses som en demokratisk ledarskapsstil som präglas av handledning och coachning. 
Författarna menar även att denna ledarskapsstil står i motsats till den styrning som utgörs av 
strikt övervakning och direktkontroll. Dahlstrom och Nygaard (1995) beskriver kopplingen 
mellan förtroende och kontroll genom att förklara att givare ägnar mycket tid och resurser åt 
att kontrollera och övervaka sina tagare när ett förtroende missbrukas.
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3.4 Analysmodell
Vårt syfte är att skapa förståelse för hur franchisegivare styr sina franchisetagare utifrån 
Simons styrmodell samt att urskilja hur förtroende inverkar på styrningen. Nedan presenteras 
den analysmodell vi har tagit fram för att visa vilka hävstänger som kommer att vara mest 
framträdande under olika faser i en relation. Med faser avses om förtroendegraden för tagaren 
är hög eller låg. Vidare kan tilläggas att vi i analyskapitlet har utgått ifrån styrmodellen med 
högt förtroende som normalfallet när vi gjort våra tolkningar för att därefter kommentera hur 
styrningen förändras vid ett lågt förtroende. Detta val grundades på att givarna normalt 
upplevde ett högt förtroende för sina tagare. 

 I analyskapitlet ersätts företag 1-4 av företagen i undersökningen.
 Analysmodellen tar hänsyn till aspekten förtroende och visar därför två utfall av 

tillämpningen av Simons styrmodell, utfallet vid högt förtroende och utfallet vid lågt 
förtroende. 

 Fokusering avser hur pass implementerad en viss styrning är inom ett visst företag och 
de olika färgerna visar på olika stark fokusering. 

 Färgvalet grundas på antalet kopplingar mellan empiri och teori, men även på antalet 
praktiska tillämpningar inom de fyra styrningarna. 

 Stora skillnader i fokuseringen på de olika styrningarna markeras med ett färgbyte.
Det fokuseringsalternativ som är randigt visar på att det finns en förändring som beror 
på förtroendegraden, men att förändringen inte är tillräckligt stor för att markeras med 
ett färgbyte. 

Figur 2 Analysmodell

I figur 2 har analysmodellen applicerats på företag 1. I detta exempel tillämpar företaget lika 
mycket diagnostiserande styrning som värderingsstyrning vid högt förtroende. Värderings-
styrningen påverkas inte av förtroendegraden, medan den gränsskapande styrningen går från 
svag fokusering vid högt förtroende till stark fokusering vid lågt förtroende. Vidare illustreras 
att den interaktiva styrningen ägnas mer fokus vid högt än vid lågt förtroende och att den 
diagnostiserande styrningen är en aning starkare vid lågt än vid högt förtroende.
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4. EMPIRI

I detta kapitel kommer varje respondent att presenteras var för sig för att göra det empiriska 
materialet överskådligt. I den mån det går har vi försökt att presentera empirin i enlighet med 
teorin. Avslutningsvis återges en sammanfattande bild över empirin. 

4.1 O’Learys
O’Learys öppnade sin första restaurang den 16 november 1988. Denna blev Sveriges första 
riktiga amerikanska sportbar och i dagsläget består kedjan av 42 franchiserestauranger. 
O’Learys blev 2005 utsett till årets franchisesystem av Svenska Franchiseföreningen. 

Reinholdsson beskriver O’Learys franchisingkoncept som traditionellt. De har ett 
supportkontor för sina tagare och sedan har de ett franchisingavtal som behandlar allt från hur 
konceptet ska drivas till vilka leverantörer som får användas. Givaren tar även ut en avgift av 
tagaren som baseras procentuellt på omsättningen.

O’Learys affärsidé är ”att driva en informell upplevelse restaurang som ska ge en känsla av 
en kvarterskrog i Boston var det än ligger”. Reinholdsson beskriver sedan visionen som ”att 
genom mänskliga resurser och tekniska lösningar och med innovativ konceptutveckling 
möjliggöra en trygg, lönsam och rolig arbetsmiljö inom kedjan”. För att nå visionen och följa 
affärsidén följder de en strategi som börjar med urvalet av franchisetagare och valet av läge 
där restaurangen ska ligga. För att säkerställa att strategin är enlig mellan tagarna förklarar 
Reinholdsson att deras uppdrag är att säkerställa att deras franchisetagare följer fastställda
regler och koncept. En annan viktig del av strategin anser Reinholdsson är att marknadsföra 
O’Learys. 

4.1.1 Förtroende

Reinholdsson berättar att det inom franchising finns fyra kända former som tagarna kan delas 
in i och relaterar dessa till graden av förtroende givaren har för sin tagare. Dessa fyra former 
återges nedan:

 Ambassadörer: Dessa utgör oftast en majoritet av franchisetagarna och de 
kännetecknas av att de jobbar bra och sliter hårt, samt har ett bra samarbete med 
givaren. Givaren känner glädje och stolthet över dessa tagare och eventuella problem 
löses tillsammans.  

 Flöten: Dessa tagare ”rullar på” och håller konceptet, men utmärker sig inte särskilt
mycket. 

 Sänken: Tagare som inte fungerar bra. Detta behöver nödvändigtvis inte bero på 
tagaren, utan kan bero på timingen eller annan konkurrens som gör att enheten inte bär 
sig.

 Renegade: Detta är en tagare som vill gå sin egen väg och som oftast inte har förstått 
innebörden av begreppet franchising. Denna form uppstår ofta när en enhet säljs och 
givaren kommer in i säljprocessen sent. Givarens möjlighet att ge information och 
utbildning på rätt sätt reduceras sådana gånger kraftigt. ”När den nya tagaren kommer 
in lite för fort så har man fått in problem i kedjan.”

Lågt förtroende beror oftast på att tagaren inte följer avtalet tillräckligt, inte uppfyller 
kvalitetssäkringen såsom att delta vid utbildningar och att hålla rätt servicenivå. Det finns 
också ett samband mellan ekonomiska problem och lågt förtroende, då det förstnämnda 
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brukar leda till det andra. Högt förtroende får Reinholdsson när tagaren engagerar sig, hör av 
sig i form av kontakt på intranätet med mera, medverkar på franchisingmöten och 
konferenser, samt levererar rapporter i tid. Att handla från fastslagna leverantörer och göra ett 
bra jobb är andra faktorer som frambringar ett högt förtroende. Ovannämnda kriterier menar 
Reinholdsson kan likställas med ”en riktig ambassadör”. Vidare förklarar Reinholdsson att ett 
högt förtroende kan återfinnas i en relation till en ny tagare, likväl som i en långvarig relation.

När Reinholdsson tillfrågas att tänka på en tagare med lågt förtroende och en med högt under 
hela intervjun förklarar han att tagaren som han har lågt förtroende för har varit verksam i 1,5 
år och att det låga förtroendet beror på att tagaren inte följer avtalet och har ekonomiska 
problem. Tagaren som han känner högt förtroende för har varit verksam i sex år och är 
engagerad, besöker konferenser, handlar från fastslagna leverantörer samt följer avtalet. 

4.1.2 Värderingsstyrning

Reinholdsson börjar med att säga att liknande värderingar är väldigt viktigt. Han menar att 
”Alla måste fatta vad konceptet handlar om, ha en bra servicetanke och en långsiktighet i sitt 
tänkande”. 

O’Learys grundläggande värderingar är att hålla en hög kunskap och servicenivå, att skapa ett 
bra kontaktnät, att ha lokalkännedom om sitt område, att ha en hög arbetskapacitet samt att ha 
en viss ekonomisk kunskap. Reinholdsson förklarar att dessa värderingar sprids ut på de 
franchisingkonferenser som hålls årligen, via information på intranätet, besök hos tagarna och 
allmän kommunikation och utbildningar som utförs inom kedjan. På dessa träffar får tagarna 
även kunskap om mål, strategier och den vision som skall efterlevas inom företaget. 

Reinholdsson berättar dock att tagare som de har lågt förtroende för sällan nås genom sådana 
typer av aktiviteter, då de oftast inte dyker upp på konferenser och dylikt. För sådana tagare 
måste extra insatser läggas in, exempelvis i form av utbildning på plats hos tagaren. Om en 
sådan typ av extra insats krävs brukar det ta ungefär 6-8 månaders samarbete för att få upp 
förtroende för tagaren igen. 

För att samtliga tagare ska ha liknande värderingar börjar säkerställandet av dessa redan i 
urvalsprocessen. Sedan utförs kvalitetssäkringar i form av utbildningar, konferenser, 
kommunikation på intranätet och uppföljningar av enheterna för att ”se till så att de håller 
bra kvalitet”.  Ytterligare sätt att säkerställa liknande värderingar är att givaren gör besök i 
butiken samt deras ”mystery shopper”, en hemlig gäst som besöker butiken. 

Reinholdsson ser även här en skillnad mellan tagare som han har högt kontra lågt förtroende 
för. I dagsläget får de som har ett högt förtroende ”mindre attention” eftersom dessa butiker 
oftast ”rullar på och går bra”. O’Learys försöker dock bli bättre på att premiera de butiker 
som det går bra för. De tagare som O’Learys har lågt förtroende för, de så kallade 
”problemenheterna”, besöks oftare och tar mycket tid och resurser.

4.1.3 Gränsskapande styrning

O’Learys har fastställda regler både strategimässigt och beteendemässigt. Reinholdsson säger 
att ”Det finns vissa regler de måste följa, vissa regler kan de ej strunta i”. Strategimässigt 
finns det centrala marknadskampanjer som alla måste vara med på för att inte bryta mot 
reglerna. Beteendemässigt är det viktigt att tagarna håller sig till det regelverk som finns i 
form av avtalet, men det är även viktigt att tagarna håller rätt löner och följer miljövårdsavtal.
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Gränserna sprids ut på liknande sätt som värderingarna, det vill säga genom konferenser och 
intranät, men även här påverkas tillvägagångssättet av förtroendegraden.  Reinholdsson menar 
att detta beror på att tagare som de har lågt förtroende för oftast har ”strul och problem av 
olika anledningar”, det vill säga avvikelser som inte kan fångas upp på konferenserna. 
Återigen föreslås utbildning på plats hos tagaren. 

Vid säkerställandet av gränser och regler så återkommer ”mystery shopper”, egna besök hos 
tagaren och kontroller. Reinholdsson menar att när det gäller gränser och regler, så är även 
gästerna som besöker restaurangerna ett bra sätt att fånga upp om något inte är bra. ”Om en 
gäst klagar och inte får feedback från tagaren, så får vi som givare reda på detta.” Han 
poängterar dock att det aldrig gott så pass långt att O’Learys varit tvungen att bryta ett avtal 
med någon tagare, utan tagarens enhet har i sådana fall avvecklats i samråd med tagaren. 

4.1.4 Diagnostiserande styrning

När det gäller mätning inom O’Learys säger Reinholdsson att ”Omsättningen är viktig 
eftersom det är en inkomstkälla för oss som givare”, men de mäter även lönsamheten och 
kollar månatligt på balans- och resultatrapporterna från varje tagare. En annan form av 
sifferutveckling som intresserar O’Learys, är tagarnas inköps- och försäljningsstatistik. På 
frågan om de mäter något som är icke-finansiellt förklarar Reinholdsson att de utifrån deras 
”mystery shopper” erhåller ett serviceindex, vars utveckling de följer noga. Det är också 
mätningen som ligger till grund för deras tävlingar, dels för restaurangerna som helhet, dels 
för personalen inom restaurangerna. Reinholdsson menar att O’Learys mäter samma saker 
oavsett huruvida de har lågt eller högt förtroende för sina tagare.

Ett starkt motiv till att mäta är givetvis för att tagaren ses som en inkomstkälla till O’Learys, 
men det finns även andra anledningar. Inköps- och försäljningsstatistiken används för att se 
vad som säljer bra och för att kontrollera att tagarna använder de leverantörer som står i 
avtalen. Sedan framhåller Reinholdsson vikten av att mäta genom att tillägga ”det är 
framförallt för att man vill ha kontroll, information och kontroll på kvalitén som man mäter”. 
Han anser att mätresultaten är ett bra sätt att fånga upp om en tagare omsätter för lite. 
Förutom bruttovinster kollar de på andra ekonomiska nyckeltal för att göra bench-marking 
med den övriga branschen, samt mellan tagarna inom kedjan. Reinholdsson menar att ”om 
man jobbar på samma sätt som man ska jobba så kommer man hålla dessa nyckeltal, annars 
är det något som inte stämmer”. I sådana lägen ”måste man ju kolla på vad vi ska göra för att 
det skall gå bättre och för att man skall omsätta mera”. 

När det gäller att kommunicera ut feedback gällande det som mäts erkänner Reinholdsson att 
de generellt har varit ganska dåliga på det, men att de i takt med att organisationen har blivit 
bättre även har blivit bättre på att ge ut feedback. Han förklarar att det exempelvis är första 
gången de har gjort en medarbetarundersökning inom kedjan. Informationen gällande det som 
mäts återfinns på intranätet där det även finns möjlighet att jämföra sig med snittet för 
samtliga tagare, men inte med varje tagare för sig. Reinholdsson förklarar att ”allt vad vi nu 
gör, det redovisar vi hur det ser ut till franchisetagarna”. 

På frågan om feedbacken kommuniceras ut på olika sätt beroende på hur pass högt förtroende 
de har för tagarna kan han inte se några skillnader. Däremot kan han se tydliga skillnader i 
feedbacken som sådan, då de tagare som han har lågt förtroende för tenderar att oftast få 
negativ feedback. Reinholdsson påpekar att det sådana gånger är viktigt att inte stirra sig blind 
på det som är negativt, ”då får man försöka hitta positiva bitar också med någon 
problemenhet”. Vidare förklarar han att det dock oftast blir repetition av de problem som de
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pratat om tidigare. Syftet med all feedback gällande måtten är att i slutändan ”fortsätta hålla 
hög kvalitet, eller i de fallen när det är låg kvalitet höja upp den så det blir bra kvalitet”. 

4.1.5 Interaktiv styrning

När det gäller att hålla sig uppdaterade kring strategiska osäkerheter så säger Reinholdsson att 
”Vi har ett öga på marknaden”. Reinholdsson reser även mycket för att få möjlighet att se 
vad som händer och vad som är nytt. O’Learys försöker på så sätt fånga upp information och 
de jobbar ständigt med nya uppdateringar på lokalerna.

Ett interagerande mellan givare och tagare anser Reinholdsson är ”jätte jätte viktigt”. Han har 
även märkt att när de växer som kedja, så blir kommunikationen ”en av de jättesvåra 
bitarna”. Han framhåller vikten av att hinna med att besöka samtliga tagare och att ha en bra 
dialog och kommunikation med dem. O’Learys uppskattar att tagarna har synpunkter och 
åsikter och Reinholdsson säger att ”tillsammans hjälps de åt att bli bättre och starkare som 
kedja”. Reinholdsson uppskattar även om tagarna säger ifrån när de anser att något är dåligt, 
då han menar att det är en förutsättning för att kunna utvecklas. 

Det sätt som O’Learys fångar upp nya åsikter på är via franchisingmöten, mail eller 
telefonsamtal. Att O’Learys är en ganska liten organisation möjliggör en sådan nära relation 
till tagarna. Reinholdsson anser att intranätet är en plats där de snabbt får reda på nya saker,
men oavsett sättet att kommunicera gäller att de oftare får höra om något är dåligt än om 
något är bra. Reinholdsson tror även att de kanske lyssnar mer på en ambassadör, ”självklart 
försöker vi lyssna på alla men en duktig franchisetagare som kan kommunicera väl och är 
verbal, är det klart att man säkert lyssnar mer på”. 

Reinholdsson menar att kommunikationen mellan tagarna är mycket god och påvisar detta 
genom att berätta om det franchiseråd som O’Learys har bildat. Franchiserådet möts fyra 
gånger per år och utgör ett tillfälle för tagarna att diskutera fram vissa beslut. Rådet används 
även i de fall där tagarna inte vill vända sig direkt till givaren för att framföra sina synpunkter. 
Reinholdsson förklarar vidare att kvaliteten på franchiserådet har varit lite si och så, men att 
de jobbar på det och han vill gärna framhålla att O’Learys ändå har tagit detta initiativ i syfte 
att förbättra kommunikationen mellan tagarna. Vidare ser han konferenserna som ett ypperligt 
tillfälle för tagarna att kommunicera med varandra.

4.1.6 Övrigt som respondenten vill tillägga

När vi frågar om han har något övrigt att tillägga poängterar han vikten av att ”tidigt styra 
upp allting så man är likvärdig, så att en gäst kan känna igen sig överallt oavsett vart man 
är”. Reinholdsson anser att detta är viktigt eftersom det är svårare att ändra i efterhand.

Gällande förtroende så menar Reinholdsson att en duktig person kanske inte ”får den 
uppmärksamheten, sporren och tacket som den kräver ibland, och det är väldigt typiskt 
svenskt tänkande”. Ibland får de ägna väldigt mycket tid och arbete åt en tagare som har 
problem och är jobbig, omständig och krånglig. Det är väl ganska normalt att det är så, ”så är 
väl livet allmänt”. Reinholdsson säger att i deras fall så är det viktigt att lösa detta på ett bra 
sätt. När det gäller de som har lågt förtroende så är målsättningen att få upp detta så att de blir 
ambassadörer så småningom. 
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4.2 Coop 
Coop driver dagligvaruhandel i form av olika butikskedjor. Coop består av 300 butiker, varav 
30 stycken utgör franchisebutiker. Coop Nära driver merparten av sina butiker som 
franchisetagare, men även inom Coop Konsum finns några franchisebutiker.

Wahlfoort anser att deras franchising inte är riktigt traditionell när det gäller att expandera 
antalet franchisetagare eftersom det i deras fall handlar om ett övervägande mellan 
”lönsamhet inom franchising och lönsamhet kontra inte franchising”. Wahlfoort menar att 
detta kan ses som lite udda då beslutet om att öppna en viss butik redan finns där, men inte 
vilken form den ska drivas i. Systemet som sådant är mer traditionellt och kan sammanfattas 
med följande delar, bruttovinstdelning, inga investeringar för tagaren samt att Coop står för 
hyreskontrakt och inventarier. Wahlfoort uttrycker det som att ”tagaren går in och säljer våra 
varor helt enkelt”. På så vis hävdar Wahlfoort att ”man går in naken och man går ut naken”, 
något som inte hade gällt om tagaren istället hade köpt en butik.  

Coops koncept blir därför mycket styrt till att driva butik, Wahlfoort säger att ”det är bra 
butikschefer vi letar efter”. Därmed behöver tagarna nödvändigtvis inte ha med sig pengar, 
men däremot kunskap om att driva butik. Denna fokusering kring själva driften av butiken 
grundar sig i att Coop anser sig sköta marknadsföring och alla kringaktiviteter på ett bättre 
sätt än de enskilda tagarna.  

Affärsidén för Coop Konsum lyder ”tillgängliga matbutiker, som med kunnig och engagerad 
personal erbjuder en sund affär” och visionen för dessa butiker är att ha den bästa 
säljutvecklingen. Visionen är ett måste på grund av att de i dagsläget ligger lite efter 
marknadsledande. Wahlfoort sammanfattar strategin med deras ledord ”att vara tydlig i 
sundhet och färskhet”. 

Coop Näras affärsidé är snarlik, men lyder ”tillgängliga närbutiker som med kunnig och 
engagerad personal sparar tid åt kunden”. Visionen som dessa butiker strävar efter är att ”ha 
bästa kundbemötande i närköpssegmentet, mest välskötta butiken i närköpssegmentet, och att 
hela kedjan ska drivas av franchisetagare”. Ledorden som de arbetar efter är däremot 
identiska med Coop Konsums, det vill säga att vara tydlig i sundhet och färskhet. 

Affärsidé, vision och strategi förblir lika oavsett om en butik drivs inom egen regi eller som 
franchising. 

4.2.1 Förtroende

Wahlfoort menar att hans förtroende för tagaren hänger ihop med hur tagaren sköter butiken, 
intäktsnivåer, bruttovinster och kostnader. Detta beror mycket på att givaren och tagarna har 
ett gemensamt intresse ända ner till bruttovinstnivå och att båda kan vara med och påverka 
försäljningen. Han vidareutvecklar resonemanget med att även säga att jämnheten i 
skötselnivån är väldigt avgörande och påverkar förtroendet. Det är den lägsta skötselnivån 
som avgör om en butik ska fungera och inte den högsta och nyckelordet blir därmed ”att
hålla en hög lägsta nivå”. 

Wahlfoort fortsätter att diskutera kring förtroende och menar att de som givare är väldigt 
ambitiös i sin kontakt med tagarna. De har exempelvis coacher som besöker butikerna så ofta 
som varannan vecka, vilket skapar möjlighet till ett situationsanpassat ledarskap. Wahlfoort
menar att det är coachens uppgift att fånga upp hela den komplexitet som förknippas med 
förtroende. Han anser att de på det här sättet lärt känna tagarna väldigt väl och att coachens 
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kontinuerliga besök möjliggör att bygga en personlig relation. Wahlfoort menar att detta är en 
förutsättning för att kunna ställa krav på rätt sätt. Styrningen kommer att se olika ut beroende 
på hur pass högt förtroende de har för tagarna och det tillhör coachens ledarskapsstil att veta 
hur tagarna ska hanteras. 

4.2.2 Värderingsstyrning

När det gäller företagets värderingar kommer ledorden återigen tillbaka, men Wahlfoort 
utvecklar genom att säga att ”man skall lita på varandra och att var och en gör sitt jobb, man 
koncentrerar drift till just drift och allt annat skall bort” en annan värdering är ”gör det 
enkelt – alla ska uppfatta det på samma sätt”. Att visa respekt, arbeta engagerat och 
samarbeta, det vill säga att dela med sig av kunskaper och erfarenheter, är andra värderingar 
som ska genomsyra hela organisationen. 

Coop sprider sina värderingar genom att samla chefer i större grupper för att informera 
cheferna om vilka värderingar företaget bör ha. Sedan delas cheferna in i mindre grupper för 
att prata om vad värderingar betyder för dem och hur de jobbar med värderingar. Sedan 
redovisas gruppernas resultat och detta kallar Coop för dialogmöten. Efter ett dialogmöte är 
slut genomför cheferna samma saker med den egna personalen ute på enheterna.
Värderingarna återfinns även på intranätet. Sättet att sprida ut värderingarna på skiljer sig inte 
åt beroende på om Coop har lågt eller högt förtroende för tagarna. 

Däremot när det gäller nästa steg som är coachens uppföljning, anser Wahlfoort att det kan 
skilja sig åt mellan en tagare som de har högt förtroende för och en som de har lågt för. Det är 
här det situationsanpassade ledarskapet kommer in i bilden. Wahlfoort förklarar att ”en del 
får man nästan tvinga”, och med några tagare får coachen vara med och genomföra själva 
förbättringarna på plats. Lågt förtroende kan i dessa fall bero på att tagarna visat att de helt 
enkelt inte kan eller att tagaren är ny och behöver skolas in. En annan faktor som påverkar det 
situationsanpassade ledarskapet är om tagaren befinner sig i en besvärlig fas och därmed 
behöver mera hjälp. Wahlfoort förklarar att det är med hjälp av coachen som givaren ”fångar 
upp variationerna i arbetssättet gentemot lågt eller högt förtroende”. 

Wahlfoort anser att det är jätteviktigt att alla tagare har liknande värderingar ”det är ingen 
kedja annars om man inte har samma värderingar, det är det som är den här kedjans 
atmosfär”. Han fortsätter med att de gemensamma värderingarna är den grund som hela 
kedjan byggs på. Det krävs att de är hyfsat lika, även om det till viss del måste finnas 
utrymme för olika tankar. 

Säkerställandet av värderingar börjar redan vid rekryteringen eftersom Wahlfoort anser att det 
är jätteviktigt att rekrytera rätt ”annars tar man sig besvärliga uppförsbackar i onödan”. 
Coop avstår hellre en rekrytering och väljer att driva butiken i egen regi om de inte hittar en 
tagare som de känner för till 100 procent. Sedan är det coachens jobb att säkerställa att 
värderingarna är lika och detta sker på de coachmöten varje butik har varannan vecka. Coop 
har även fyra stora butikschefsträffar varje år, där två dagar spenderas åt möten i form av 
exempelvis dialoger. På dessa möten behandlas ofta värderingsfrågor. 

4.2.3 Gränsskapande styrning

Wahlfoort menar att tagarna erhåller det strategimässiga regelverket i form av 
franchisingavtalet. Avtalet innefattar vad tagarna ska och inte ska göra. När det gäller 
beteendet hänvisar Wahlfoort till den konceptmanual som finns på Coops intranät.  I denna 
manual förklaras tydligt vad som förväntas av Coop Nära och Coop Konsum.
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På frågan om hur reglerna sprids ut kommer coachen återigen på tal, eftersom det ingår i 
coachens arbetsuppgifter att sprida ut regler och se till att de följs och att de fungerar som det 
ska. Coachen ska rätta till och lägga till det som behövs för respektive butik. Wahlfoort anser 
att detta arbete i grunden inte skiljer sig åt beroende på hur stort förtroende de har för tagarna.  
Själva säkerställandet av att reglerna följs är av den orsaken till mångt och mycket upp till 
coachen. En annan sak som påvisar huruvida tagarna följer de strategimässiga och 
beteendemässiga reglerna, är den utvärdering som görs i samband med deras 
”konceptinventering”. Wahlfoort förklarar att konceptinventering är en inspektion av butiken
där tagarna kan erhålla totalt 100 poäng beroende på exempelvis hur butiken ser ut, säljtryck, 
att det är rent, att rätt etiketter används, att lagar tillämpas på rätt sätt och att 
rekommendationer från myndigheter följs. Butiken vet inte när de utsätts för denna 
inventering och det förs ett protokoll över den. Syftet är att skapa en handlingsplan som skall 
resultera i förbättringar för varje enskild butik. Wahlfoort menar att konceptinventeringen
även används som ett instrument för att kunna vara riktigt tydliga i sin kritik om något inte är 
riktigt bra. Denna inventering sker 1-2 gånger per år i alla butiker. I de butiker som inte fått 
tillräckligt bra poäng måste ledarskapet situationsanpassas, exempelvis genom kortare 
intervaller mellan inventeringarna med upp till fem besök per år. Den sista utvägen är att 
plocka bort tagaren, vilket sker om tagaren inte fått tillräckligt med poäng på tre till fyra 
besök. Detta sker dock aldrig utan förvarning eftersom tagaren vid den första inventeringen 
tilldelas en handlingsplan med kommentarer på varje punkt som de inte nått betyget godkänt 
på. Wahlfoort berättar även att det finns tagare som är duktiga och riktigt sugna på att få 
denna bedömning för att kunna göra en ännu bättre butik. Dessa tar tacksamt emot underlaget 
och går direkt ut och korrigerar felen.

En annan typ av säkerställande är något som Coop kallar för ”klart för kund”. Detta är en 
”lightversion” av konceptinventeringen som istället vänder sig till kunden. Den här 
inventeringen handlar om de intryck som kunden får av butiken. Efter kundinventering 
utarbetar coachen en handlingsplan i samråd med tagaren. Kundinventeringarna brukar 
fungera som ett bra underlag att styra utifrån. 

4.2.4 Diagnostiserande styrning

På frågan om vad som mäts svarade Wahlfoort ”det är de vanliga gamla kända nyckeltalen”. 
Coop kollar även på resultatrapporten ända ner till bruttovinsten för att kontrollera hur tagarna 
sköter sina butiker. I och med att Coop står för en stor del av kostnader i butikerna följer de 
noggrant kostnadsutvecklingen. Även konceptinventeringen kan ses som en del av mätningen, 
då butikerna vid dessa tillfällen erhåller en viss poäng. 

Wahlfort förklarar att Coop en gång i tiden mätte nöjdkundindex och säger att de förmodligen 
kommer att börja om med detta igen. Anledningen till att de slutat mäta kundnöjdheten beror 
på att ”det är ju inte gratis direkt”, men han hoppas på att kunna använda det i framtiden. I 
dagsläget är det tänkt att de så småningom ska börja använda en modell som är beprövad i 
Danmark istället för att vidareutveckla den som de hade tidigare. Wahlfoort menar att ”vi ska 
ha ett nöjdkundindex där vi mäter kunderna och tagarna”. 

Anledningen till att Coop använder den mätning de gör är ”för att hela tiden förbättras” och 
”för att ha koll på räkenskaperna”. Wahlfoort ser inte att de mäter olika saker beroende på 
om de har högt eller lågt förtroende för en tagare. Däremot menar han att de kanske är 
noggrannare med mätningen i en butik som har mycket svinn eller ”riskerar att ramla över 
kanten”. 
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Feedback angående inventeringen kommuniceras ut via coachen direkt på plats genom att 
stämma av en checklista. En grundligare feedback utarbetas sedan då coachen ”betar in det i 
dateriet”. Den bearbetade versionen skickas sedan ut till tagaren och på nästkommande träff 
diskuteras poängen som erhållits och den handlingsplan som föreslagits åt butiken. 
Resultatrapporterna och de finansiella nyckeltalen gås igenom mellan coach och tagare på så 
gott som varje träff. Wahlfoort menar att de här genomgångarna görs dels för tagarnas 
ekonomi ”så att de inte trillar av banan” och dels för givarens skull så att Coop inte går i 
konkurs och ”vi står där med svarte petter”. Anledningen till att de sysslar med denna 
feedback är ”för att hela tiden förbättra”. 

Vidare menar Wahlfoort att ett lågt förtroende kanske är anledningen till att Coop varken är 
nöjd med måtten eller med samarbetet. Han berättar att om de har lågt förtroende för en 
tagare, så har denna tagare i allmänhet också ett lågt resultat, ”de sitter ju väldigt ofta ihop”. 
När det gäller feedbacken kring räkenskaperna, menar Wahlfoort att den skiljer sig åt 
beroende på förtroendet eftersom de oftare och noggrannare går igenom räkenskaperna med
ett företag som ligger på konkursgränsen.

4.2.5 Interaktiv styrning

Coop håller sig uppdaterade om strategiska osäkerheter i omgivningen med hjälp av en 
etableringsavdelning. Den här avdelningen gör ständigt analyser av nyetableringar och ”allt 
vad det nu kan vara”. Allteftersom Coop får veta saker för de informationen vidare genom
intranätet och när det är riktigt hett för de en dialog med respektive tagare om vilka 
konkurrenterna är, på vilket sätt de närmar sig och vad de ska göra åt situationen. Wahlfoort
säger att ”vi är uppdaterade, och vi uppdaterar också tagarna om vad som händer i deras 
område”.

Att det sker ett interagerade mellan givaren och tagaren anser Wahlfoort är ”jätte jätteviktigt”
och i synnerhet när det handlar om strategiska osäkerheter eftersom han anser att tagarna på 
den lokala marknaden oftast vet mycket mer. Han fortsätter med att förklara att det är viktigt 
att tagaren ”är lite extrovert på sin marknad”, att denne skapar nätverk och kontakter i 
kommun och närområde samt att de vet vad som händer, så att tagarna sedan kan föra den 
inputen vidare till givaren. Det är inte bara de på etableringsavdelningen som ska komma med 
”faciten” en gång i månaden utan det är jätteviktigt att få input från tagarna. 

Det finns i dagsläget inget system där tagarna kan vädra sina åsikter, utan det handlar enligt 
Wahlfoort om nätverken ”ju bättre man är på sin marknad ju bättre går det”. Intranätet anser 
han endast är till för att skapa sig en övergripande bild om vad konkurrenterna gör. När det 
gäller att fånga in åsikter från de med högt förtroende så finns det referensgrupper med 
duktiga tagare som diskuterar framtida planer. Det är genom att hämta kunskapen där den 
finns som kedjor byggs vidare anser Wahlfoort, och kunskapen finns oftast ute hos de duktiga 
tagarna som ligger lite i framkant. Vidare anser han att det är självklart att de lägger större 
vikt vid åsikter från tagare som de har högt förtroende för. Han uttrycker det som att ”de med 
lågt förtroende gnäller ju bara, så är det ju”. Här går Wahlfoort tillbaka till sin definition av 
varför de har lågt förtroende för vissa tagare, det vill säga därför att tagarna inte är tillräckligt 
kompetenta, för att de behöver jobba sig upp till en basnivå på något sätt eller för att de har 
saker kvar att göra som är ”basic”. De tagare Wahlfoort har högt förtroende för ”har ju basic i 
ryggmärgen och är redan på level 8”. Vidare anser han att de med högt förtroende har 
betydligt mer att bidra med, men är medveten om att de kan ha gjort en felaktig analys och 
”dömt ut någon stackare i onödan, eller tvärtom”. 
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Wahlfoort förklarar att tagarna sköter interagerandet dem emellan väldigt väl på egen hand
genom att ringa varandra och prata väldigt informellt i egna små informella nätverk. Vidare 
säger han att de informella nätverken är väldigt många och att ”de är tunga”.  Coop gör även 
många försöka att systematisera detta med hjälp av benchmarkinggrupper där butikscheferna 
möts och har många dialoger. När det gäller benchmarkinggrupperna så ”Inpointar vi dem vi 
anser är duktigast att arbeta med en viss fråga, kan prata om det samt är bra utbildare”. 
Sedan är det helt enkelt de som får sköta utbildningen hos de andra tagarna. Han förklarar att 
tagarna ibland också besöker den bästa butiken i området för att dels se butiken, dels lyssna på 
vad den tagaren har att säga om sitt arbetssätt. Detta anser Wahlfoort ”biter lite bättre” än om
givaren visar på fördelaktiga lösningar eftersom tagaren brinner för sin butik och är engagerad 
och ”det är den bästa utbildningen som finns, går inte göra det bättre helt enkelt”. 

4.2.6 Övrigt som respondenten vill tillägga

Wahlfoort anser att tagarna utgör en central del i deras styrning, samtidigt som styrningen i 
sig är central. Detta motiveras genom de detaljerade avtalen där de ”med pekpinnar talar om 
hur det ska gå till”, besiktningar, varningar, möten och pm-information, allt för att styra sina 
tagare i önskad riktning. På så sätt anser Coop att de är ambitiösa i sitt agerande mot tagarna 
och att de på bästa sätt värnar om kedjan i sin helhet. Det situationsanpassade ledarskapet är 
en dyr investering i hopp om att förbättra sin styrning ytterligare. 

När det gäller förtroende säger Wahlfoort att det är klart att olika system kan användas. Han 
tror dock att det sätt som de arbetar efter, mer eller mindre, är uppbyggt för en organisation 
där de själva ser att det är väldigt stor skillnad mellan de bästa och de sämsta. Coops ambition 
är att kunna hjälpa till och stötta mindre duktiga företagare, vilket de också tror att de kan. 

4.3 Hemköp
Hemköp återfinns idag över hela Sverige och uppgår till totalt 161 butiker. Av dessa är idag 
82 stycken franchisingbutiker, vilket är en fördubbling jämfört med för två år sedan. 
Hemköpskedjan har ett gemensamt koncept för alla butiker oavsett ägarform. I framtiden 
kommer ytterligare några butiker att drivas av tagare istället för i egen regi. Hemköp har idag 
en driftsupport som ser till att tagarna är lönsamma och att de hanterar hemköpskonceptet på 
rätt sätt. 

Hemköps affärsidé är att tilltala den matintresserade. Hemköp ser inte alla konsumenter som 
sin målgrupp, alla är välkomna i alla hemköpsbutiker, men den målgrupp som Hemköp på 
lång sikt är intresserad av är de som söker en total upplevelse när de handlar, de som är 
intresserade av att prova något nytt och de som är måna om sin hälsa. Rutgersson berättar att 
Hemköp vill prova nyheter och mattrender och att visionen är att bli Sveriges högst ansedda 
matkedja genom kundens totalupplevelse vid butiksbesöket samt att uppnå en tillväxt på åtta 
procent i volym och en lönsamhet på fyra procent. 

Hemköps strategi är att vara en mötesplats för konsumenten och att ha välutrustade och 
välinvesterade butiker, byggda för att uppnå visionen. Kunden ska få en positiv 
totalupplevelse när de kliver in i en Hemköpsbutik. De ska kunna smaka, dofta, känna och få 
inspiration. Hemköps framtida personal ska gå under benämningen matsäljare, då de ska 
kunna hjälpa kunden till rätta, svara på frågor, komma med idéer och vara väldigt 
serviceinriktade. Vidare ska de ha det bredaste sortimentet och säsongsnyheter samt vara
fokuserade på färskvaror, bröd, frukt och grönt.  
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4.3.1 Förtroende

Rutgersson menar att ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning för en fungerande 
franchisingkedja. Vidare är han osäker på vad som egentligen påverkar själva förtroendet i 
franchiserelationen, men definierar sedan lågt förtroende som när en tagare inte fullföljer 
beslut som är fattade eller som orsaker vilka ibland ligger utanför den enskilde tagarens 
kontroll, exempelvis dålig ekonomi eller tekniska problem. Rutgersson menar dock att de inte 
har några problem med olika förtroende. Någon tagare kan ju på grund av ekonomiska  eller 
marknadsmässiga problem inte fungera, ”detta har givetvis med förtroende att göra men ändå 
inte”. Rutgersson kan därför inte tänka på en tagare med lågt respektive högt förtroende, men 
menar att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan Hemköp och tagare som de har haft ett 
långt samarbete med.  

4.3.2 Värderingsstyrning

Rutgersson förklarar att Hemköps värderingar går hand i hand med deras affärsidé, det vill 
säga att de ska sälja hälsosamma produkter, inte lura kunden med falska varubeteckningar 
samt tillverka under arbetsförhållanden som är acceptabla. Andra mer övergripande 
värderingar som ska genomsyra hela kedjan är att Hemköp ska svara mot kundens 
förväntningar och bli den högsta ansedda inom sin bransch. 

Hemköp sprider ut sina värderingar genom avtalen samt genom att informera och uppdatera 
tagarna om vad konceptet innebär och deras framtid. Ytterligare sätt att sprida ut 
värderingarna på, men även säkerställa att dem följs, är att anordna utbildningar där Hemköp 
hjälper till med exempelvis att förklara hur tagarna bör handla av leverantörer, använda 
butikssystem samt hur de anställda ska uppträda i butiken. Utbildningarna pågår hela tiden 
och blir därmed ett slags säkerställande för att samma värderingar ska genomsyra hela kedjan. 
De har även information om värderingar på intranätet och jobbar med konceptuppföljning
minst en gång i kvartalet per butik. Sedan använder Hemköp även anonyma kundbesök som 
genomförs av ett externt företag. Dessa besök sker varje månad och den fiktiva kunden följer 
då ett formulär och gör ett antal iakttagelser om hur personal, bemötande och sortiment 
upplevs ur ett kundperspektiv. Syftet med iakttagelserna är att kunna bli en bättre kedja och 
de är mycket nöjda med metoden eftersom den är objektiv. Tagarna är även oerhört 
intresserade av resultaten från kundundersökningarna och i regel åtgärdas de punkter som har 
berättigad kritik. 

Hemköp har även löpande strukturerade genomgångar, så kallade kundrundor, för att 
säkerställa värderingarna. Hemköp har då ställt upp ett visst formulär som ska bearbetas punkt 
för punkt. Den som undersöker börjar på parkeringsplatsen och går sedan genom hela butiken 
”med kundögon” för att se hur franchisetagaren sköter sig. Efter iakttagelserna granskas 
sedan alla punkter med tagaren för att tillsammans utveckla förbättringsåtgärder. Förtroendet 
påverkar i vilken frekvens Hemköp gör konceptuppföljningar ute hos tagarna. 

Trots svårigheter i att särskilja tagarna utifrån förtroende kan Rutgersson se en viss skillnad i 
sättet att säkerställa värderingar beroende på hur pass högt förtroende de har för sina tagare. 
När de har lågt förtroende för en tagare rycker de i större utsträckning ut för att stötta och 
”med åtgärder av olika slag få upp kärran på vägen”. Dessa åtgärder kan innebära att de 
måste vara i butiken flera gånger i månaden och hjälpa till, kalla in stödresurser i form av 
marknadsavdelningen eller den tekniska avdelningen, men oftast handlar det om att tillsätta en 
projektgrupp som under en tid jobbar med butiken på ett väldigt nära och handgripligt sätt.
Detta exemplifierar han med deras projekt om att införa en godisfri kassa och istället ha 
torkade frukter och nötter vid kassan. Detta är en del av deras värderingar, men med ett tiotal 
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tagare har Hemköp fått jobba lite extra för att få dem att genomföra förändringen. ”Om man 
inte för det första tror på det från början så krävs det att man påverkar dem så de har samma 
värderingar”. Rutgersson menar också att själva värderingsarbetet startar vid rekryteringen av 
tagare då de förutsätter att tagarna rimligtvis har samma värderingar om de vill bli en del av 
kedjan, men de jobbar hela tiden med att ”grunda”. 

4.3.3 Gränsskapande styrning 

Rutgersson förklarar att Hemköps strategimässiga gränser återfinns i deras ramavtal som 
reglerar hur arbetet ska fungera samt hur företaget ska agera i relation till Hemköp AB och 
aktiekoncernen. I franchiseavtalet hänvisas även till en koncepthandbok, där det mer detaljerat 
står beskrivet hur butiken ska se ut rent profileringsmässigt, hantering av sortimentsfrågor och 
marknadsföringsfrågor, övergripande prissättning samt etiska regler. Rent beteendemässigt 
finns det också regler om hur man ska bete sig och agera i butiken. Tagarna är med andra ord 
ganska hårt styrda, men Rutgersson betonar även att det finns en viss frihet inom ramen av 
deras övergripande affärsidé. Detta exemplifierar han genom att berätta att Hemköpsbutikerna 
har ett gemensamt ”måstesortiment” som ska finnas i alla butiker, men att det finns möjlighet 
att komplettera och ha ett lokalt sortiment som passar marknaden under förutsättning att de
handlar av leverantörer som uppfyller Hemköps krav på produktkvalitet och etik. Gällande 
prissättning finns det en viss frihet, men under villkoret att tagarna följer de priser som ges i 
gemensamma marknadsföringskampanjer. Friheten ligger i att det finns möjlighet att 
lokalanpassa priset om det skulle behövas. Hemköp har även uttalade regler mot barnarbete. 

Reglerna sprids genom koncepthandboken och eventuella tillägg kommuniceras ut 
allteftersom. Rutgersson anser att det är givarens uppgift att kontrollera så att tagarna följer 
grundbultarna i konceptet och själva kontrollen av detta sker vid uppföljningsbesöken ute hos 
tagarna. Koncepthandboken är mycket omfattande och Rutgersson menar att det finns en del 
”brödtext” som de inte följer upp i lika stor utsträckning som grundbultarna. Att följa 
grundbultarna är ett lika stort måste som att följa grundlagarna och om en tagare skulle bryta 
mot dessa skulle det synas. En stor del av konceptavtalet innebär att tagarna ska vara aktiva 
och inte stanna i sin butik och avskärma sig från omvärlden. Hemköp förutsätter att tagarna 
deltar vid utbildningsaktiviteter, utvecklingskonferenser och regionsmöten för att diskutera 
frågor som rör hela kedjan. De har även något som de kallar konceptkrav och som innebär att 
ett beslut gäller tills ett annat är fastställt. 

För att säkerställa att reglerna når ut till samtliga tagare ställer Hemköp krav på att tagarna ska
vara aktiva och söka information ”man kan inte bara säga att det är ingen som har talat om 
det för mig”. Från givarens sida handlar säkerställandet om att information och regler skall 
finnas tillgängliga på intranätet hela tiden. Rutgersson utvecklar med att tagarna är skyldiga 
att bevaka vad som händer på intranätet, kolla mailen och marknadsnyheter samt följa 
konceptutvecklingen.  Rutgersson ser ingen skillnad i hur regler kommuniceras ut och 
säkerställs beroende på vilket förtroende Hemköp har för tagarna. 

4.3.4  Diagnostiserande styrning  

Rutgersson inleder med att Hemköp inte gör någon distinktion mellan tagare de har högt och 
lågt förtroende för avseende deras mätning. Hemköps mätning i sig är däremot mycket 
omfattande och kontinuerlig. Månadsvis följer de upp alltifrån försäljning, lönsamhet, 
varugruppsandelar, teoretisk bruttovinst och marginaler till vilken prissättning tagarna 
använder. Hemköp är mycket intresserade av att följa försäljningsutvecklingen i de egna 
varumärkena eftersom de i framtiden vill satsa väldigt mycket på att sälja eget och på så vis 
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öka deras lönsamhet. I dagsläget har de ett system som tillåter givaren att följa 
försäljningsutvecklingen hos sina tagare för varje timme om så skulle önskas. 

Vid butiksbesöken fokuseras mycket på lönsamhetsutveckling samt månadsresultat. Vid 
besöken får även tagaren kommentera nyckeltal, försäljning, täckningsbidrag, 
personalkostnader och övriga kostnader. 

Orsaken till att Hemköp mäter är delvis för att kunna upprätta åtgärdssystem som i första hand 
ska fungera som ett hjälpmedel för tagarna, men i något enstaka fall kan det leda till att 
Hemköp ber tagaren att överlåta sin rörelse till en annan tagare som är bättre lämpad ”en 
kedja är ju inte starkare än den svagaste länken”. Med hjälp av mätningen kan de sätta en 
lägsta standardnivå som inte får underskridas. Rutgersson förklarar att de i framtiden vill ha 
inbyggda varningssystem i deras dataprogram så att butiker vars ekonomi avviker från planen 
på ett oroväckande sätt kan ges lämpliga åtgärder i ett tidigt skede. Avsikten med detta är 
givetvis att rädda butiker från eventuella konkurser, ”gud förbjude det” tillägger Rutgersson. 

Hemköp kommunicerar ut feedback i form av nyckeltal och försäljningsmarginaler per butik. 
Försäljningsstatistik för olika varugrupper läggs ut på intranätet och finns tillgängligt att läsa 
för samtliga tagare. Syftet är att ge tagarna en möjlighet att se den egna utvecklingen, men 
även andras utveckling. På så vis erhålls relevant jämförelseinformation som kan ligga till 
grund för beslut om att vidta eventuella åtgärder samt var förbättringar i verksamheten kan 
göras. Rutgersson framhåller dock att samtliga siffror och nyckeltal är anonyma, de talar 
exempelvis inte om för Petterson hur det går för Svensson. Däremot får tagarna reda på hur de 
förhåller sig till butiker i sitt närområde både avseende nyckeltal och försäljning. Detta 
underlättar att finna orsaker till varför en viss tagare är bättre på att sälja en viss varugrupp 
och sedan kan andra tagare ta efter. Övrig information som inte finns på intranätet tilldelas 
tagarna vid butiksbesök och regionala möten. Detta beror på att Hemköp inte vill utelämna 
information till obehöriga. 

4.3.4 Interaktiv styrmodell

Hot och möjligheter inom Hemköp bevakas av ett antal staber och expertinstanser som arbetar 
övergripande med exempelvis konkurrentanalyser. Rutgersson menar att det är viktigt att vara 
ute och se vad som händer på de olika marknaderna för att kunna få kunskap om när, var och 
hur konkurrerande butiker dyker upp samt andra förändringar som kan komma att påverka 
deras butiker. Trender, marknadsföringsidéer och spelregler på marknaden är sådant som 
föranleder osäkerhet och som kräver ständig bevakning. Rutgersson förklarar också att 
Hemköp har inbyggda råd och organ som skapar medinflytande och att de är lyhörda och 
lyssnar till deras tagares synpunkter, ”det är ju dem som finns ute och möter konsumenten och 
dels är känselspröt mot marknaden”. 

Det är viktigt att de beslut som tas centralt kommuniceras ut till tagarna och att Hemköp har 
en ständig dialog med sina tagare där de utbyter information. Interagerandet mellan givare 
och tagare är mycket viktigt eftersom alla led i Hemköps kedja lever på vad kunderna handlar. 
Med detta menar Rutgersson att bakomliggande led i kedjan måste hålla sig välorienterade om 
vad som händer ute i butikerna och att givaren måste få löpande information om hur kunderna 
reagerar på aktiviteter och om åtgärder vidtagits. Synpunkter och åsikter från tagarna fångas 
upp via referensgrupper och samrådsorgan, där vad som anses vara det rätta konceptet 
diskuteras. Det finns även en intresseförening som handhar liknande frågor. 
Intresseföreningen består endast av tagare och kan därmed ses som ett formellt initiativ att 
skapa en interaktion mellan tagarna. Det är sedan intresseföreningens förtroendemän som för 
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tagarnas synpunkter vidare till givaren. Rutgersson menar att ledningen måste vara oerhört 
lyhörd för vad intresseföreningen har att säga, i synnerhet om det finns en stark opinion som 
är sakligt underbyggd. Rutgersson vill dock understryka att Hemköp jobbar efter principen att 
ett fast beslut gäller tills ett nytt är fastställt. Att åsikter förblir åsikter och inte realiseras är 
därför viktigt för att kunna upprätthålla ett enhetligt koncept och en moral inom kedjan, ”man 
är lojal till fattade beslut”. 

Hemköp rekommenderar sina tagare att besöka varandra om någon genomför en 
förbättringsåtgärd och när det handlar om butiksnära frågor kan Hemköp vissa gånger driva
sina tagare till att besöka andra tagare för att se och lära. 

Enligt Rutgersson finns det alltid några som är svårare att styra än andra och han kan se 
kopplingar mellan dem och lågt förtroende. Rutgersson kan känna att Hemköp ibland måste 
tvinga dessa tagare att tillämpa fattade beslut eftersom de oftast har flera synpunkter på den 
rådande ordningen och gärna vill ändra på det befintliga konceptet. Rutgersson menar dock att 
även dessa tagare måste få framföra sina synpunkter, men att Hemköp i dessa fall på ett lugnt 
och sansat sätt måste diskutera fram en någorlunda samsyn. Extra tid och resurser ägnas 
därmed åt tagare som de känner lågt förtroende för. 

4.4 Mio 
Mio har under år 2006 ombildats från en frivillig fackhandelskedja till en kedja med egna 
butiker och franchisebutiker. Mio består av totalt 66 butiker, varav antalet egna butiker uppgår 
till 16 stycken och övriga är franchisebutiker. 

Mios affärsidé är att vara det självklara valet när det gäller heminredning för 
kvalitetsmedvetna kunder med moderna värderingar. Mio ska erbjuda marknadens bästa 
service. Mios vision är att inspirera kunderna att förnya sina hem. För att nå visionen ska de 
erbjuda branschens bästa service och kundbemötande, erbjuda inspirerande butiker som 
väcker köplust, erbjuda marknadens bästa sortiment för vardagsrum, matplats, sovrum samt 
belysning och ha hög tillgänglighet och bästa affärsläge. 

4.4.1 Förtroende

Enligt Gustafsson blir förtroende mer en filosofering, ”att man har förtroende är att man om 
man kommer överens om en sak, förväntar sig att motparten agerar utefter den 
överenskommelsen man har. Har man inte förtroende så kollar man ju hela tiden om 
motparten verkligen lever upp till det man kommit överens om och har man förtroende för 
motparten behöver man inte kontrollera lika noggrant”. 

4.4.2 Värderingsstyrning

Gustafsson berättar att Mio i dagsläget arbetar med att skapa gemensamma värderingar som 
ska genomsyra deras agerande ute på marknaden och att de om några månader ska ha arbetat 
igenom dem med alla tusen medarbetare, ”Det är nödvändigt, annars funkar det inte. Vi kan 
inte jobba med olika värderingar då blir det kortslutning i systemet”. Gustafsson vill dock 
inte svara på vilka värderingarna är eftersom deras dokumentation av dessa ännu inte är 
färdig. 

I skapandet av värderingarna deltar samtliga tagare. Mio har avsatt tid för att varje butik ska 
kunna komma fram till ett bidrag som sedan ska sammanställas med de övriga butikernas 
bidrag och utifrån detta erhålls en jämkad värderingslista. För att sedan sprida ut de slutgiltiga 
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värderingarna tillbaka till butikerna ska Mio ta fram ett arbetsmaterial som de ska arbeta efter 
på lokal butiksnivå. 

4.4.3 Gränsskapande styrning

De strategimässiga reglerna står skrivna i franchiseavtalet, men utöver det finns det en bilaga 
som heter uppförandekod som innehåller regler för hur man ska uppträda inom Miokedjan. 
Gustafsson menar att uppförandekoden gränsar lite till värderingarna eftersom det är dem man 
ska följa när man agerar på marknaden. Bilagorna läggs ut digitalt på intranätet, men även en 
kortfattad sammanfattande bilaga på 3-6 sidor ges ut i pappersform. På intranätet finns hela 
franchiseavtalet med tillhörande omfattande underbilagor inom samtliga områden. ”Själva 
avtalet blir en stor beskrivning av konceptet, koncept med stort K.”

Mio säkerställer att reglerna fullföljs på lite olika sätt, bland annat genom att mäta olika saker 
och med hjälp av kundundersökningar. Gustafsson menar dock att de har en bit kvar när det 
gäller kontroll av regler och de har exempelvis inte utfärdat några sanktioner för de som inte 
gör som de ska, utan utarbetningen av kontrollen sker gradvis. Han menar också att Mio 
måste se till butikernas verklighet när det gäller deras förmåga och möjlighet att leva upp till 
konceptet, olika konceptföljsamheter bestäms av många omständigheter. Gustafsson menar att 
det på en landsbygd inte är lika viktigt att vara följsam i konceptet som i en storstad. 

4.4.4 Diagnostiserande styrning

På frågan om vilka finansiella tal som mäts säger Gustafsson att det ligger i deras intresse att 
de inte exponerar sig för mycket. Konceptföljsamheten är ett exempel på hur Mio använder 
sig av icke-finansiella tal. Konceptföljsamheten översätter hur tagarna lever upp till 
värderingar, koncept och den profil som de enligt deras strategier anser är nödvändig till 
poäng. 

Feedbacken kommuniceras ut dels på deras träffar som de har tre gånger per år, dels genom 
Miografen som även den kommer ut tre gånger per år. Varje månad får tagarna även en så 
kallad Mionews i vilken allt som händer och allt som är intressant kommuniceras ut till 
medarbetarna. Den resultatmässiga feedbacken äger oftast rum personligen eftersom tagarna 
anser att sådan information ”fastnar bättre”. Utöver det får tagarna ta del av delårsrapporter 
och årsredovisning för Miokoncernens räkenskaper. Tagarnas enskilda resultat är det dock 
upp till tagarna att ta hand om, det är ingenting som Mio kommunicerar ut. Detta motiverar 
Gustafsson med att tagarna trots allt är egenföretagare. Däremot kommunicerar Mio ut 
försäljningssiffror varje månad för att visa på hur försäljningsutvecklingen går. 

4.4.5 Interaktiv styrning

Under två dagars seminarier arbetar Mio med strategiska frågor där de tar hjälp av externa 
professioner. Vid dessa tillfällen drar de riktlinjer inför framtiden, tar fram rätt mål och lägger 
upp rätt strategier för att nå dessa mål. Här görs även eventuella ändringar i visionen efter vad 
som anses vara rätt med tanke på kedjans utveckling. Ansvaret för SWOT-analyser ligger 
däremot mer på styrelsenivå och hos koncernledningen. 

När det gäller tagarnas åsikter, så kommer dem till ytan tack vare deras 
kommunikationskanaler Mionews och Miografen. Det finns även ett formellt interagerande 
mellan butiker där Mio utgår ifrån så kallade regioner. De geografiska regionerna träffas,
samverkar och samlar ihop saker som de anser är dåliga på listor. Mio tar sedan hand om 
varje regions listor och försöker genomföra förbättringar på de områden som tagarna anser är 
bristfälliga.
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Den interaktiva styrningen möjliggör att butikerna kan koncentrera sig på att sälja, medan 
Mio ska leverera och göra jobbet åt dem. Gustafsson menar att ”det är ganska naturligt att 
man gör så här”. Istället för att var och en ska sköta inköp, annonsering, IT och så vidare var 
för sig, utförs uppgifterna centralt. 

4.4.6 Övrigt som respondenten vill tillägga

Mios tagare ska styra sig själva och varandra och det går inte att hantera hur som helst. 
Kraven måste vara rimliga och accepterade så att majoriteten står bakom. Det gäller att känna
tillit till varandra. Mio har börjat förvärva butiker från andra kedjor, exempelvis har Umeå 
hoppat av Svenska hem för att istället ingå i MIO. 

4.5 Sammanfattande empiri
Nedan (se tabell.1) presenteras en övergripande bild som visar de fyra givarnas syn på deras 
styrning av tagarna med utgångspunkt ifrån Simons styrmodell.
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Tabell 1 Sammanfattande empiri

O’Learys Coop Hemköp Mio
Värderings-
styrning

Värderingar
Hög kunskap och 
servicenivå, bra 
lokalkännedom, hög 
arbetskapacitet, viss 
ekonomisk kunskap.
Sprids via
Konferens, intranät, 
besök, utbildning och 
kommunikation.
Säkerställande
Urvalsprocess, 
utbildningar, 
konferenser,
kommunikation via 
intranät, besök i butik 
och mystery shoppers

Värderingar
Ledorden - tydlig i 
sundhet och färskhet, gör 
det enkelt, drift 
koncentreras till drift, lita 
på varandra och var och 
en gör sitt jobb
Sprids via
Dialogmöten och ett 
situationsanpassat 
ledarskap
Säkerställande
Rekrytera rätt, 
butiksträffar, coachmöten 
och dialogmöten

ärderingar
Hälsosamma produkter, 
acceptabla 
arbetsförhållanden, inte 
lura kund med falsk 
varubeteckning, svara 
mot kundförväntningar 
samt bli den högst 
ansedda inom sin bransch
Säkerställs och sprids 
via
Avtal, utbildning, 
intranät, 
konceptuppföljning, 
kundrundor och anonyma 
kundbesök

Värderingar
Vill inte delge oss sina 
värderingar
Sprids via
Tagarna utformar i 
dagsläget värderingar 
som skall spridas via ett 
arbetsmaterial på lokal 
nivå
Säkerställande
Inget utarbetat

Gränsskapande 
styrning

Strategimässigt
Centrala 
marknadskampanjer
Beteendemässigt
Avtal
Sprids via
Konferenser, intranät och 
utbildning
Säkerställande
Mystery shoppers, 
externa gäster och
egna besök samt 
kontroller 

Strategimässigt
Franchiseavtal
Beteendemässigt
Konceptmanual som 
återfinns på intranät
Sprids via
Coachens uppgift
Säkerställande
Konceptinventering, klart 
för kund och coachens 
situationsanpassade 
ledarskap

Strategimässigt
Ramavtal och 
koncepthandbok
Beteendemässigt
Koncepthandbok
Sprids via
Koncepthandbok, 
utbildningsaktiviteter, 
utvecklingskonferenser 
och regionsmöten
Säkerställande
Krav på aktivt 
deltagande, intranät och 
mail ska kollas dagligen

Strategimässigt
Franchiseavtal
Beteendemässigt
Bilaga från 
franchiseavtalet som 
heter uppförandekod
Sprids via
Intranät
Säkerställande
Genom mätning och 
kundundersökningar

Diagnostiserande 
styrning

Finansiella mått
Omsättning, lönsamhet, 
inköp, försäljnings-
statistik, bruttovinster 
och tävlingar
Icke-finansiella mått
Serviceindex från 
mystery shoppers och 
tävlingar
Varför
Inkomstkälla, se vad som 
säljer bra, kontrollera att 
tagare använder rätt 
leverantör samt få 
kontroll, information och 
kontroll på kvalitén
Feedback
Konferenser och intranät

Finansiella mått
Gamla kända nyckeltal, 
resultat ner till 
bruttovinst och 
kostnadsutveckling
Icke-finansiella mått
Konceptinventering
Varför
Hela tiden förbättras och 
koll på räkenskaper
Feedback
Coachen uppgift

Finansiella mått
Nyckeltal, försäljning, 
lönsamhet, teoretisk 
bruttovinst, 
varugruppsandelar, 
marginaler
Icke-finansiella mått
Inget uttalat
Varför
Upprätta åtgärdssystem 
som ska fungera som 
hjälpmedel
Feedback
Kommuniceras per butik, 
intranät, butiksmöten och 
regionala möten

Finansiella mått
Vill ej exponera för 
mycket, men sysslar med 
försäljningsstatistik
Icke-finansiella mått
Konceptföljsamhet
Varför
Ha koll på vad som går 
bra och vad som går 
dåligt
Feedback
Träffar, Mionews, 
Miografen och personlig 
feedback

Interaktiv 
styrning

Strategiska osäkerheter
Öga på marknaden
Fånga nya åsikter
Franchisemöten, mail, 
telefonsamtal och 
intranät
Mellan tagarna
Franchiseråd fyra gånger 
per år och konferenser

Strategiska osäkerheter
Etableringsavdelning gör 
analyser, intranät samt 
tagarens egna nätverk
Fånga nya åsikter
Referensgrupper
Mellan tagarna
Informella nätverk, 
benchmarkinggrupper 
och utbildning tagare till 
tagare

Strategiska osäkerheter
Staber och 
expertinstanser arbetar 
med analyser
Fånga nya åsikter
Referensgrupper, 
samrådsorgan, 
intresseförening,
Mellan tagarna
Uppmuntrar till besök 
hos varandra

Strategiska osäkerheter
Seminarier där externa 
proffessioner tas in för att 
diskutera strategiska
frågor samt även SWOT-
analyser
Fånga nya åsikter
Mionews, Miografen 
samt regionsträffar
Mellan tagarna
Inget utarbetat
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5. Analys

I detta kapitel vill vi förklara hur franchisegivare styr sina franchisetagare utifrån Simons 
styrmodell. Med utgångspunkt från teorin analyseras samtliga företag tillsammans för att 
undersöka hur pass implementerade de olika styrningarna är. Vi vill även lyfta fram hur 
graden av förtroende inverkar på vardera styrning. Kapitlet avslutas med analysmodellen. 

5.1 Franchising
O’Learys har ett traditionellt franchisekoncept med ett franchisingavtal som behandlar allt 
från hur konceptet ska drivas till vilka leverantörer som får användas. De har även likt 
Hemköp ett supportkontor dit tagarna kan vända sig. Detta stämmer överens med Alexander 
och Quinn (2002) som förklarar att franchising bör inkludera support och understöd för att 
möjliggöra att tagaren kan använda samma standards och format som övriga företag inom 
kedjan. Coop anser att de är traditionella när det gäller själva konceptet med 
bruttovinstdelning och låga investeringar för tagarna. Detta motsäger dock den internationella 
definitionen av franchising som Axberg (1993) framhåller eftersom den säger att tagaren 
förväntas göra betydande investeringar i det egna företaget. Coop anser däremot att deras 
expandering inte sker traditionellt. Detta resonemang grundas på att de först tar ett beslut om 
att öppna en butik och sedan överväger om den ska drivas som franchising eller som egen. Vi 
ser dock ingen skillnad i denna strategi och den teori som Kabir (1998) presenterar när han 
säger att företag ofta väljer att expandera genom franchising när de är begränsade att växa på 
egen hand. 

Både Coop och O’Learys anser att en viktig del av deras strategi är att de som givare ska 
sköta marknadsföringen, vilket överensstämmer med Quinn och Doherty (2000) som menar
att givaren bör bevara varumärket och imagen genom att stå för annonsering och reklam.
Coops franchisingfilosofi om att styra tagarna till att enbart sköta själva driften av butikerna 
stämmer mycket väl överens med teorin om att givare och tagare måste ha tydliga 
ansvarsområden att leva upp till för att främja franchiserelationen (Quinn & Doherty, 2000). 

5.2 Förtroende 
Mio definierar förtroende som förväntningar om att den andra parten agerar enligt 
överenskommelsen utan behov av ständig kontroll. Detta kan liknas vid Laszlo och Laszlos
(2004) definition om att förtroende innebär att den andra parten utför sin roll kompetent. De 
övriga tre respondenterna relaterar förtroende till hur tagarna sköter sina butiker. Ju bättre 
skötselnivå, desto mer förtroende känner dem och detta överensstämmer med teorin om att en 
förtroenderelation hänger samman med ett företags prestationer (Wicks, Berman & Jones, 
1999). Även likheter med Beccerra och Gupta (1999) återfinns då en hög skötselnivå som
respondenterna definierar som högt förtroende sannolikt bör reducera konflikter och förbättra 
individuella prestationer. O’Learys och Coop menar även att tagarnas ekonomiska 
prestationer starkt påverkar deras förtroende och detta kan härledas ur teorin om att 
organisationer som genomsyras av högt förtroende brukar vara mer ekonomiskt utvecklade 
(Beccerra & Gupta, 1999). Även Hemköp pratar i dessa banor, men vill inte dra paralleller 
mellan förtroende och ekonomisk situation i alltför stor utsträckning då Rutgersson menar att 
tagarens ekonomi kan utsättas för faktorer som ligger utanför dennes kontroll. O’Learys
presenterar en intressant klassificering av deras tagare som han relaterar till förtroende då han 
nämner ambassadörer, flöten, sänken och renegades. Enligt vår mening är det intressant att de 
har så pass tydliga uppdelningar mellan deras tagare och att de verkar anpassa styrningen
utifrån dessa. 
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5.3 Värderingsstyrning
O’Learys, Coops och Hemköps värderingar är sammankopplade med deras respektive 
strategier och de arbetar därmed såsom Tuomela (2005) föreslår att företag ska göra. Coop har 
dessutom kompletterande värderingar som sträcker sig utanför ramarna för strategin. Samtliga 
respondenter poängterar att det är oerhört viktigt med liknande värderingar inom en 
franchisekedja och instämmer därmed i påståendet om att samma kärnvärderingar ska 
genomsyra hela organisationen (Simons, 1995). Hemköp arbetar även enligt principen att etik 
inte endast avses för avancerad ekonomi (Laszlo & Laszlo, 2004), då deras värderingar 
präglas av etik i alltifrån val av leverantörer till att erbjuda hälsosamma produkter. 

Både Hemköp och Coop påbörjar sitt värderingsarbete redan vid rekryteringen då de 
poängterar att det inom franchising är oerhört viktigt att rekrytera personer med värderingar i 
linje med kedjans. Detta överensstämmer väl med teorin eftersom Sheehan (2006) menar att 
en stor del av värderingsstyrningen är att få rätt personer på bussen. Mio har i dagsläget inga 
värderingar att delge då de befinner sig i början med arbetet att ta fram vilka värderingar som 
ska genomsyra deras kedja. Mio har avsatt särskild tid till tagarna att tillsammans utveckla 
kärnvärderingar. Tack vare tagarnas delaktighet vid utformningen av värderingarna kommer 
Mio sannerligen att erhålla anställda som på ett naturligt sätt agerar i enlighet med strategin, 
vilket enligt Simons (1995) uppmuntrar de anställda till att ta egna initiativ. Deras involvering 
i utvecklingen av värderingar gör dem enligt Bisbe och Otley (2004) dessutom delaktiga i 
skapandet av Mios strategiska domän. O’Learys och Hemköp nämner utbildning som 
exempel på hur de implementerar sina värderingar och deras syfte med detta antas vara för att 
likt Sheehans (2006) påstående, få de anställda att tro på vad företaget vill åstadkomma. 
Samtliga företag förutom Mio har i dagsläget sina värderingar publicerad på deras intranät, så 
att dessa alltid ska vara tillgängliga för alla. Både Hemköp och O’Learys använder förutom
utbildningar och intranät, anonyma kundbesök och kundbesök utfärdade av givaren för att 
sprida ut och säkerställa att värderingarna följs, men Hemköp nämner även avtalet som en stor 
del av deras värderingsstyrning. Coops värderingar sprids ut på möten i form av dialoger, 
vilket kan sammankopplas med Sheehans (2006) idé om att värderingar är ett kraftfullt
styrmedel som företag kan använda för att övertyga sina anställda om vad de försöker 
åstadkomma. O’Learys arbetar i enlighet med Sheehans (2006) förslag om att lyfta fram 
framgångsrika tagare som agerar enligt strategin, då de brukar utlysa tävlingar om månandens 
restaurang och månadens personal.  

5.3.1 Förtroende inom värderingsstyrning

O’Learys sätt att implementera värderingar skiljer sig åt beroende på vilket förtroende de har 
för sina tagare i och med att tagare som de känner lite förtroende för tenderar att inte dyka upp 
på konferenser och utbildningar. O’Learys måste därmed sätta in extra insatser såsom 
utbildningar ute på plats hos tagarna. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Dahlstrom 
och Nygaards (1995) teori om att franchisegivare måste ägna mycket tid och resurser åt tagare 
som missbrukar givarens förtroende. Även Hemköp säger att de vid lågt förtroende sätter in 
extra resurser i form av att de ökar antalet uppföljningar som genomförs. Hemköp förklarar 
dock att deras extra insatser främst är till för att stötta och därmed ser vi inte den koppling 
som Morgan och Hunt (1994) framhäver, då de menar att den makt som uppstår vid brist på
förtroende likställs med något negativt såsom tvång. Hemköp förklarar även att de arbetar 
med att bygga upp värderingar hos tagare som de har lågt förtroende för. Detta ser vi som ett 
försök till att minska framtida agentkostnader, vilket enligt Dapiran och Hogarth-Scott (2003) 
skulle vara möjligt om förtroende i stor utsträckning ersatte kontroll. Coop gör ingen skillnad
i sättet de sprider ut värderingarna på, men däremot vid säkerställandet av att dem följs. Här 
kommer coachen in i bilden och beroende på vilket förtroende denne känner för tagaren 
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anpassas ledarskapsstilen därefter, exempelvis genom att medverka vid förbättringsåtgärder.
Coop använder sig därmed av en demokratisk ledarskapsstil som enligt Knights, Noble, 
Vurdubakis och Willmott (2001) utgörs av coachning.

Figur 3 Analysmodell värderingsstyrning

5.4 Gränsskapande styrning
Samtliga företag hänvisar till avtal på frågan om var de strategimässiga reglerna och 
gränserna återfinns och både O’Learys och Mio förklarar att även de beteendemässiga 
reglerna finns angivna i avtalet. Mio tillägger att de har en så kallad uppförandekod i en bilaga 
till avtalet och att denna är väldigt utvecklad. Coop och hemköp använder istället så kallade 
konceptmanualer för att styra beteendet. Samtliga företag har därmed uppfyllt Simons (1995)
huvudsakliga syfte med den gränsskapande styrningen, det vill säga att begränsa såväl 
strategier som beteenden. Coop, Hemköp och Mios tydliga gränser avseende beteende kan vi 
anta liknar Sheehans (2006) förslag om att formulera gränser likt budord. I och med den 
tydliga beskrivningen av tillåtna och otillåtna handlingar kan dessa företag anses arbeta
proaktivt med att förhindra oönskade handlingar som kan medföra onödiga kostnader 
(Sheehan, 2006).

Alla företag använder intranätet som en väg för att kommunicera ut deras regler och detta är i 
enhetlighet med Sheehans (2006) rekommendationer. O’Learys saknar dock ett system som 
enligt Bisbe och Otley (2004) på ett tydligt sätt ska uttrycka gränserna, eftersom O’Learys
bara hänvisar till avtalet. Däremot använder O’Learys mätsystem och feedback i form av 
mysterys shoppers, egna besök och övriga gäster för att kontrollera huruvida tagarna följer de 
fastställda gränserna. Därmed kontrollerar de sina gränser enligt det tillvägagångssätt som 
Bisbe och Otley (2004) menar att företag kan använda för att implementera strategierna. Även 
Coops konceptinventering där poäng erhålles hjälper dem att kontrollera huruvida de 
strategimässiga reglerna fullföljs eller ej. I konceptinventeringen ingår dessutom att se om 
lagar tillämpas på rätt sätt och att rekommendationer från myndigheter följs, vilket 
överensstämmer med teorin om att företag måste arbeta aktivt med att kontrollera att både 
externa och interna lagar efterföljs (Sheehan, 2006). Både O’Learys och Coop kan därmed 
sägas kontrollera sina gränser likt Sheehans (2006) förslag, genom att testa de anställdas 
kunskaper regelbundet. Även Mio menar att de kontrollerar sina gränser genom 
kundundersökningar och mätning, men vidareutvecklar inte detta. Coop förlitar sig mycket på 
coachens arbete när det gäller att sprida och säkerställa gränser. Hemköp har strikta regler när 
det gäller exempelvis barnarbete och har därmed gått ett steg längre än de övriga företagen 
när det gäller att informera både leverantörer och tagare om kedjans ställningstaganden i 
enlighet med Sheehan (2006). En intressant aspekt är att Mio anser att konceptföljsamheten 
måste anpassas till butikens verklighet och att den därmed inte behöver följas lika strikt i varje 
enskilt fall. 
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5.4.1 Förtroende inom gränsskapande styrning

Endast O’Learys anser att det finns skillnader i sättet att sprida ut regler och gränser beroende 
på graden av förtroende. Detta beror på att tagare som de har lågt förtroende för oftast har 
problem av olika slag, alltifrån att de inte dyker upp på utbildningar och konferenser till att de 
har ekonomiska problem som de inte vill skylta med. Därför använder sig O’Learys återigen 
av utbildning på plats hos tagarna för att råda bot på problemen, och mer tid och resurser 
måste därmed läggas på dem som de känner ett lågt förtroende för. Detta styrker Dahlstrom 
och Nygaards (1995) teori om att ett missbrukat förtroende ofta resulterar i en ökad tid- och 
resursförbrukning. Coop menar att det i grund och botten inte finns några distinktioner 
angående hur regler sprids ut till tagare som de har högt eller lågt förtroende för. Däremot är 
det upp till coachen att lägga till det som behövs för varje tagare och deras säkerställande av
gränser påverkas därmed av förtroende, exempelvis utökas antalet konceptinventeringar om 
coachen skulle finna det nödvändigt.

Figur 4 Analysmodell gränsskapande styrning

5.5 Diagnostiserande styrning
Samtliga företag mäter olika nyckeltal hos sina tagare. Hemköp och O’Learys nämner bland 
annat lönsamhet och omsättning, medan Coop inte går in på vilka men säger att de ”mäter de 
gamla vanliga nyckeltalen”. Mio vill dock inte avslöja vilka nyckeltal som mäts, då han inte 
vill exponera dessa. Detta visar att samtliga givare vill kontrollera sina tagares ekonomiska 
utveckling då Engström, Fernlund, Ottoson, Edvardsson och Brodén (2005) menar att 
uppföljningar av nyckeltal genomförs av just denna anledning. O’Learys och Hemköp 
framhäver vikten av att följa försäljningsstatistiken noga och uppger att de synliggör sin 
försäljningsstatistik på intranätet så att tagarna ska kunna jämföra sig med snittet. Deras motiv 
till att mäta är därför förenligt med den jämförelsegrund som Engström et al (2005) anser blir 
allt mer förekommande inom franchisekedjor. Även Mio följer försäljningsstatistiken, men 
deras huvudsakliga avsikt är att visa vad som säljer bra och dåligt. O’Learys uppger också 
detta skäl, men utvecklar med att försäljningsstatistiken utgör ett bra underlag för att 
kontrollera om tagarna använder rätt leverantörer. O’Learys använder därför försäljnings-
statistiken för att säkerställa att tagarna följer förutbestämda regler och planer (Tuomela, 
2005). Hemköps främsta orsak till att följa den ekonomiska utvecklingen är för att kunna sätta 
in åtgärder så fort som möjligt. Både O’Learys och Coop mäter i första hand för att 
kontrollera sina räkenskaper och sin kvalitet. O’Learys och Coop pratar dessutom mycket om 
det som står på nedersta raden, det vill säga resultatet. O’Learys menar att resultatet är ett 
starkt motiv till att mäta eftersom en procentuell andel av resultatet blir en inkomstkälla för 
O’Learys som givare. Coop använder sig av en så kallad bruttovinstdelning och både Coop 
och O’Learys tillämpar därmed löpande avgifter. Varken O’Learys eller Coop använder 
däremot den vanligaste löpande avgiften som enligt Axberg (1993) är en procentuell del av 
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omsättningen. Vidare ställer vi oss tveksamma till om Mio överhuvudtaget erhåller någon 
löpande avgift i form av en procentuell andel då respondenten inte verkade se någon mening i 
att kontrollera och följa upp enskilda tagares resultaträkningar. 

O’Learys använder icke-finansiell mätning, såsom serviceindexet de erhåller från deras 
mystery shoppers. Denna mätning samt den finansiella mätningen ligger till grund för deras
tävlingar som utförs mellan restaurangerna och O’Learys prestationsmätning är därmed 
förenlig med Tuomelas (2005) teori eftersom de använder både finansiell och icke-finansiell 
mätning för att utvärdera restaurangerna. Coop och Mio använder istället en slags 
konceptinventering där konceptföljsamheten mäts med hjälp av poäng. Denna mätning 
uppfyller därmed Simons (1995) krav om att utveckla ett mätsystem som är kvantifierbart och 
förenligt med strategin. All ovanstående icke-finansiell mätning kan de anställda vara med 
och påverka och därmed uppfylls ytterligare ett krav som Simons (1995) ställer för att lyckas 
med den diagnostiserande styrningen. Hemköp har enligt dem själva ett välutvecklat 
mätsystem, men ändå nämner de ingen icke-finansiell mätning, något som Gyllberg och 
Svensson (2002) ställer sig skeptiska till. Författarna riktar negativ kritik till ensidig 
användning av finansiella mått. Hemköp nyttjar förvisso en konceptinventering likt Coop och 
Mio, men med den skillnaden att tagarna erhåller ett skriftligt omdöme istället för poäng. På 
samma sätt skiljer sig Hemköps anonyma kundbesök från O’Learys mystery shoppers. Coop 
mätte en gång i tiden nöjdkundindex, men på grund av dess höga kostnader gör de inte längre 
det. Vi hoppas att de följer sina planer på att i framtiden återuppta detta, då nöjdkundindex 
enligt oss är ett bra icke-finansiellt mått som kan ge indikationer på hur kunderna uppfattar 
dem. För övrigt är det inget av företagen som använder sig av balanserat styrkort som anses 
vara en erkänd metod för att omvandla strategin till mål och mått. 

Även feedbacken är en viktig del för att lyckas implementera strategin enligt Bisbe och Otley  
(2004), något som Hemköp verkar ha insett vikten av då de hela tiden har tillgänglig feedback 
på intranätet samt ger mer utförlig sådan vid butiksbesök och på regionsmöten. O’Learys 
använder intranätet och konferenserna för att tilldela tagarna feedback, medan Coop 
kommunicerar ut alla sin feedback via coachen. Mio vill helst ge personlig feedback i 
samband med olika möten, men använder även deras två nyhetsblad för att kommunicera ut 
allt som händer, till viss del även sådant som ingår under den diagnostiserande styrningen. 
Coops tillämpning av situationsanpassat ledarskap är enligt vår mening ett exemplariskt sätt 
att göra meningsfull uppföljning på. Coop undviker på detta sätt att bryta ned moralen på det 
sätt såsom Engström et al (2005) menar att en bristande uppföljning kan göra.  

5.5.1 Förtroende inom diagnostiserande styrning

Mio har ännu inte sett några skillnader i sättet att mäta beroende på vilket förtroende de har 
för tagarna. De tre övriga företagen, som trots att de upplevt ett lägre förtroende för några 
tagare, delar Mios uppfattning om att samma saker mäts oavsett graden av förtroende. 
Däremot anser Coop och O’Learys att det finns skillnader i sättet att ge feedback och 
uppföljningen av mätningen. O’Learys menar att feedback som kommuniceras ut till tagare 
som de har lågt förtroende för oftast är negativ och att det därför gäller att även försöka hitta 
positiva bitar för att motivera de anställda. O’Learys använder därmed feedbacken i enlighet 
med Sheehan (2006), det vill säga inte bara för att hålla de anställda ansvariga, utan även för 
att motivera dem. Coop anser precis som O’Learys att det endast är feedbacken som varierar 
med förtroendet, då de oftare och noggrannare utvärderar räkenskaperna hos tagare som de 
har lågt förtroende för. Vidare förklarar Coop att ett lågt förtroende ofta förorsakats av ett lågt 
resultat och dåliga mått. 
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Figur 5 Analysmodell diagnostiserande styrning

5.6 Interaktiv styrning
När det gäller att hålla sig uppdaterade kring strategiska osäkerheter försöker O’Learys hålla 
ett öga på marknaden för att fånga upp information och detta sker exempelvis genom de resor 
Reinholdsson gör. Simons (1995) säger att ett av syftena med den interaktiva styrningen är att 
i ett tidigt skede upptäcka hot och möjligheter i den föränderliga omgivningen, dock anser vi 
att ett öga på marknaden inte riktigt räcker för att upptäcka eventuella hot och möjligheter.
Detta antagande grundar vi på att de övriga företagen anger mer konkreta saker, såsom 
SWOT-analyser och externa experter, men även på att Coop och Hemköp verkar ha insett 
vikten av att dra nytta av tagarnas kunskap. Detta, då de talar om att ”hämta kunskapen där 
den finns” och att använda tagarna som ”känselspröt mot marknaden”. Därmed använder de 
det proaktiva arbetssättet som enligt Sheehan (2006) är ett måste för att lyckas på lång sikt. 
O’Learys använder istället franchisemöten, mail, intranät och telefonsamtal som 
kommunikationsmedel och anser att detta fungerar mycket bra då de är en ganska liten 
organisation. Vidare har de bildat ett franchiseråd där tagarna ges möjlighet att komma till tals 
utan givarens inblandning. Enligt vår mening kan därmed O’Learys anses arbeta proaktivt, 
trots sin bristfälliga omvärldsbevakning. Hemköp har likt O’Learys en formell grupp som 
endast består av tagare, den så kallade intresseföreningen, och främjar därmed till dialog 
mellan tagarna likt Bisbe och Otleys (2004) förslag om ett högt och aktivt deltagande. Efter 
dessa möten förs åsikterna vidare till givaren och inte bara den horisontella, utan även den 
vertikala kommunikationen ger sig till känna. Enligt Simons (1995) möjliggör detta förnyelser 
i strategin. En sådan välfungerande kommunikation återfinns även inom Coop då de 
kommunicerar ut alla nyheter via intranätet och för dialoger om det skulle visa sig att något 
verkar extra intressant. 

Både Coop och Hemköp använder sig av så kallade referensgrupper, där givaren arbetar fram 
planer med en grupp duktiga tagare. En annan likhet mellan Coop och Hemköp, är att de 
uppmuntrar tagarna till att besöka andra tagare som gör ett bra jobb. Coop och Hemköp lever 
därmed upp till Simons (1995) idé om att den interaktiva styrningen ska stimulera och 
vägleda framväxande strategier eftersom tagarnas delaktighet tyder på att de ”välkomnar” nya 
strategier. Dessutom bidrar debatten till att givaren får vetskap om vilka operativa 
förändringar som eventuellt skulle behövas, vilket enligt Chiou, Hsieh och Yang (2004) ökar 
tagarnas tillfredsställelse över att vara med i franchisesystemet. Coop använder även 
benchmarkinggrupper där tagarna möts och för dialoger. Detta är i enlighet med Sheehan 
(2006) som menar att sann interaktiv styrning nås genom träffar och interagerande i så kallade 
”face to face”-möten. Mios tagare får komma till tals genom deras nyhetsblad, Miografen och 
Mionews, samt regionsträffar. Mer utförlig beskrivning än så ges ej. Vi kan inte avgöra om 
detta har att göra med deras korta verksamhetstid som franchisekedja eller om det beror på 
Mios hemlighetsfulla förhållningssätt beträffande att lämna ut information. Vi skulle 

O’Learys

FörtroendeHögt Lågt

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

Coop

Mio

Svag

Medel

Stark

Fokusering

Liten förändring

Hemköp



~ANALYS~

-38-

emellertid tro att deras nuvarande kommunikationsmedel hänger kvar sedan deras tid som 
frivillig fackhandelskedja och att den inte bearbetats sedan dess. 

Coop uppmuntrar tagarna att besöka den bästa butiken i deras närområde för att se och lära av 
andra tagares arbetssätt. Detta tyder på att Coop nyttjar den interaktiva styrningen i syfte att 
främja lärande likt Bisbe och Otleys (2004) teori. Vidare anser Coop att det inte endast är 
etableringsavdelningen som ska komma med förslag, utan att även tagarna måste ge input. 
Coop förespråkar därmed likt Tuomela (2005), att samtliga individer inom en organisation ska 
hjälpa till med att hitta osäkerheter och möjligheter. 

5.6.1 Förtroende inom interaktiv styrning 

O’Learys lyssnar på samtliga tagare, men menar att de kanske lyssnar mer på en tagare som 
de känner högt förtroende för. Coop i sin tur är inne på samma spår, då tagare som de har lågt 
förtroende för enligt dem inte är förmögna att bidra med information som är likvärdig den 
som erhålls från tagare med högt förtroende. Dessa företags resonemang tycks 
överensstämma med Laszlo och Laszlo (2004) som menar att förtroende bildas då den ena 
parten förväntar sig att den andra parten utför sin roll kompetent. Hemköp menar att det finns 
vissa skillnader i kommunikationen mellan Hemköp och deras tagare som är 
förtroenderelaterat. Exempelvis menar han att de ofta får synpunkter från tagare som de har 
lågt förtroende för eftersom dessa tenderar att vilja ändra på många saker. Det låga förtroendet 
verkar därmed likt Kumars (1996) teori antingen vara resultatet av, eller orsaken till det 
sviktande samarbetet. Coop förklarar att tagarna sköter interagerandet dem emellan väldigt 
väl på egen hand genom att prata med varandra i egna små informella nätverk. Utifrån detta 
skulle man kunna anse att det mellan tagarna i Coop finns ett högt förtroende då Beccerra och 
Gupta (1999) menar att en relation med högt förtroende använder öppen kommunikation där 
individer delar med sig och tror på den information de erhåller.

Figur 6 Analysmodell interaktiv styrning
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5.7 Analysmodell 
Nedan presenteras vår analysmodell som med hjälp av analysen fulländats. Utifrån modellen 
kan vi tyda att Mio i relation till de andra företagen har svag fokusering på 
värderingsstyrningen och den interaktiva styrningen, medan den diagnostiserande och 
gränsskapande styrningen ägnas mer fokus. Detta är intressant då Mio med andra ord enligt 
Tuomela (2005) begränsar människornas handlingsfrihet i större utsträckning än de 
uppmuntrar till innovativt beteende. Coop och Hemköps balans är däremot mer övervägande 
till styrningarna som fokuserar på värdeskapande. O’Learys uppnår en någorlunda jämn 
balans mellan styrningarna, men med en svag övervikt åt fokus på resursförbrukning då den 
diagnostiserande styrningen är starkt implementerad. Vidare kan vi se att alla företag förutom 
Mio överlag har en medelstark fokusering på styrningarna. Alla företag har därmed enligt vår 
mening en bit kvar för att uppnå en fullt implementerad styrmodell och erhålla de fördelar 
som en sådan för med sig. 

O’Learys och Coop förändrar samtliga styrningar när förtroende kommer in i bilden och kan 
därmed sägas använda en mer situationsanpassad styrning. Den nyetablerade franchisekedjan 
Mio kan överhuvudtaget inte uttala sig om förtroendets inverkan, vilket kan tänkas bero på att 
de i dagsläget arbetar med att anpassa deras styrning till den nya företagsformen franchising. 
Enligt vår mening kan detta medföra att de inte är lika mottagliga som övriga företag när det 
gäller att känna av behovet att förändra styrningen utifrån förtroendenivå. Vi kan se ett 
samband mellan verksamhetstiden inom franchising och förmågan att inse behovet om att 
anpassa styrningen efter graden av förtroende. Detta grundar vi på att O’Learys och Coop som 
varit verksamma inom franchising under en längre period förändrar samtliga styrningar efter 
förtroendenivån. Intressant är att den enda styrningen som enligt vår mening medför en stor 
förändring i sättet att styra, är den interaktiva styrningen. Förändringen inom den interaktiva 
styrningen motsäger både teorin och förändringen inom övriga styrningar, då lågt förtroende i 
detta fall föranleder en minskad styrning. Vi anser dock att detta faller sig naturligt eftersom 
den interaktiva styrningen är av sådan karaktär att det handlar om att samarbeta istället för att 
övervaka. Detta stärker därmed Kumars (1996) och Dapiran och Hogarth-Scotts (2003) teori 
om att förtroende förbättrar samarbetet.

Figur 7 Fullständig analysmodell

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

Värderings-
styrning

Gränsskapande
styrning

Interaktiv
styrning

Diagnostiserande
styrning

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

O’Learys

Coop

Hemköp

Mio

Värderings-
styrning

Gränsskapande
styrning

Interaktiv
styrning

Diagnostiserande
styrning

FörtroendeHögt Lågt

Svag

Medel

Stark

Fokusering

Liten förändring



~SLUTSATSER~

-40-

6. Slutsatser 
I detta kapitel vill vi lyfta fram de slutsatser som vår studie har mynnat ut i, kopplat till vårt 
syfte. Vi har med hjälp av vår analys och analysmodell kunnat besvara detta. Vi har delat in 
kapitlet efter våra två delsyften. 

6.1 Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell
Eftersom franchisingens grundtanke innebär att ett gemensamt koncept skall följas till punkt 
och pricka torde Simons styrmodell vara den mest fulländade att tillämpa när en 
franchisegivare ska styra sina franchisetagare. Inget av företagen visar dock prov på en 
exemplarisk tillämpning av Simons styrmodell med genomgående stark fokusering. 

Inom den nyetablerade kedjan är styrmodellen minst implementerad och vår analys indikerar 
att detta beror på den korta verksamhetstiden. Majoriteten av franchisegivarna upprätthåller 
emellertid en jämn balans i deras sätt att styra tagarna, vilket innebär att det finns en jämvikt
mellan fokuseringen på värdeskapande och resursförbrukning, men det är återigen den 
nyetablerade kedjan som sticker ut då deras styrning har en övervägande fokusering på 
resursförbrukning.

Det är däremot ingen av franchisegivarna som sticker ut från mängden när det gäller de 
metoder som används inom de respektive styrningarna. Konceptinventering är exempelvis ett 
återkommande inom främst den diagnostiserande styrningen. 

Den gränsskapande styrningen tillämpas i lika stor utsträckning oavsett bransch och 
verksamhetstid. Vidare framhävs den värdeskapande sidan av Simons styrmodell mest av de 
två företagen som ingår i samma bransch.

6.2 Förtroendets inverkan på styrning inom franchising 
Vi upplever att det inte finns några förtroendespecifika egenskaper i styrmodellen, utan anser 
att dessa är mer godtyckliga och situationsanpassade. Däremot påverkar förtroendenivån vissa 
styrningar mer än andra. Värderingsstyrningen och den interaktiva styrningen visade på störst
skillnader i sättet att styra tagare med högt respektive lågt förtroende. Den diagnostiserande 
och den gränsskapande styrningen påverkades också av förtroendegraden, men i mindre skala. 

Den största skillnaden återfinns i den interaktiva styrningen där förtroendegraden visade sig 
ha en motsatt verkan mot både teori och förtroendets roll i övriga styrningar, vilket med andra 
ord innebär att ett lågt förtroende medför en minskad styrning. Det föreligger därmed inte 
alltid skillnader i sättet att styra inom franchising beroende på vilken förtroendegrad som 
genomsyrar relationen och i de fall där förtroendet påverkar är det endast i liten utsträckning. 
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7. Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning
I detta kapitel redogörs för de aspekter som vi funnit intressanta och som vi anser är 
relevanta att lyfta fram. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom 
ämnesområdet. 

7.1 Avslutande diskussion
Generellt upplevde vi att företagen i många fall hade goda strategier och avsikter, men att de 
kanske inte lyckats fullt ut eller snarare inte hade lagt ned lika mycket krut på själva 
implementeringen av dessa. Enligt vår uppfattning använder inget av företagen samma 
benämningar som ingår i Simons styrmodell. Denna uppfattning grundar vi på att 
respondenterna verkade uppleva att frågorna behandlade liknande områden och att de kanske 
inte direkt kunde se skillnaderna mellan dessa. Att företagen i stor uträckning använder 
samma kommunikationsmedel oavsett vilken styrning som skall implementeras tyder på att de 
inte reflekterat över att exempelvis gränser och värderingar kanske bör spridas ut på olika sätt. 
Vi skulle gärna ha sett lite kreativare lösningar avseende själva implementeringen då vi 
bedömer att företagen skulle kunna tjäna på detta. 

Vidare, är vi förvånade över att förtroendenivån inte gav upphov till större skillnader än vad 
som framgick av våra intervjuer. Förtroende verkar dessutom förknippas med tagarens 
ekonomiska situation istället för den interpersonella relationen och har därmed inte fått den 
innebörd vi trodde från början.

Teorin föreslår att förtroende växer med tiden, något som inte överensstämmer med våra 
respondenters definitioner på förtroende. Enligt dem kan ett förtroende byggas på sikt, men 
det kan lika gärna brytas ned på sikt. De menar att man kan ha förtroende för någon i början, 
men sedan bli sviken och mista förtroendet, eller känna ett lågt förtroende från början som 
sedan arbetas upp då det visar sig att ens farhågor inte besannas. 

Mios intervju blev inte särskilt uttömmande, vilket kan bero på att Rutgersson var ganska 
hemlighetslysten och/eller att de nyligen bytt företagsform. Vi anser dock att de borde ha haft 
en någorlunda befintlig styrning, då det trots allt ingick i en frivillig fackhandelskedja 
tidigare. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie med några företag som är mer renodlade 
franchiseföretag, det vill säga som använt sig av franchising redan från start, för att se 
huruvida de resultaten skulle skilja sig från resultaten i den här studien. Enligt vår mening 
finns det mycket outforskat om förtroende som formell styrning, så det skulle kunna vara 
intressant att undersöka. Ett annat förslag är att jämföra olika branscher i en större 
utsträckning än vad vi kunnat göra.
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Bilaga.1 Intervjuguide

Inledande frågor

Namn:
Företag:

 Vilken titel har du? 
 Vilket är ditt ansvarsområde inom företaget?
 Hur skulle du beskriva ert franchisingkoncept?

 Hur lyder er affärsidé?
 Har ni någon uttalad vision, hur lyder den?
 Vilken/vilka strategier jobbar ni efter för att nå visionen?

Vi vill undersöka hur en viss styrmodell kallad Simons är implementerad i er verksamhet och 
hur denna eventuellt förändras när förtroende kommer in i bilden. Styrmodellen är indelad i 
fyra huvudsakliga grupper. 

Vissa av frågorna avser delvis att undersöka om det finns skillnader i ert sätt att styra 
franchisetagare som ni har högt förtroende för gentemot tagare som ni har lågt förtroende för. 
Vi vill därför att du tänker på en tagare som du har högt förtroende för och en tagare som du 
har lågt förtroende för och att tänker på dessa två under hela intervjun.

 Vad innebär förtroende för dig inom er arbetsrelation till tagarna? 

   Lågt förtroende Högt förtroende
- Hur länge har ni samarbetat? - Hur länge har ni samarbetat?
- Varför har ni lågt förtroende för    - Varför har ni högt förtroende för

           den tagaren? den tagaren?

1. Värderingsskapande styrmodell

Definition av värdering: ”En generell uppfattning som delas av franchisingkedjans samtliga 
deltagare.” Något som genomsyrar era handlingar och vad ni står för…

 Har företaget några grundläggande värderingar? Vilka? 

 Hur sprider ni ut värderingarna till tagaren ni har högt förtroende för?
 Hur sprider ni ut värderingarna till tagaren ni har lågt förtroende för?

 Hur viktigt är det att samtliga tagare har liknande värderingar? Varför/Varför inte?

 Hur arbetar ni för att säkerställa att värderingarna är liknande? 
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 Anser du att detta säkerställande ser olika ut beroende på om ni som givare har högt 
eller lågt förtroende för tagaren? 
- Beskriv eventuella skillnader

2. Gränsskapande styrmodell

 Har ni några uttalade regler om hur tagarna inte får agera?
- Strategimässigt 
- Beteendemässigt

 Hur sprider ni ut dessa regler/gränser till tagaren som ni har högt förtroende för?
 Hur sprider ni ut dessa regler/gränser till tagaren som ni har lågt förtroende för?

 Hur säkerställer ni som givare att tagaren som ni har högt förtroende för utför sina 
arbetsuppgifter på ”rätt sätt”, dvs. inom ramen för vad ni anser är acceptabelt?

 Hur säkerställer ni som givare att tagaren som ni har lågt förtroende för utför sina 
arbetsuppgifter på ”rätt sätt”, dvs. inom ramen för vad ni anser är acceptabelt? 

3. Diagnostiserande styrmodell

 Använder ni som givare er av mätning?
- Vad mäter ni hos tagaren som ni har högt förtroende för? 
- Varför mäter ni det? 

- Vad mäter ni hos tagaren som ni har lågt förtroende för? 
- Varför mäter ni det? 

 Hur kommunicerar ni ut eventuell feedback gällande måtten till tagaren som ni har 
högt förtroende för? 

- Vilket är ert syfte med denna feedback? 
 Hur kommunicerar ni ut eventuell feedback gällande måtten till tagaren som ni har 

lågt förtroende för? 
- Vilket är ert syfte med denna feedback? 

 Använder ni någon typ av samlingsdokument där ni samlar in information om 
mätetalen från era tagare? Skulle vi kunna få ta del av ett sådant, eller eventuellt två 
olika beroende på tagarna ni har högt respektive lågt förtroende för sammanställer 
olika samlingsdokument? Ej ifyllda...

4. Interaktiv styrmodell

 Hur jobbar ni för att hålla er som givare uppdaterade om strategiska osäkerheter (hot 
och möjligheter)? 

 Hur viktigt anser du att ett interagerande mellan er som givare och tagare är?
    - Varför är det viktigt? (Varför inte?) 
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 Har ni ett ”system” som tillåter att tagarna ifrågasätter och/eller utvärderar dagens 
strategier? 
    - Hur ser detta ”system” ut? 

 Hur stor vikt fäster ni vid de åsikter/synpunkter som tagaren med högt förtroende har 
för er framtida tillväxt (framgång)?

 Hur stor vikt fäster ni vid de åsikter/synpunkter som tagaren med lågt förtroende har 
för er framtida tillväxt (framgång)?

 Har ni något slags interagerande mellan de olika tagarna? 
- Hur ser detta interagerande ut?
- Vad tillför det er som företag? 

Övrigt

 Har du något övrigt att tillägga beträffande er styrning av era franchisetagare? 

 Anser du att vi har missat några skillnader i styrningen mellan tagare med högt 
respektive lågt förtroende?

 Går det bra att vi återkommer om vi skulle behöva kompletterande information?

Tack för din medverkan!!


