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Förord 
 
Vi vill i detta förord tacka alla de som bidragit till vår uppsats. Vi vill rikta ett 
tack till vår handledare Alf Johansson för dina synpunkter och stöd under 
uppsatsens gång. 
 
Ett stort tack vill vi även rikta till de respondenter som har deltagit i studien 
och möjliggjort genomförandet av vår uppsats. 
 
Vi båda ansvarar för hela uppsatsens innehåll och hoppas att ni får en 
intressant läsning. 
 
 
Marie Herke & Marielle Olivers 
Karlstads Universitet 
Vårterminen 2012 
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Sammanfattning 

Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen 

och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De 

fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade 

konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett 

etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen 

med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare 

ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna är rikstäckande på marknaden. 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka förväntningar franchisetagare 

som tidigare har drivit en fristående mäklarbyrå hade på franchisekonceptet 

innan de anslöt sig till en franchisekedja. Vi har sedan undersökt hur väl 

franchisekonceptet levde upp till franchisetagarnas förväntningar. 

Undersökningen har gjorts genom intervjuer med franchisetagare från olika 

franchisekedjor runt om i Sverige. Gemensamt för de intervjuade 

franchisetagarna är att de tidigare har drivit en fristående mäklarbyrå. Vi har 

kommit fram till att franchisetagarna har stora förväntningar på bland annat 

marknadsföring och varumärkets inverkan samt att franchisekonceptet lever 

upp till förväntningarna. Syftet var även att undersöka om nyttan av 

franchising överstiger kostnaden för franchisekonceptet. Slutsatsen av vår 

uppsats är att franchisekoncept i fastighetsmäklarbranschen är värt avgiften 

som franchisetagarna betalar för att vara ansluten till kedjan. 
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Abstract 

Franchising is the most common affiliation in the real estate industry and most 

of the largest real estate agencies are franchise chains. It is difficult for the 

independent agencies to survive in the competition. Independent agencies can 

survive in small cities or if they are specialized in different areas of the real 

estate industry. The last couple of years the number, of real estate agents 

connected to an affiliation have increased significantly and most affiliations are 

nationwide.  

The intention of our thesis is to analyze what expectations franchisees, that 

have been independent, had on the franchise before they got affiliated. We 

have also investigated if the franchise met the expectations.  

Our study has been done by interviews with franchisees from different 

affiliations in Sweden. All franchisees had an independent agency before they 

got affiliated. The result of our study is that the franchisees had big 

expectations on marketing and the effect of the brand. Their expectations 

were met by the franchise. Another intention of our thesis was to explore if 

the benefits of franchise excess the cost that the franchisees pay for being 

affiliated. The conclusion of our thesis is that franchise is worth the fee 

franchisees pay to be a part of franchise.  
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1. Inledning 

I det här kapitlet ger vi en inledning till det problem som kommer att undersökas i 

uppsatsen. Uppsatsens syfte presenteras och de forskningsfrågor vi har för avsikt att 

undersöka samt den avgränsning vi har gjort. 

1.1. Problembakgrund 

I början på 1970-talet infördes ett nytt affärsbegrepp i Sverige. Begreppet var 

franchising vilket härstammar från USA där det utvecklades under 1960-talet 

med hjälp av företag som McDonald’s och 7-Eleven. Affärskoncept liknande 

franchise fanns sedan tidigare i Sverige med exempelvis Svenska 

turistföreningens vandrarhemsverksamhet som redan på 1930-talet bedrevs 

efter en modell liknande franchise. År 1972 bildades den Svenska 

franchiseföreningen som jobbade för att etablera franchisekonceptet i Sverige. 

Franchising har sedan dess blivit ett vedertaget affärskoncept både i Sverige 

och över världen och Sverige är numera ett de av länder i Europa med flest 

franchiseföretag (Axberg et al. 2005) 

Fastighetsmäklarbranschen är en av flera branscher i Sverige som har anammat 

franchisekonceptet. Flera av de marknadsledande och rikstäckande 

fastighetsmäklarföretagen i Sverige driver sin verksamhet genom franchise. 

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarbyrå med sina 250 kontor och 

därefter kommer Svensk fastighetsförmedling med ca 230 kontor över hela 

Sverige. Gemensamt för de båda största fastighetsmäklarbyråerna är att deras 

verksamhet bedrivs genom franchising. Även flera av de lite mindre men ändå 

välkända fastighetsmäklarbyråerna bedriver sin verksamhet genom 

franchising.1 

Många fastighetsmäklarbyråer som bedriver sin verksamhet genom franchise 

har under åren expanderat och blivit rikstäckande. Det har öppnats många nya 

kontor men expansionen har även skett genom att fristående mäklarbyråer har 

anslutit sig till franchisekedjor (Wörmann 2005). Mäklarsamfundet (2007) 

menar att det i fastighetsmäklarbranschen pågår en strukturomvandling där 

mindre fristående fastighetsmäklarföretag får det allt svårare att klara sig i 

konkurrensen med de stora rikstäckande kedjorna. 

 

                                                 
1
 Thomas Carter, Informatör Fastighetsmäklarnämnden, Intervju den 7 maj 2012. 
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1.2. Problemdiskussion 

Då franchising är en vedertagen affärsmodell inom fastighetsmäklarbranschen 

och franchisekedjorna breder ut sig på de fristående mäklarbyråernas 

bekostnad anser vi att det är intressant att undersöka hur franchisetagarna 

upplever konceptet. Vi tycker att det vore intressant att undersöka om 

franchisetagarna upplever att nyttan av att vara ansluten till en franchisekedja 

är större än kostnaden. Vi har uppmärksammat att det finns två tidigare 

kandidatuppsatser från Karlstads Universitet som berör ämnet franchising i 

fastighetsmäklarbranschen. Den ena uppsatsen är skriven av Florin och Hjort 

(2011) och berör vilken roll och betydelse franchising har i den svenska 

fastighetsbranschen samt vilka fördelar och nackdelar olika parter upplever. 

Den andra uppsatsen är av Ilchishina och Narkander (2010) med syftet att 

”studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den 

svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonomiska och personliga 

kriterier franchisegivarna har på franchisetagarna”. Med vår uppsats avser vi 

att undersöka nyttan av franchising för franchisetagare samt om 

franchisekonceptet levde upp till franchisetagarens förväntningar. Vår uppsats 

skiljer sig på så sätt från de andra och tillför en ny synvinkel. 

1.3. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om nyttan för ett 

fastighetsmäklarföretag att vara ansluten till en franchisekedja är större än 

kostnaden. Vi avser även att undersöka om franchisekonceptet lever upp till 

franchisetagarnas förväntningar. 

1.4. Forskningsfrågor 

För att besvara uppsatsens syfte har vi utgått från följande forskningsfrågor: 

 Vilka förväntningar hade de fristående mäklarbyråerna innan de anslöt 

sig till en kedja med franchisekoncept? 

 Anser de att franchisekonceptet levde upp till förväntningarna? 

 Är nyttan av att vara ansluten till en franchisekedja större än 

kostnaden? 
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1.5. Avgränsning 

Uppsatsen är begränsad till att behandla fristående mäklarbyråer som har 

anslutit sig till en mäklarkedja som drivs genom franchising. Vi har gjort denna 

begränsning eftersom vi tror att de kan ge ett vidare perspektiv på nyttan av 

franchising i fastighetsmäklarbranschen. Våra respondenter har upplevt 

branschen från båda perspektiven, både som fristående mäklarbyrå och som 

ansluten till en franchisekedja. Respondenterna har på så sätt möjligheten att 

göra en jämförelse för att analysera nyttan av att vara ansluten till en 

franchisekedja. 
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2. Teorietisk referensram 

I det här kapitlet har vi för avsikt att presentera relevant teori för det problem som skall 

studeras. Den teori som presenteras är relevant för syftet och forskningsfrågorna som vi har 

för avsikt att undersöka. Teorin kommer vi sedan att analysera mot den empiri vi får fram. 

2.1. Franchising 

Franchising är ett relativ nytt begrepp inom den företagsekonomiska världen. 

Begreppet utvecklades i USA under 1960-talet genom franchisingföretag som 

7-Eleven, McDonald’s och Kentucky Fried Chicken. Konceptet hade dock 

redan börjat sin utveckling långt dessförinnan. Redan 1863 använde sig Singer 

Sewing Machine Company i USA av ett koncept som har många likheter med 

franchising. Även i Sverige hade utvecklingen av affärskonceptet börjat sedan 

innan med företag som Svenska turistföreningen, Anticimex och Husqvarna 

Symaskiner (Axberg et al. 2005). 

Franchising är ett utbrett affärskoncept över hela världen och återfinns i över 

140 länder (Mendelsohn 2004). Trots att franchising är världsomfattande 

menar Mendelsohn (2004) att konceptet ofta missuppfattas. Mendelsohn 

klargör att franchising i sig inte är en bransch utan en metod för 

marknadsföring av varor och tjänster. Franchising kan definieras på olika sätt 

men av Lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet ges 

följande definition av ett franchiseavtal: 

”Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare 

(franchisegivaren) kommer överens med någon annan (franchisetagaren) om att 

denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens 

särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. 

Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett 

franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt avtalet skall 

använda franchisegivarens näringskännetecken eller andra immateriella 

rättigheter samt medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.” 

Lite enklare definierat kan man säga att ägaren av ett affärskoncept hyr ut 

konceptet till en företagare som får använda affärskonceptet mot betalning. 

Ägaren av konceptet blir då en franchisegivare och företagaren som hyr 

konceptet blir en franchisetagare (Axberg et al. 2005). Sagell och Carlsson 

(2005) menar att franchising förenklat kan beskrivas med fyra ord, samarbete, 

varumärke, affärssystem och betalning. Vidare menar de att varumärket, 

affärssystemet och stödet är de tre grundkomponenterna för franchising. 
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I Sverige introducerades begreppet franchising under 1970-talet men 

konceptet fanns sedan tidigare i liknade former genom bland annat Svenska 

turistföreningens (STF) vandrarhemsverksamhet, där vandrarhemmens värdar 

själva ägde sin verksamhet men betalade en avgift till STF för att ta del av 

konceptet för marknadsföring och drift. 1972 började utvecklingen av 

begreppet franchisning i Sverige på allvar. Då bildades den Svenska 

Franchiseföreningen som jobbar för att sprida kunskaper om franchising. 

Sedan dess har utvecklingen tagit ett stort steg och Sverige räknas nu som ett 

av de franchisetätaste länderna i Europa (Axberg et al. 2005). 

2.2. Olika typer av franchising 

Det finns tre olika former av franchising beroende på vilken utvecklingsgrad 

och omfattning av samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare samt 

omfattningen av de rättigheter som franchisegivaren erbjuder franchisetagaren. 

De tre formerna är internationellt vedertagna och benämns Product 

Distribution Franchising, Trade Name Franchising och Business Format 

Franchising (Axberg et al. 2005; Sagell & Carlsson 2005). 

2.2.1. Product Distribution Franchising 

Product Distribution Franchising är den minst utvecklade formen av 

franchising. Det är en typ av franchising som inte omfattar hela affärssystem 

och där inte heller franchisegivaren tillhandahåller service och utbildning i 

någon större utsträckning (Sagell & Carlsson 2005). Vid Product Distribution 

Franchising kan samarbetet istället liknas vid ett återförsäljarsamarbete och 

ibland kan samarbetet även omfatta produktion. I Sverige är Pepsi-

Cola/Spendrups och Löwenbräu/Spendrups exempel på företag som 

använder sig av Product distribution franchising (Ideström & Fernlund 2009). 

2.2.2. Trade Name Franchising 

I Sverige kan man benämna Trade Name Franchising för varumärkeslicens. 

Den här typen av franchising omfattar i likhet med Product distribution 

Franchising inte heller något affärssystem eller service och utbildning i någon 

större utsträckning (Sagell & Carlsson 2005). Varumärkenslicensen innebär att 

ett företag upplåter rätten att använda ett varumärke till ett annat företag, som 

t.ex. hotellkedjan Best Western Hotels (Ideström & Fernlund 2005). 
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2.2.3. Business Format Franchising 

När det i vardagligt tal pratas som franchising är det oftast Business Format 

franchising som man syftar till, vilket är den mest utvecklade formen av 

franchising (Axberg et al. 2005). Business Format Franchising är ett 

helhetskoncept som omfattar ett helt affärssystem för att driva en verksamhet 

och innefattar bland annat varumärke, know-how, utbildning, administration 

och marknadsföring (Sagell & Carlsson 2005). Enligt Lindblom och Tikkanen 

(2010) är kunskap den viktigaste konkurrensfördelen en franchisegivare har 

när det gäller Business Format Franchising. För att hantera kunskapen och 

sprida den till franchisetagarna menar de att det krävs en kontinuerlig dialog 

mellan franchisegivare och franchisetagare. 

2.3. Franchiseavgifter 

I franchisingbranschen är det praxis att franchisetagaren initialt betalar ett 

engångsbelopp i form av en inträdesavgift för att få använda konceptet samt 

att franchisetagaren löpande betalar en serviceavgift till franchisegivaren under 

avtalstiden. Inträdesavgiften är till för att täcka de investeringar som 

franchisegivaren har gjort för att utveckla och testa affärskonceptet (Axberg et 

al. 2005).  

Den serviceavgift franchisetagaren löpande betalar till franchisegivaren kan 

variera beroende på franchisekonceptets förutsättningar. För det första kan 

franchiseavgiften antingen vara rörlig eller fast. Det mest vedertagna sättet är 

att franchisetagaren betalar en rörlig avgift som oftast beräknas genom en 

procentsats. Det är inte lika vanligt med fasta serviceavgifter men det finns 

vissa fördelar eftersom att kontrollarbetet minskar samt att det blir en säkerhet 

för franchisegivaren eftersom han i förväg vet vilka intäkter han kommer att få 

(Ideström & Fernlund 2009). 

Förutom serviceavgiften kan andra avgifter tillkomma för en franchisetagare. 

Vissa franchisegivare väljer att separera marknadsföringskostnader och låter 

franchisetagaren betala marknadsföringsavgifter för den marknadsföring han 

tillhandahåller. Andra avgifter som kan förekomma är transferavgifter, som 

skall erläggas om franchisetagaren vill överlåta sitt kundställe, och 

förlängningsavgifter, som franchisetagaren kan behöva betala när 

franchiseavtalet skall förlängas (Axberg et al. 2005). 
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2.4. Franchisegivare 

Enligt Svenska franchiseföreningen är en franchisegivare ”någon som hyr ut 

sin affärsidé”. Om en lönsam företagare önskar att expandera kan han välja att 

hyra ut sitt affärskoncept och varumärke till andra företagare och på sätt 

expandera utan att själv göra kapitalinvesteringen. Företagaren blir då en 

franchisegivare som lånar ut sin affärsidé och kan i gengäld ta betalt genom att 

låta franchisetagaren erlägga en inträdesavgift. Franchisegivaren kan även ta 

betalt genom att låta franchisetagaren betala en hyra av affärskonceptet, så 

kallade serviceavgifter. Han kan även göra varupåslag på sålda varor till 

franchisetagaren eller komma överens om att intäkterna delas (Ideström & 

Fernlund 2009). 

2.4.1. Fördelar ur franchisegivarens perspektiv 

Ur en franchisegivares perspektiv finns det flera fördelar med att expandera 

genom franchising. Genom att upplåta affärskonceptet till andra företagare 

behöver franchisegivaren inte själv stå för kapitalinsatsen. Franchisetagaren 

fungerar som en egen företagare som står för sin egen investering och på så 

sätt möjliggörs en expandering av franchisegivarens varumärke genom att 

andra personer investerar. Vidare medför investeringen av andra företagare att 

franchisegivaren själv inte behöver stå risken vid en expandering eftersom alla 

franchisetagare driver sin verksamhet på egen risk. Det bidrar till att 

franchisegivaren kan vinna marknadsandelar och skapa ett rikstäckande 

varumärke utan att själv investera mer pengar eller anställa personal (Axberg et 

al. 2005).  

En expansion genom franchising bidrar till att franchisekedjan kan ta del av 

flera stordriftsfördelar som uppkommer när den växer. Fler kundställen leder 

till att kedjan kan göra stora gemensamma inköp och då ta del av bättre 

inköpsvillkor. När kedjan växer blir även kostnaden för marknadsföring 

mindre eftersom den fördelas på fler enheter (Sagell & Carlsson 2005). Då 

franchisetagaren har ansvaret för den löpande driften i sitt bolag kan 

franchisegivaren fokusera på skötseln av affärssystemet för att kunna erbjuda 

franchisetagarna en hög kvalitet. Franchisegivaren behöver därför inte vara 

insatt i detaljfrågor rörande de olika franchiseenheterna och han har heller inte 

något ansvar för varken franchisetagare eller de anställda i franchiseföretagen 

(Axberg et al. 2005). 
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Expansionen genom franchising möjliggör en ökning av varumärkets goodwill 

eftersom allt fler konsumenter blir exponerade för varumärket ju fler 

franchiseenheter som öppnas. En förutsättning för att varumärkets värde skall 

öka är dock att alla franchisetagare som hyr affärskonceptet av 

franchisegivaren upprätthåller en viss kvalitet. Franchising kan även vara ett 

sätt för en företagare att öka sina intäkter. Genom att låta alla franchisetagare 

betala en inträdesavgift när de vill ansluta sig till kedjan och även ta en viss 

andel av franchisetagarnas försäljningsintäkter kan företagaren uppnå en högre 

vinst. Eftersom franchisetagarna gör investeringen medför det en god 

avkastning för franchisegivaren då han inte själv behöver satsa något eget 

kapital för att generera de ökade intäkterna (Sagell & Carlsson 2005). 

Vidare är franchising ett snabbt sätt att expandera på eftersom 

franchisetagarna oftast är mycket motiverade till att prestera då de fungerar 

som egna företagare med eget ansvar för sitt företag (Ideström & Fernlund 

2009). Ideström och Fernlund menar också att franchising bidrar till en 

effektiv arbetsfördelning. 

2.4.2. Nackdelar ur franchisegivarens perspektiv  

Ur franchisegivarens perspektiv finns det även vissa nackdelar med att 

expandera genom franchising. Det kan ses som en nackdel att franchisegivaren 

inte själv är ägare till de olika franchiseenheterna inom varumärket, då 

substansvärdet för företaget hade varit större om franchisetagaren själv hade 

varit ägare till alla butikerna. Vidare kan man på förhand inte med säkerhet 

veta om man är en lämplig franchisegivare, eftersom det kräver andra 

egenskaper och kunskaper att vara franchisegivare än att vara ensam ägare till 

ett eget företag (Axberg et al. 2005). 

När franchisegivaren upplåter sitt affärskoncept till andra företagare tar 

franchisegivaren en risk eftersom han låter andra använda sig av sitt varumärke 

och namn. Franchisegivaren väljer själv franchisetagare och får därefter lita på 

att de sköter sitt företag på ett bra sätt. Misskötsel från en franchisetagares sida 

kan få allvarliga konsekvenser och ge ett dåligt rykte för samtliga 

franchiseföretag i kedjan. Rekryteringsprocessen är därför viktigt för att 

säkerställa rekryteringen av lämpliga franchisetagare (Axberg et al. 2005). 

2.5. Franchisetagare 

För de som vill starta ett eget företag men inte har styrkan eller kapitalet att 

bygga upp ett eget varumärke kan franchising vara ett bra alternativ. 
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Företagaren kan välja att bli franchisetagare genom att hyra ett nyckelfärdigt 

affärskoncept av en franchisegivare (Ideström & Fernlund 2009). 

2.5.1. Fördelar ur franchisetagarens perspektiv 

När man startar företag på egen hand kan det på förhand vara svårt att avgöra 

hur lönsamt företaget kommer att bli. Vid franchising finns dock fördelen att 

kunna ta del av en dokumenterad, testad och lönsam affärsidé. Den prövade 

affärsidén ger en viss säkerhet för franchisetagare eftersom affärskonceptet är 

testat på marknaden. Franchisetagare bör dock vara medvetna om att det inte 

är en garanti för lönsamhet. För att franchisetagarna skall kunna bedriva sin 

verksamhet på bästa sätt efter det testade konceptet har de flesta 

franchisekedjor en handbok som instruerar franchisegivarna om hur 

verksamheten skall bedrivas. Vid företagande helt på egen hand finns inte 

denna fördel utan företagaren får förlita sig på egen förmåga (Ideström & 

Fernlund 2009).  

Förutom en handbok som hjälper franchisetagaren i driften av företaget bistår 

franchisegivare även med utbildning och know-how om affärskonceptet. 

Franchisetagare har också stora fördelar gentemot egenföretagare när det gäller 

marknadsföring, eftersom franchisegivaren ofta bidrar med marknadsföring av 

varumärket (Sagell & Carlsson 2005). Att vara franchisetagare i en 

franchisekedja innebär även tillgång till ett stort kontaktnät av andra företagare 

som jobbar efter samma vision och affärsidé. Det bidrar till att 

franchisetagarna kan rådfråga varandra då de troligtvis kommer att ställas inför 

liknande dilemman i sin affärsverksamhet (Axberg et al. 2005). Då 

franchisegivaren och huvudkontoret vanligtvis tar hand om support, 

utveckling och administration kan franchisetagaren koncentrera sig på kärnan i 

affärsverksamheten, exempelvis fastighetsförmedling (Sagell & Carlsson 2005). 

Ideström och Fernlund (2009) menar att franchise på så sätt bidrar till en 

effektiv arbetsfördelning som gås miste om vid eget företagande. 

Franchisetagaren sparar både tid och kraft genom att franchisegivaren tar hand 

om vissa arbetsuppgifter. Franchisegivaren kan ta hand om förhandling med 

leverantörer för hela franchisekedjans skull och ta hand om utvecklingen av 

produkten samt företagets affärsidé och koncept. Franchisegivaren hjälper 

även till med framtagningen av marknadsföringsmaterial och 

marknadsföringen vilket spar franchisetagaren både tid och pengar (Ideström 

& Fernlund 2009). 
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En franchisekedja med många franchisetagare resulterar i flera 

stordriftsfördelar som en egenföretagare utanför franchisekedjan inte själv kan 

skapa. Marknadsföring har tidigare nämnts som en fördel för franchisetagare i 

en kedja men det finns flera andra stordriftsfördelar att tillgå som 

franchisetagare. I en kedja är det vanligt att franchisetagarna kan ta del av 

bättre inköpspriser och villkor. Andra stordriftsfördelar enligt Ideström och 

Fernlund (2009) är utbildning, nationella kundavtal, kvalitetskontroll, produkt- 

och tjänsteutveckling samt test av nya idéer. 

2.5.2. Nackdelar ur franchisetagarens perspektiv   

För att få tillgång till all den service som franchisekonceptet innebär, med 

bland annat utbildning, support, marknadsföring och andra stordriftsfördelar, 

måste franchisetagaren betala franchiseägaren en serviceavgift. Serviceavgiften 

skall betalas oberoende hur bra eller dåligt franchisetagarens företag går och 

vid upplåtandet av franchisingen skall även en inträdesavgift betalas. Det är 

avgifter som företagare utanför en franchisekedja slipper (Sagell & Carlsson 

2005). 

Franchising innebär en samverkan med andra företagare vilket till viss del 

begränsar friheten för franchisetagarna. Som medlem i franchisekedjan måste 

franchisetagarna följa de regler och riktlinjer som följer av affärskonceptet. 

Det innebär att franchisetagare till viss del får ge avkall på sin frihet och 

kreativitet och istället acceptera de rutiner som finns med hänsyn till 

franchisekonceptet (Axberg et al. 2005). 

Axberg et al. (2005) menar att en nackdel för franchisetagaren är att han är 

beroende av de andra franchisetagarna i kedjan. Om en franchisetagare eller 

franchisegivaren på något sätt missköter sig, drabbar det även de andra 

franchisetagarna i form av dåligt rykte för varumärket. Vidare menar Sagell 

och Carlsson (2005) att franchisetagare även måste tåla en viss insyn och 

kontroll av sin verksamhet av franchisegivaren. 

2.6. Alternativ till franchising 

Filialkedjor och frivilliga fackkedjor är alternativa kedjeformer till 

franchisingkonceptet. En utomstående ser ofta ingen skillnad på de olika 

kedjeformerna, men internt är skillnaderna större. Gemensamt för alla 

kedjeformer är att det skall ha en enhetlig profil och erbjuda likvärdiga 

produkter (Axberg et al. 2005). 
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Innan de olika kedjeformerna beskrivs vill vi visa vilken kedjeform de tio 

största fastighetsmäklarkedjorna bedriver sin verksamhet genom. De tio 

största fastighetsmäklarföretagen, om man utgår från antal kontor och 

anställda, är:  

1. Fastighetsbyrån 

2. Svensk Fastighetsförmedling 

3. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

4. Mäklarhuset 

5. SkandiaMäklarna 

6. Bjurfors 

7. HusmanHagberg 

8. ERA 

9. Mäklarringen 

10. Erik Olsson Fastighetsförmedling2 

Utifrån fastighetsmäklarföretagens respektive hemsidor kan utläsas vilken typ 

av kedjeform de använder. Bland de stora fastighetsmäklarföretagen som drivs 

genom franchise, finns Fastighetsbyrån, Svensk fastighetsförmedling, 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg 

och ERA. Mäklarhuset och Mäklarringen är frivilliga fackkedjor och Bjurfors 

och Erik Olsson fastighetsförmedling kombinerar filialer med franchise.   

2.6.1. Filialkedjor 

I fastighetsmäklarbranschen är Erik Olsson Fastighetsförmedling en av de få 

stora fastighetsmäklarkedjorna som bedriver verksamhet delvis genom filial. 

En filialkedja skiljer sig främst från en franchisekedja när det gäller hur 

ägarstrukturen ser ut. I filialkedjan ägs både affärskonceptet och filialenheterna 

av samma ägare och företag. Varje filialenhet har samma ägare och alla som 

jobbar på de olika enheterna är därför anställda (Axberg et al. 2005). Hans G. 

Tonndorf (1985) menar att filialkedjor är lättare att styra efter företagets 

                                                 
2
 Thomas Carter, Informatör Fastighetsmäklarnämnden, Intervju den 7 maj 2012 
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affärskoncept och policy samt att de juridiska problemen är mindre 

komplicerade. 

2.6.2. Frivilliga fackkedjor 

Frivilligkedjor eller frivilliga fackkedjor är ytterligare en kedjeform att bedriva 

affärsverksamhet genom. Kedjeformen innebär att huvudkontoret ägs av alla 

kedjemedlemmar tillsammans och kedjemedlemmarna var för sig äger ett 

kontor i kedjan. Inom fastighetsmäklarbranschen är både Mäklarhuset och 

Mäklarringen frivilliga fackkedjor. Som medlem i en frivillig fackkedja 

samverkar företagen frivilligt med varandra enligt ett gemensamt affärskoncept 

(Axberg et al. 2005). Det är dock oklart enligt Axberg et al. (2005) vem som är 

ägare till affärskonceptet. 

2.7. Fristående mäklarbyråer 

Tidigare bedrevs flertalet fastighetsmäklarbyråer som fristående företag, utan 

anknytning till kedjor. På senare tid har de fristående mäklarbyråerna fått allt 

svårare att överleva på grund av ökad konkurrens i branschen. Några 

fristående mäklarföretag finns dock fortfarande, de verkar framförallt på 

mindre orter där de är starka på grund av ett välkänt och etablerat namn 

(Wörmann 2005).  

2.8. Franchising i Sverige 

Enligt Ideström och Fernlund (2009) har Sverige på senare år kommit att bli 

ett av Europas franchisetätaste länder. Utvecklingen började under 1970-talet 

och sedan dess har franchising fått en betydande roll i Sverige. Enligt en 

undersökning från 2010 av Handelns Utredningsinstitut (HUI) är tillväxten 

inom franchising snabbare än i övriga näringslivet. Franchisingföretagen visar 

även en högre produktivitet samt betydligt färre konkurser. HUI beskriver 

franchisingen i Sverige som ”näringslivets motor”. Även Ideström och 

Fernlund (2009) konstaterar att franchising är en företagsform som resulterar i 

färre konkurser i jämförelse med andra företagsformer. 

HUI (2010) menar att det har skett en mycket snabb tillväxt för franchisingen i 

Sverige under 2000-talet och hävdar att det har skett en ökning av 

omsättningen med 333 % sedan 2002. HUI uppskattar att de svenska 

franchiseföretagen står för 4,3 % av BNP samt 2,4 % av den totala 

sysselsättningen i Sverige under 2010. 
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I Sverige står detaljhandeln för 44 % av alla franchisingföretag med företag 

som Gallerix, Guldfynd och Polarn o. Pyret. Efter detaljhandeln kommer 

restaurangbranschen med 11 % med franchisekedjor som Sibylla, Burger King 

och Wayne´s Coffee. Fastighetsmäklarbranschen inklusive konsultbranschen 

står för 9 % av alla franchiseföretag vilket tydligt kan ses i 

fastighetsmäklarbranschen där majoriteten av de stora 

fastighetsmäklarföretagen är franchisekedjor (Ideström & Fernlund 2009). 

2.9. Franchising i fastighetsmäklarbranschen 

Fastighetsmäklarbranschen karaktäriserades tidigare av fristående och lokalt 

drivna fastighetsmäklarbyråer, men sedan begreppet franchising 

introducerades på marknaden bedrivs allt fler fastighetsmäklarföretag genom 

affärsmodellen (Anderson et al. 1998). I den svenska 

fastighetsmäklarbranschen finns flera kända franchisingkedjor, exempelvis 

Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Skandiamäklarna. Enligt en 

studie i USA av Benjamin et al. (2006) genererar franchising högre intäkter för 

franchisetagare i fastighetsmäklarbranschen än för fristående mäklarbyråer. En 

tidigare undersökning av Frew och Jud (1986) visar även den på att franchising 

bidrar till en ökad omsättning bland fastighetsmäklarbyråerna samt att 

fastighetsmäklare är positiva till franchise och anser att franchising är 

gynnsamt. 

Benjamin et al. (2006) menar att intäktsökningen beror på de fördelar som 

franchise för med sig. Fördelarna med franchising för fastighetsmäklarbyrån är 

att de får ta del av ett känt varumärke, kundernas osäkerhet minskar samt 

hjälpen med marknadsföring och utbildning. Studien visar dock att de som 

bedriver sin fastighetsmäklarverksamhet genom franchising inte genererar en 

högre nettovinst än övriga fastighetsmäklarföretag som inte bedriver sin 

verksamhet genom franchising samt att vinstmarginalen är lägre för 

franchisingföretagen. Benjamin et al. menar därför att det är viktigt att göra en 

kostnads- och nyttoanalys innan man tar ett beslut om att ansluta sig till en 

franchisingkedja. 

En undersökning av Anderson et al. (2000) visar att franchising i 

fastighetsmäklarbranschen är kopplat till kostnadseffektivitet vilket förklarar 

den höga förekomsten av franchisingkedjor i branschen. Anderson och Lewis 

(1999) studie ger ytterligare bevis på att franchisingkedjor i 

fastighetsmäklarbranschen är mer effektiva än andra mäklarbyråer. De menar 

att fristående mäklarbyråer är hälften så effektiva som mäklarbyråer med 
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franchise. Franchisetagare menar att deras företag har många likheter med 

fristående mäklarbyråer och att de har kontroll över sina företag. 

Undersökningar visar även att franchisegivarens stöd inte minskar 

franchisetagarens självständighet samt att den synergistiska relationen vid 

franchising bidrar med konkurrensfördelar (Flint-Hartle & de Bruin 2010). 

2.10. Nyttan av franchising 

Forskningen om franchising är relativt liten med hänsyn till att det idag är en 

populär metod att driva företag genom. I den forskning som ändå finns, är det 

ytterst få som undersöker huruvida franchising skapar värde för företagen 

(Aliouche & Schlentrich 2009). Den studie som Aliouche och Schlentrich 

(2009) genomförde på restaurangbranschen i USA visade att de företag som 

expanderade genom franchising har fördelar genom att färre 

meningsskiljaktigheter uppstår mellan parterna, motiverade franchisetagare 

skapas och god lokalkännedom. Dessa fördelar bör, enligt författarna, ligga till 

grund för ökade finansiella prestationer. Studien gav resultatet att möjligheten 

för franchisegivare att skapa ett högre marknadsvärde och ett ekonomiskt 

värde är något större än för företag som inte expanderar via franchise. 

Slutsatsen av detta blev i studien att företag som inte tillämpar franchise borde 

kunna öka sitt värde genom att tillämpa franchising.  

Trots att studien fokuserade på franchisegivarnas möjligheter att skapa värde 

menar Aliouche och Schlentrich (2009) att även franchisetagarna bör kunna ta 

del av värdeökningen genom de nyttor och tjänster de tillhandahåller via 

franchisegivaren. Då studien som nämnts ovan är genomförd på 

restaurangbranschen kan det enligt författarna finnas andra värdeskapande 

faktorer i andra branscher som tillämpar franchising.  

Att ansluta sig till en kedja, oavsett under vilken form detta görs, kan generera 

fördelar för företaget. Dessa fördelar genereras dock inte automatiskt utan 

skapar även kostnader för företaget (Claessens et al. 2006). Ägarstrukturen blir 

mer komplex i företag som är anslutna till en kedja (Claessens et al. 2006), så 

är däremot inte fallet i franchisekedjor där varje butik/kontor är fristående 

företag med egna ägare.  

Jud et. al (1994) genomförde en studie om värdet av franchising för 

fastighetsmäklarföretag. Studien visade att de företag som är anslutna till en 

franchisekedja vanligtvis säljer fler fastigheter än de fristående företagen. 

Studien tyder på att franchiseföretag säljer 38 % fler fastigheter än fristående. 
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Dock så var värdet på varje försäljning lägre hos franchisetagarna. Jud et. al. 

(1994) menar då att det beror på att franchiseföretag i huvudsak vänder sig till 

marknaden med lägre priser. Nettovinsten för ett franchiseföretag måste 

beräknas efter avdrag för avgifter till franchisegivaren (Jud et al. 1994). Studien 

visar dock att nettoomsättningen för ett mäklarföretag som är anslutet till en 

franchisekedja är 9 % högre än för ett fristående företag. Utöver detta har 

författarna också noterat att de avgifter som franchisetagaren betalar till 

franchisegivaren är lägre än den förväntade framtida lönsamheten (Jud et al. 

1994).  
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3. Metod 

I metodkapitlet beskriver vi det tillvägagångssätt vi har använt för att besvara uppsatsens 

syfte. Här beskrivs vilka val vi har gjort, hur vi har genomfört intervjuer samt valet av 

respondenter. Vi bedömer här även uppsatsens validitet och reliabilitet samt en bedömning 

av källornas tillförlitlighet. 

3.1. Genomförande av studien 

Det finns olika tillvägagångssätt vid genomförandet av en studie. Vi har valt att 

först samla in och studera den teori som finns på det aktuella området. Vi 

valde detta tillvägagångssätt eftersom vi anser att vi behövde viss kunskap om 

ämnet innan genomförandet av intervjuerna. Nackdelen med 

tillvägagångssättet är att är det finns en risk att vi bara letar efter information 

som vi anser är relevant för att informationen skall överensstämma med teorin 

som finns på området (Jacobsen 2002). För att inte påverkas av den 

existerande teorin vid datainsamlingen har vi försökt att inte betrakta teorin 

som fullständig och komplett, och varit öppna för information som 

framkommit under intervjuerna. 

3.2. Datainsamling 

Beroende på problemet som skall undersökas och av vilken karaktär 

problemet är, finns olika undersökningsmetoder att använda (Jacobsen 2002). 

Metoderna benämns kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa 

metoden var under flera årtionden den mest etablerade metoden för 

datainsamling både i Sverige och övriga Västeuropa (Ahrne & Svensson 2011). 

Vid den kvantitativa metoden samlas information in i form av siffror med 

hjälp av olika frågeformulär. Metoden passar bäst när man vill undersöka en 

företeelses frekvens och omfattning. I jämförelse med den kvalitativa metoden 

kräver den kvantitativa metoden en mer sluten och strukturerad ansats. Det 

krävs eftersom att forskarna på förhand definierar vad som är relevant för 

studien samt vilka svarsalternativ respondenterna kommer att kunna välja 

mellan. Den slutna ansatsen kan vara en nackdel eftersom respondenterna 

möjligtvis inte har samma uppfattning som forskaren om vad som är relevanta 

frågor och möjliga svarsalternativ. På grund av den slutna ansatsen är metoden 

inte heller mottaglig för data utanför problemställningen. Metoden är dock 

fördelaktig med hänsyn till hanteringen av data eftersom det är lätt att 

behandla och strukturera den insamlade informationen samt blir kostnaderna 

oftast mindre än vid en kvalitativ metod (Jacobsen 2002). 
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Den kvalitativa metoden är lämplig att använda sig av när djup och nyanserad 

information söks samt sambandet mellan individ och kontext. Metoden 

innebär en öppen ansats vilket innebär att forskaren inte i lika hög grad styr 

respondenternas svar. Det innebär att metoden inte begränsar den information 

som samlas in vilket möjliggör att data utanför problemställningen registreras. 

Den kvalitativa metoden är både mer resurs- och kostnadskrävande än den 

kvantitativa. Undersökningsobjekten är betydligt färre vilket även innebär att 

representativiteten i undersökningen kan bli ett problem (Jacobsen 2002). 

Vi har för vår uppsats valt den kvalitativa metoden eftersom vi söker djupare 

information om franchisetagares uppfattning om franchisingkonceptet och 

vilken nytta det har haft för dem. Det kräver att vi genomför djupa intervjuer 

för att få nyanserad data och en möjlighet att anpassa frågorna och ställa 

följdfrågor samt för att kunna vara mottagliga för oväntade data. 

3.3. Primär- och sekundärdata 

Vår uppsats innehåller både primär- och sekundärdata och Jacobsen (2002) 

menar man bör använda sig båda typerna eftersom det kan ge varandra stöd 

och styrka det resultat man kommer fram till. Insamling av primärdata innebär 

att man erhåller information direkt från informationskällan samt att 

informationen samlas in för första gången (Jacobsen 2002). I vårt fall består 

primärdata av de intervjuer vi har genomfört med olika franchisetagare runt 

om i landet. 

Sekundärdata är i motsats till primärdata sådan information som har samlats in 

av andra (Jacobsen 2002). I vår uppsats återfinns sekundärdata till största del i 

teorikapitlet i form av olika böcker, vetenskapliga artiklar, publikationer, 

lagtext samt information från internetsidor.  

3.4. Val av respondenter 

I vår studie har vi valt att intervjua franchisetagare i fastighetmäklarbranschen 

som tidigare har drivit en egen fristående mäklarfirma som inte var ansluten till 

en kedja. Vi har kontaktat huvudkontoren för sex av de största 

franchisekedjorna i Sverige, vilka i storleksordning är Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 

SkandiaMäklarna, HusmanHagberg och ERA. Vi har även fått tips från 

kurskamrater om potentiella kontor där franchisetagaren tidigare drivit en egen 

fristående mäklarbyrå.  
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Totalt har vi intervjuat åtta franchisetagare från Skellefteå i norr till 

Kristianstad i söder. Franchisetagarna representerar franchisekedjorna 

Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, 

HusmanHagberg och ERA. Alla av de fem kedjorna tillhör de sex största 

franchisekedjorna i Sverige samt tillhör de även de tio största 

fastighetsmäklarkedjorna i Sverige oavsett kedjekoncept. 

Vi valde att enbart intervjua de franchisetagare som tidigare har drivit en 

fristående mäklarbyrå eftersom vi anser att de kan ge oss en bredare bild av 

nyttan av franchising då de har upplevt båda världar. Därför uteslöt vi även 

franchisetagare som tidigare har drivit en egen mäklarbyrå som var ansluten till 

en frivillig fackkedja eftersom det är en typ av samarbete med andra 

mäklarbyråer som inte helt kan liknas vid att driva en egen fristående 

mäklarbyrå. Franchisetagare som tidigare drivit ett kontor under bland annat 

varumärkena Mäklarringen eller Mäklarhuset uteslöts därför från 

undersökningen. 

3.5. Intervjuer 

Vid insamling av kvalitativa data finns det olika vägar att gå. En möjlighet är 

att genomföra öppna intervjuer, vilket i princip innebär en vanlig dialog mellan 

forskaren och undersökningsobjektet. Den öppna intervjun kan ske antingen 

via telefon eller genom besöksintervjuer, respektive tillvägagångssätt har sina 

fördelar och nackdelar. Besöksintervjuer har fördelen av att intervjuaren kan 

registrera undersökningsobjektets kroppsspråk under intervju samt att det är 

lättare att föra ett öppet samtal. Nackdelen är dock att besöksintervjuer ofta 

blir mycket kostnadskrävande. Fördelen med telefonintervjuer är att de är 

betydligt mindre kostnadskrävande samt att den så kallade intervjuareffekten 

kan minska. Med intervjuareffekten menas att respondenter i vissa fall reagerar 

och svarar annorlunda på frågorna på grund av intervjuarens närvaro. Öppna 

intervjuer är lämpliga för insamling av kvalitativa data när antalet 

undersökningsobjekt är få samt när forskarna är intresserade av vad den 

enskilda individen säger och hur olika företeelser tolkas (Jacobsen 2002).   

Andra metoder för insamling av kvalitativa data är gruppintervjuer, 

observationer och dokumentundersökning. Gruppintervjuer innebär att flera 

personer intervjuas samtidigt och metoden lämpar sig för att studera 

gruppsynpunkter istället för individuella synpunkter samt enighet och oenighet 

inom en grupp. Observationer innebär att forskaren betraktar 

undersökningsobjekten vilket kan vara en lämplig metod när vi är intresserade 
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av människors beteende. Ovan nämnda metoder för insamling av kvalitativa 

data innebär en insamling av primärdata, det vill säga data som samlas in för 

första gången. Vid insamling av kvalitativa data genom 

dokumentundersökning är det i motsats sekundärdata som studeras. Metoden 

är lämplig att använda sig av då det inte finns några möjligheter för insamling 

av primärdata samt vid intresse av att veta hur andra personer har tolkat en 

företeelse eller vad andra personer yttrat eller gjort (Jacobsen 2002). 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av öppna intervjuer vid insamlingen 

av kvalitativa data. Öppna intervjuer är mest lämpliga för vår uppsats eftersom 

vi har ett fåtal respondenter och då vi har ett intresse av att veta hur de olika 

franchisetagarna upplever nyttan av franchising. Vidare har vi valt att 

genomföra telefonintervjuer på grund av geografiska och kostnadsmässiga 

omständigheter. Vid har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

hjälp av en intervjuguide där vi har ett antal huvudfrågor. En ostrukturerad 

intervju kan liknas vid ett vanligt samtal där undersökningsobjekten kan prata 

väldigt fritt om ämnet. En semistrukturerad intervju är till skillnad lite mer 

styrd och med några förutbestämda frågor. Respondenterna kan ändå prata 

relativt fritt och forskaren kan ställa följdfrågor som anpassas till 

intervjuobjektet (Bryman 2011). Inga intervjuer spelades in, istället användes 

högtalarfunktionen på telefonen, vilket möjliggjorde att en av oss kunde föra 

intervjuerna och den andre kunde anteckna vad som sades. Visserligen kan det 

vara bra att ordagrant kunna registrera vad som sägs men vi ser det ändå som 

en fördel att intervjuerna inte spelades in eftersom många kan reagera negativt 

på att bli inspelade (Jacobsen 2002). För att undvika det valde vi därför att inte 

spela in. 

3.6. Analys av undersökningsmaterialet 

Vid analysen av undersökningsmaterialet har vi i första hand börjat med att 

renskriva den information som samlats in genom intervjuerna. Vi har sedan 

sållat och kategoriserat informationen utifrån vad som är relevant för 

uppsatsen. Det data vi har bedömt som relevant, utifrån uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor, har sedan presenterats i uppsatsens empirikapitel. Vidare har 

vi jämfört respondenternas svar för att hitta samband och identifiera likheter 

och skillnader. Analysen har sedan genomförts genom att koppla teorin till den 

data som samlats in. 
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3.7. Validitet och reliabilitet 

Jacobsen (2002) menar att valet av metod för datainsamling är en viktig 

avvägning eftersom det kan påverka studiens giltighet (validitet) och 

tillförlitlighet (reliabilitet). Undersökningens giltighet kan påverkas om 

insamlingsmetoden inte är lämplig för det problem som skall studeras. 

Studiens tillförlitlighet kan också påverkas negativt eftersom valet av metod 

kan leda till att information faller bort, då alla metoder är mer eller mindre 

selektiva (Jacobsen 2002). 

Bryman (2011) menar att validitet är ett av de viktigaste kriterierna för en 

uppsats. Validitet handlar om en uppsats giltighet, det vill säga om vi i 

uppsatsen undersöker det som var menat i uppsatsens syfte och om den 

metod vi har valt lämpar sig för undersökningen (Jacobsen 2002; Olsson & 

Sörensen 2011). Vi menar att vår kvalitativa metod med öppna intervjuer 

lämpar sig bäst för att undersöka uppsatsen syfte. Vårt syfte är att undersöka 

nyttan av franchising i fastighetsmäklarbranschen och vi anser att det kräver 

djupgående intervjuer snarare än enkäter. Vi menar också att vi genom våra 

intervjuer har lyckats undersöka det som var menat med hänsyn till uppsatsens 

syfte. Något som kan påverka validiteten negativt för vår studie är att vi bara 

har haft möjlighet att intervjua ett fåtal respondenter på grund av svårigheter 

att finna intervjuobjekt. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en undersökning tillförlitlig om samma 

undersökning kan genomföras flera gånger och komma fram till samma 

resultat och slutsatser. En hög reliabilitet innebär därför att en likadan 

undersökning skall visa en hög grad av överensstämmelse. Vi kan med 

säkerhet inte bedöma tillförlitligheten i vår studie eftersom vi inte känner till 

någon liknande studie. Vi menar däremot det är sannolikt att en liknande 

undersökning kan genomföras med ett överensstämmande resultat eftersom vi 

kunde se ett tydligt mönster genom intervjuerna. Vi menar vidare att våra 

källor är tillförlitliga och sitter på relevant information för vår undersökning 

eftersom de har en insikt både hur det är att driva en fristående mäklarbyrå 

och att vara franchisetagare. 

Det som skulle kunna påverka giltigheten och tillförlitligheten av vår studie 

negativt är människors behov av att vara konsekventa. Det innebär att när 

man väl gjort ett val kommer man att rättfärdiga det även om det egentligen 

var ett dåligt beslut (Cialdini 2005). Det innebär att det finns en möjlighet de 
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franchisetagare som tidigare drivit en fristående mäklarbyrå inte vill medge de 

negativa aspekterna av att ansluta sig till en franchisingkedja. 

3.8. Källkritik 

Forskare bör alltid vara kritiska till källornas tillförlitlighet samt fråga sig om de 

rätta källorna har använts, eftersom källornas tillförlitlighet i hög grad påverkar 

undersökningens tillförlitlighet (Jacobsen 2002). Primärdata samlades in 

genom intervjuer med relevanta franchisetagare i fastighetsmäklarbranschen. 

Vi valde att enbart intervjua franchisetagare som tidigare har drivit en 

fristående mäklarbyrå eftersom vi menar att de innehar relevant information 

om nyttan av franchising. Vi anser att de innehar relevant information 

eftersom de har möjligheter att göra en jämförelse mellan tiden före och efter 

att de anslöt sig till en franchisingkedja, vilket andra franchisetagare inte har. 

Vi valde även att utesluta franchisetagare som tidigare tillhört filialer eller 

frivilliga fackkedjor eftersom de är andra former av kedjekoncept som inte helt 

kan liknas vi en fristående mäklarbyrå. 

I vår uppsats har vi även använt oss av sekundärdata, som till största del 

återfinns i uppsatsens teorikapitel. Vi bedömer att det sekundärdata vi har 

använt oss av är tillförlitlig, eftersom den består av böcker från författare med 

lång erfarenhet inom franchising och av vetenskapliga artiklar publicerade i 

internationella tidsskrifter. Vi har även använt oss av information från 

Mäklarsamfundet och Svenska Franchiseföreningen, vilka vi bedömer som 

tillförlitliga branschorganisationer. 
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4. Empiri 

I följande kapitel ges först en kort presentation av de respondenter vi intervjuat. Sedan 

presenteras resultaten från de intervjuer vi har genomfört med franchisetagarna. 

4.1. Presentation av respondenter 

Birgitta Gyllenstolpe - SkandiaMäklarna Karlstad 

Birgitta Gyllenstolpe inledde sin karriär på bank och jobbade där under 20 år 

innan hon tog anställning som fastighetsmäklare 1989. Hon utbildade sig på 

distans och startade i december 1993 sin egen mäklarbyrå. Hon blev sedan 

kontaktad av huvudkontoret på SkandiaMäklarna och beslutade sig för att bli 

franchisetagare 1999. 2006 valde Gyllenstolpe att sälja företaget till en anställd, 

men var kvar i företaget fram till 2008. Sedan 2009 är hon anställd 

fastighetsmäklare på Mäklarhuset i Karlstad.  

Bo Gustafsohn - Fastighetsbyrån Jönköping 

Bo Gustafsohn har varit länge i fastighetsmäklarbranschen och började på det 

som då hette Sparbankernas fastighetsbyrå. Efter fem år som anställd startade 

Gustafsohn en egen mäklarbyrå. Den egna mäklarbyrån blev uppköpt av 

Fastighetsbyrån 2003 och sedan 2004 har Gustafsohn varit franchisetagare.  

Fredrik Wikström - SkandiaMäklarna Skellefteå 

Fredrik Wikström kommer från början från IT-branschen men började jobba i 

det dåvarande familjeföretaget 2003 och tog över det tre år senare. Relativt 

omgående anslöts företaget till SkandiaMäklarna.   

Jeanette Carpman - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Katrineholm 

Direkt efter avslutat gymnasium, 1991, började Jeanette Carpman jobba på sin 

fars fastighetsbyrå. Carpman jobbade i företaget fram till 2006 då hon och 

hennes bror tog över företaget. Relativt omgående upptäckte de att det tog 

mycket tid att göra allting på egen hand. De undersökte olika franchiseföretag 

och fastnade för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 2009 blev de 

franchisetagare.  

Joakim Ståhl - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Södertälje 

Joakim Ståhl startade tillsammans med en kollega en fristående mäklarbyrå 

2009. När kollegan slutade beslutade sig Ståhl för att ansluta företaget till en 
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franchisekedja. Ståhl blev kontaktad av flera olika franchisekedjor, men valde 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. I augusti 2010 blev Ståhl 

franchisetagare.  

Peter Canaki - Husman Hagberg Kristianstad 

Peter Canaki började sin karriär som anställd fastighetsmäklare innan han 

startade C4 Mäklaren 1998. 2010 blev Canaki franchisetagare inom Husman 

Hagberg.  

Ulf Löwander - ERA Helsingborg 

Ulf Löwander jobbade som fastighetsmäklare i tre år innan han startade egen 

byrå 1993. Byrån drevs som fristående fram till 2001 då Löwander blev 

franchisetagare inom ERA.  

Roland Lövgren - ERA Borås  

Roland Lövgren har arbetat inom företaget i 28 år och som egen företagare i 

12 år innan företaget anslöts till ERA 2008. Garnisonen var redan innan 

anslutningen till ERA ett välkänt företag i Borås.  

4.2. Intervju 

4.2.1. Varför valde du att ansluta ditt företag till en franchisekedja 
och vilka förväntningar hade du på franchisekonceptet?  

Birgitta Gyllenstolpe - SkandiaMäklarna Karlstad 

Det var ett svårt beslut att ansluta företaget till en franchisekedja. Men 

kedjorna växte och jag insåg att det skulle vara lättare att sälja företaget om det 

var anslutet till en franchisekedja. Även mina anställda tyckte att det var en bra 

idé att ansluta företaget. Jag var bekant med SkandiaMäklarna sedan min tid på 

bank och tyckte att konceptet kändes fräscht och seriöst. Förväntningar på 

framförallt marknadsföringsdelen, att det skulle bli billigare att ta fram 

trycksaker och att resultatet skulle bli proffsigare. Samt att det färdiga 

konceptet skulle vara en bra grej för att ta marknadsandelar och generera fler 

affärer. Var dock rädd för att hamna i en form och inte få så stor 

handlingsfrihet. Förväntade mig också bra kontakt med kollegor i branschen 

där man kunde utbyta idéer och problem. Jag hade absolut tagit samma beslut 

idag som jag gjorde då.  
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Bo Gustafsohn - Fastighetsbyrån Jönköping 

Företaget blev uppköpt av Fastighetsbyrån. Kände av konkurrensen från 

kedjorna redan 2004. Det var tungt att driva en mindre byrå och framtiden är 

att tillhöra en stark franchisekedja. Förväntningarna låg på tekniska 

plattformar, framtidsanalyser, kundbearbetningar och kundkontakter. Hade 

fortsatt som franchise om jag skulle välja idag. Visst kan det finnas fördelar 

med att vara fristående i och med att man inte har några förordningar att rätta 

sig efter, men jag hade ändå fortsatt som franchisetagare.  

Fredrik Wikström - SkandiaMäklarna Skellefteå 

En analys gjordes inom företaget där vi konstaterade att mäklarbranschen är i 

förändring och att det händer mycket. Mer IT-stöd krävs och det är en svår 

lagstiftning att följa för fastighetsmäklare.  

“Det är viktigt att göra rätt för att bli framgångsrik” 

Det är viktigt att vara med i en kedja för att bli framgångsrik eftersom det ger 

ett stöd från kedjan. Företaget gjorde, med hjälp av en konsult, en utredning 

för att ta reda på vad det skulle kosta att ta fram samma material på egen hand, 

som det som tillhandahålls av franchisekedjan. Resultatet blev att det skulle 

krävas en heltidstjänst under ett år för att utveckla materialet.  

Våra förväntningar på franchisekonceptet var bland annat att stå starkare mot 

olika typer av leverantörer. Få en hög kvalitet på trycksaker och hemsida. Var 

dock medveten om kostnaden för att byta från ett varumärke till ett annat. Det 

tog tid innan det nya varumärket blev etablerat.  

Jeanette Carpman - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Katrineholm 

Vi valde att ansluta oss till en franchisekedja för att få hjälp med kampanjer, 

utbildning och kollegor. Dessutom går branschen mer och mer mot ett 

samarbete mellan mäklare, bank och försäkringar. Man är inte riktigt lika fri i 

en kedja, men fördelarna väger ändå över nackdelarna.  

Våra förväntningar var på bland annat anpassade datorprogram, mallar för 

beskrivningar och affischer. Hade också förväntningar på samarbetet med 

bank och försäkringar för att skapa mervärde för kunden. Även kontakt med 

kollegor hade jag förväntningar på i form av kick-offer och regionmöten.  
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Joakim Ståhl - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Södertälje 

Tror mycket på franchisekonceptet och därför valde jag att ansluta mig till en 

franchisekedja. Jag valde Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på grund av 

deras storlek. Hade förväntningar på samarbetet med banken och på 

varumärkets inverkan på mitt företag, men i övrigt inga förväntningar.  

Peter Canaki - Husman Hagberg Kristianstad 

Var i kontakt med de flesta kedjorna och insåg att det är svårt att stå utanför 

kedjorna. Det går fort i teknikutvecklingen och det är svårt att hänga med som 

fristående. Jag valde Husman Hagberg för att det är en kedja som passar mig 

och här får jag fortfarande göra fria saker, till exempel komma med idéer och 

egna kampanjer. Jag hade inga större förväntningar på konceptet då jag bara 

såg det som kostade. Hade dock förväntningar på att företaget skulle bli lättare 

att sälja under ett starkt varumärke.  

Ulf Löwander - ERA Helsingborg 

Känslan var att kedjor gav styrkor och kompetens eftersom flera jobbar mot 

samma mål. Jag gillar ERAs amerikanska tänkande med fokus på sälj och 

marknadsföring. Jag tittade på andra kedjor också innan jag bestämde mig. Jag 

hade ganska höga förväntningar på franchisekonceptet eftersom jag tidigare 

gjort allting själv. Framförallt marknadsföringsdelen hade jag förväntningar på. 

Hade också förväntningar på att kunna hålla nere kostnaderna på trycksaker 

och kontinuerliga möten med kollegor i branschen.   

Roland Lövgren - ERA Borås  

Idag krävs det så mycket av tjänster gentemot uppdragsgivare och kunder. 

SMS-bud, bra uppkopplingar via nätet, marknadsföringsplan, produkter som 

vi som enskilt företag har svårt att producera. Tjänsteutbudet ökar utifrån att 

man gör ett gott jobb till att man löser försäkringsbiten på kunden. Att 

utveckla dessa tjänster tar för mycket tid i ett enskilt företag.  

Vi hade stora förväntningar på franchisekonceptet, du vet inte förrän du 

startar hur konceptet fungerar. När du kommer ut till kund har du ett 

tjänsteutbud som gör att du inte blir slagen på fingrarna någon gång. Du har 

en god tjänst att erbjuda totalt sett. Stordriftsfördelarna, försäljningsredskap, 

hemsidor, kringtjänster osv. som vi har i vårt koncept gör att man inte hamnar 

i bakvatten i en konkurrenssituation. Tjänsten blir dock aldrig bättre än den 

som framför budskapet till vår uppdragsgivare.  
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4.2.2. Hur väl levde franchisekonceptet upp till era förväntningar 
och vilka konsekvenser har franchisekonceptet haft för ert 
företag?  

Birgitta Gyllenstolpe - SkandiaMäklarna Karlstad 

En oro som fanns var hela tiden avgiften som skulle betalas in. Man vande sig 

efter några år med att ha avgiften. För mig var det rätt satsning att gå med i 

Skandiamäklarna. Mitt företag hade inte ökat omsättningen så mycket om det 

inte varit anslutet till en kedja. Konsekvenserna av anslutningen blev att jag 

växte som person samt att mina kunder fick en produkt som jag inte klarat av 

att ta fram på egen hand. Även möjligheten till dolda-fel-försäkringar var en 

positiv konsekvens.  

Bo Gustafsohn - Fastighetsbyrån Jönköping 

Det finns ingen besvikelse i hur konceptet har fungerat. Organisationen är 

lyhörd och lyssnar på oss franchisetagare. Det känns som att vi tillhör den 

starkare organisationen.  

Konsekvenserna blev att vi fick tillgång till en huvudorganisation med jurister 

och marknadsföringsavdelning. Samt hjälp med att analysera trender på 

marknaden. Mer tillgång till bollplank och vi behöver inte analysera 

marknadens utveckling. Vi får också hjälp med utformning av annonser och 

visningshelger vilket spar tid.  

Fredrik Wikström - SkandiaMäklarna Skellefteå 

Franchisekonceptet levde i allra högsta grad upp till våra förväntningar. Vi har 

efter anslutningen gått från tre till sex anställda. Och vi har frigjort tid i och 

med att vi inte behöver göra allting själva längre. Konsekvenserna är att vi fått 

en tydlig profil att hålla och fått tillgång till skyltar och material. 

Skandiamäklarna rekommenderas också av Villaägarnas Riksförbund, en sådan 

rekommendation hade varit svårt att uppnå som fristående. Vi hade tagit 

samma beslut idag eftersom marknaden utvecklas och det är viktigt att vara 

rustad i kommunikation med kunder.  

Jeanette Carpman - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Katrineholm 

I början fungerade konceptet inte så bra, men nu börjar det rulla på. Numera 

delar företaget lokal med Länsförsäkringar. Stordriftsfördelarna har absolut 

levt upp till våra förväntningar. Ibland dyker det upp kampanjer som inte 

passar oss, men man måste inte delta i alla kampanjer. Egna idéer är också 
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tillåtna i viss mån, så länge man följer konceptet. Serviceavgiften är en stor 

konsekvens för vårt företag sedan vi anslöt oss till Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling. Sedan vi anslöt oss har vi också upprättat en affärsplan 

vilket vi inte gjorde tidigare. Det märks att de byråer som är anslutna till kedjor 

klarar sig bättre än fristående så därför hade vi tagit samma beslut idag som vi 

gjorde när vi anslöt oss. Tillgången till ett varumärke är viktigt.  

 Joakim Ståhl - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Södertälje 

Samarbetet med banken kunde ha fungerat bättre, men eftersom 

franchisekedjan bara funnits i sju år är det mycket upp till mig att försöka få 

det bättre också. I övrigt hade jag inte så stora förväntningar på 

franchisekonceptet. Konsekvenserna är att företaget upplevs seriösare av 

marknaden, kunder och samarbetspartners. Varumärket har också gett 

företaget mer respekt bland samarbetspartners.  

Peter Canaki - Husman Hagberg Kristianstad 

Franchisekonceptet innebar en positiv överraskning och jag har nu förstått 

nyttan av det. Nackdelarna med franchisekonceptet är all rapportering till 

huvudkontoret, är inte van att rapportera till någon. Franchisegivarna vill ha 

mycket koll. Positivt är att det görs mätningar så att vi vet att det vi gör 

fungerar samt rapporter på hur vi står oss i landet. Om jag hade vetat vilket 

resultat anslutningen till franchisekedja skulle ge hade jag tagit beslutet tidigare. 

I dagsläget finns det få fristående företag kvar.  

Ulf Löwander - ERA Helsingborg 

I stora drag levde konceptet upp till våra förväntningar, men vi fick även ställa 

krav på franchisegivaren för att få det som vi ville ha det. Franchisegivaren har 

varit noga med att lyssna av. Framtagandet av nya material var precis som jag 

förväntat mig. Den totala uppföljningen över landet var inte som jag förväntat 

mig. De var ganska nya i Sverige vid tidpunkten för min anslutning. Efter 

anslutningen har företagets omsättning ökat, vilket är en av huvudtankarna 

inom ERA. Stordriftsfördelarna ger ett effektivt arbetssätt på kontoret, till viss 

del tack vare ett system med tryckerier och system som gör att vi har färdiga 

trycksaker inom ett till två dygn. Det tog betydligt längre tid att utveckla 

liknande saker på egen hand. Jag hade troligtvis tagit samma beslut idag som 

när jag gick med i ERA.  
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Roland Lövgren - ERA Borås  

Har motsvarat förväntningarna väl till största delen. ERA har ett mjukt 

franchisekoncept och vi behöver inte använda några av ERAs tjänster om vi 

inte vill. Men de bidrar till framgången.   

Tjänsten har inte förändrats i någon nämnvärd omfattning. Tjänsten är lik den 

vi hade innan. Franchisekonceptet har dock stordriftsfördelar med material vi 

har på visningar, mycket bättre material än det vi hade innan. Inget 

revolutionerande mot innan man gick med. Vi hade tagit samma beslut om att 

ansluta oss idag.  

4.2.3. Upplever ni att franchisekonceptet är värt pengarna ni 

betalar för det?  

Birgitta Gyllenstolpe - SkandiaMäklarna Karlstad 

Avgiften är en procentsats av omsättningen och när jag ser tillbaka på det 

tycker jag absolut att det är värt pengarna. 

Bo Gustafsohn - Fastighetsbyrån Jönköping  

Ja, det är värt pengarna. Och avgiften beräknas enligt en procentsats på 

omsättningen.  

Fredrik Wikström - SkandiaMäklarna Skellefteå 

Kostnaden beräknas på en procentsats på omsättningen. Konceptet är absolut 

värt pengarna, vi har ökat från tre till sex anställda sedan vi anslöt oss till 

Skandiamäklarna.  

Jeanette Carpman - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Katrineholm 

Ibland tycker jag att vi borde få ut mer för pengarna, men vi betalar mycket 

för varumärket och för vår del är det värt det. Avgiften är en procentsats på 

omsättningen. Varje månad rapporterar vi till huvudkontoret vilken 

omsättning vi haft.  

Joakim Ståhl - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Södertälje 

Avgiften är en procentsats på omsättningen och det är värt pengarna. 

Varumärket utgör en stor del av värdet. Även stordriftsfördelarna har viss 

nytta, men är svåra att mäta. Kontakten med kollegor är viktig.  
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Peter Canaki - Husman Hagberg Kristianstad 

Avgiften är en procentsats på omsättningen. Ligger mellan 7,5 - 12 % 

beroende på kedja. Det är värt pengarna eftersom det är lättare att ha anställda 

och företaget är lättare att sälja om det är knutet till en kedja.  

Ulf Löwander - ERA Helsingborg 

Procentsats på omsättningen. Procentsatsen ligger mellan 6-8 % och varierar 

mellan olika kedjor. Till stora delar är det värt pengarna. I tuffa tider är de 

jobbigt att betala en summa pengar till ERA.  

Roland Lövgren - ERA Borås  

Det är en procentsats på omsättningen, så fungerar det i alla franchisekedjor 

som jag vet om. Om jag inte hade valt att gå med i franchisekedja så hade vi 

börjat backa och bli akterseglade eftersom vi inte hade de redskap vi 

eftersträvade.  

4.2.4. Hur har intäkterna och lönsamheten förändrats sedan ni 
blev franchisetagare? 

Birgitta Gyllenstolpe - Skandiamäklarna Karlstad 

Intäkterna ökade, men även marknaden förändrades under tiden i samband 

med att företaget anslöts till franchise. Jag tror dock att franchise bidragit till 

ökningen. Lönsamheten blev också bättre än om jag varit fristående. Avgiften 

åt inte upp vinsten. På den tiden tjänade vi bra med pengar. Men det är svårt 

att veta hur det hade varit om jag inte hade gått med.  

Bo Gustafsohn - Fastighetsbyrån Jönköping 

Tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling har Fastighetsbyrån 60 % av 

marknaden i Jönköping. Dominansen beror nog på tekniska hjälpmedel och 

att vi får stöd av franchisegivaren. Under de senaste fem åren har lönsamheten 

blivit större i franchisekedjorna än i fristående byråer. Detta beror nog på att 

kedjorna växt och blivit större. Trots att vi betalar för konceptet så tjänar vi 

mer pengar.  
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Fredrik Wikström - Skandiamäklarna Skellefteå 

Både intäkterna och antalet anställda har dubblats sedan vi blev 

franchisetagare. ”Franchising är ingen räkmacka”. Lönsamheten varierar från 

år till år, men det ser bra ut för företaget att jobba mot franchisekonceptet.  

Jeanette Carpman - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Katrineholm 

Marknaden har förändrats under tiden. Åren innan bytet var omsättningen lite 

låg. Samarbetet har lett till att omsättningen har ökat. Banken måste också göra 

ett bra jobb för att öka intäkterna för oss. Lönsamheten ligger ungefär lika 

trots avgiften. Hade vi inte gått med så hade vi nog tappat i lönsamhet. 

Joakim Ståhl - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Södertälje 

Intäkterna har ökat. Dock har jag fler anställda och min tidigare byrå drev jag 

under kort tid. Helt själv hade skillnaden inte varit så stor tror jag. Lättare att 

få igång verksamheten under namnet. Lönsamheten har inte ökat, eftersom 

kostnaderna ökar också. Utgångspunkten är inte att göra en vinst utan att öka 

omsättning och ta marknadsandelar. Sälja företaget blir lättare inom en kedja.  

Peter Canaki - Husman Hagberg Kristianstad 

Ökade omsättningen med 20 % första året och andra året. Till viss del beror 

detta på franchisekonceptet. En av de bättre lönsamheterna i landet. Svårt att 

tjäna pengar idag. Vi är mycket mer proffsiga nu än vi var innan vi blev 

franchisetagare.  

Ulf Löwander - ERA Helsingborg 

Intäkterna ökade genom att vi anställde fler. Vi hade ökat intäkterna även om 

vi varit fristående. Tror dock att intäkterna ökade snabbare tack vare 

franchisekonceptet.  

Avgiften tar en stor del av vinsten. Avgiften äter upp väldigt mycket under 

dåliga tider, men i positiva tider märker du inte av avgiften. Resultatet blir ju 

bättre beroende på hur hög omsättning. Tanken är att franchise ska medföra 

en högre lönsamhet.  

Att vara fristående på en bra och positiv marknad ger mer lönsamhet.  
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Roland Lövgren - ERA Borås  

Intäkterna har inte ökat märkvärdigt. Vi har länge haft en god marknadsandel.  

Lönsamheten har ökat, men inte så drastiskt. Hade vi inte gått med vid den 

tidpunkten hade vi inte haft så god omsättning som vi har idag. Vinsten äts 

inte upp av avgiften.  
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att jämföra resultaten från våra intervjuer med den teoretiska 

referensramen. 

5.1. Franchisetagarnas förväntningar på franchisekonceptet 

5.1.1. Vilka förväntningar hade franchisetagarna på 
franchisekonceptet innan de anslöt sig till kedjan? 

Vår empiri visar att många fristående mäklarföretagare hade höga 

förväntningar på franchisekonceptet innan de anslöt sig till respektive 

franchisekedja. Franchisetagarna, som tidigare drivit en egen fristående 

mäklarbyrå, har anslutit sig till en franchisekedja av olika anledningar. Många 

franchisetagare såg franchising som det enda och självklara valet på den 

rådande marknaden på grund av behovet av ett starkt varumärke i den ökande 

konkurrensen. Det stämmer överens med den strukturomvandling som enligt 

Mäklarsamfundet (2007) pågår i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det 

är den ökade konkurrensen som bidrar till att allt färre fristående mäklarbyråer 

klarar sig, vilket flera av våra respondenter påpekade som en anledning för 

anslutningen till en franchisekedja. 

Sex av åtta franchisetagare hade höga förväntningar på olika stordriftsfördelar 

innan de anslöt sig till franchisekedjan. Många franchisetagare förväntade sig 

mycket av marknadsföringsdelen i franchisekonceptet. De menade att de 

varken har de resurser eller den tid som krävs för att klara av behovet av 

marknadsföring. Enligt Sagell och Carlsson (2005) är marknadsföringen en 

stor fördel för franchisetagare eftersom de blir en del av kedjans gemensamma 

marknadsföring. En fristående mäklarbyrå får i jämförelse stå för alla 

marknadsföringskostnader själv, vilket kan bli mycket kostnadskrävande. En 

av respondenterna hade använt sig av en konsult för att utreda vad allt 

marknadsföringsmaterial som ingår i ett franchisekoncept skulle kosta för en 

fristående mäklarbyrå. Resultatet blev en heltidstjänst, vilket kan ge en bild av 

fördelen att vara ansluten till en franchisekedja när det gäller marknadsföring. 

Franchisetagarna hade även höga förväntningar på det IT-stöd som följer med 

ett franchisekoncept. Många franchisetagare insåg betydelsen av en bra och 

välutformad hemsida och anslöt sig därför till ett franchisekoncept med höga 

förväntningar på kedjans hemsida. Flera av franchisetagarna förväntade sig 

även ett välfungerande internt dataprogram. I förhållande till en fristående 

mäklarbyrå är IT-stödet en stor fördel för franchisetagarna eftersom de 

erhåller mycket stöd och rådgivning (Ideström & Fernlund 2009). Ytterligare 
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stordriftsfördelar som flera av franchisetagarna förväntade sig av 

franchisekonceptet var fördelen av att kunna ta del av färdiga trycksaker och 

annat material som krävs. Franchisetagarna förväntade att stordriftsfördelarna 

skulle kunna ge dem möjligheten att fokusera mer på fastighetsförmedling än 

vad de kunnat tidigare, vilket enligt Ideström och Fernlund (2009) är en av 

fördelarna med franchising. De menar att franchisekonceptet bidrar till en 

effektiv arbetsfördelning som innebär att franchisetagaren kan fokusera på 

kärnan av verksamheten, medan franchisegivaren hjälper till med bland annat 

marknadsföring, tjänsteutveckling och IT-stöd (Ideström & Fernlund 2009). 

Vår empiri visar vidare att många av franchisetagarna förväntade sig att 

kontakten med de andra franchisetagarna inom kedjan skulle vara något 

mycket positivt. De hade höga förväntningar på möjligheten att ta del av ett 

nätverk där man kan byta idéer med varandra och diskutera olika problem. 

Enligt Axberg et al. (2005) är nätverket en fördel i franchisekonceptet 

eftersom franchisetagarna får ta del av ett uppbyggt nätverk redan från början 

samt möjligheter att utbyta erfarenheter med andra franchisetagare inom 

kedjan. Flera franchisegivare förväntade även att växa sig starkare med ett känt 

varumärke i ryggen och på så sätt generera fler marknadsandelar. 

Två av franchisetagarna hade inga större förväntningar på franchisekonceptet 

innan de anslöt sig till kedjan. De hade främst förväntningar på varumärkets 

inverkan på företaget och hoppades på att växa. 

5.1.2. Hur väl levde franchisekonceptet upp till franchisetagarnas 
förväntningar? 

Empirin visar ett tydligt samband mellan franchisetagarna, eftersom 

majoriteten anser att franchisekonceptet levde upp till de förväntningar som 

fanns innan de anslöt sig till en kedja. Franchisetagarna menar att 

stordriftsfördelarna levde upp till förväntningarna och att det i likhet med vad 

Ideström och Fernlund (2009) menar resulterade i ett effektivare arbetssätt. 

Franchisetagarna menar att de får mer tid att ägna sig åt förmedlingen av 

objekt eftersom att de sparar tid på att låta franchisegivaren ta hand om vissa 

arbetsuppgifter. Empirin stämmer även överens med en undersökning av 

Anderson och Lewis (1999) som kunde konstatera att mäklarbyråer som är 

anslutna till en franchisekedja är mer effektiva än fristående mäklarbyråer. 

Respondenterna anser att varumärket fick en positiv inverkan på företaget och 

att företaget växte sig starkare, vilket var en förväntan som många 

franchisetagare hade på franchisekonceptet. 



41 

Vissa franchisetagare upplevde att franchisekonceptet till största del levde upp 

till förväntningarna när det gäller varumärkets inverkan samt 

stordriftsfördelarna men blev besvikna på andra punkter. En respondent hade 

förväntningar på franchisingkedjans banksamarbete, men blev dock besviken 

eftersom samarbetet inte fungerade optimalt till en början.  

5.2. Nyttan av franchising för franchisetagare 

5.2.1. Är franchisekonceptet värt pengarna? 

Alla de franchisetagare som intervjuats betalar en rörlig serviceavgift till sin 

franchisegivare som beräknas med hjälp av en procentsats på omsättningen. 

Enligt Axberg et al. (2005) är rörliga serviceavgifter vanligast. Empirin visar att 

sex av de åtta franchisetagare som intervjuats anser att franchisekonceptet helt 

klart är värt pengarna. Två franchisetagare upplever att franchisekonceptet till 

största del är värt pengarna men att man borde få lite mer för det man betalar 

och att avgiften är jobbig att betala i tuffa tider. 

Empirin stämmer överens med Frew och Juds (1986) studie som visade att 

franchisetagare ser positivt på franchising och upplever att det är ett gynnsamt 

koncept. 

5.2.2. Hur har intäkter och lönsamhet förändrats för de 
franchisetagare som tidigare drev en egen mäklarbyrå? 

För sex av åtta franchisetagare vi intervjuat har intäkterna ökat efter att de 

anslutit sig till en franchisekedja. Flera franchisetagare har dock sedan 

anslutningen anställt fler mäklare vilket har bidragit till den ökade 

omsättningen. Vissa franchisetagare menar även att marknaden förändades 

vilket bidrog till ökade intäkter. Gemensamt för franchisetagarna är dock att 

de menar att franchisekonceptet är en av de bidragande faktorerna till de 

ökade intäkterna. Vår studie visar på så sätt likheter med en studie genomförd 

av Benjamin et al. (2006). Benjamin et al.:s (2006) studie visar att intäkterna är 

högre för mäklarbyråer som är anslutna till en franchisekedja än för fristående 

mäklarbyråer. De menar att de ökade intäkterna beror på olika fördelar som 

franchisekonceptet för med sig, i form av bland annat ett känt varumärke och 

ökad marknadsföring. 

Benjamin et al.:s (2006) studie  visar även att lönsamheten inte är bättre för de 

mäklarbyråer som är anslutna till en franchisekedja, trots att intäkterna ökar. 

Vidare menar de att lönsamheten inte ökar på grund av att vinstmarginalen blir 
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mindre. Vår empiri visar att hälften av de franchisetagare som intervjuats 

menar att lönsamheten har ökat sedan de anslöt sig till en franchisekedja. De 

resterande franchisetagarna menar att lönsamheten inte har förändrats i någon 

stor utsträckning och att lönsamheten varierar. Tre av dem menar dock att 

franchising är bra för företagets lönsamhet och att lönsamheten troligtvis är 

bättre än vad den skulle ha varit om de fortsatte som fristående. Den fjärde 

franchisetagaren menar att lönsamheten inte har ökat efter anslutningen till 

franchisekedjan, men att det inte heller är målet för tillfället. Utgångspunkten 

för franchisetagaren är just nu istället att ta marknadsandelar.  

Trots att lönsamheten inte har ökat för alla franchisetagare är ändå de flesta 

överens om att franchisekonceptet är värt pengarna. De menar att de troligtvis 

har en bättre lönsamhet som en del av en franchisekedja än som fristående 

mäklarbyrå i dagens marknad. Vår undersökning skiljer sig på så sätt till viss 

del från tidigare undersökningar av bland annat Benjamin et al. (2006) som 

säger att lönsamheten inte ökar vid anslutning till en franchisekedja.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenterar vi våra slutsatser som kopplas till uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. Vi kommer även att vara kritiska mot vår studie samt ge förslag till 

vidare forskning. 

Det vi tydligt kan se utifrån undersökningen som vi har genomfört är att 

franchisetagare i fastighetsmäklarbranschen, som tidigare har drivit en 

fristående mäklarbyrå, är positiva till franchising och anser att de har gjort ett 

bra val. Ingen av de franchisegivare som intervjuats anser att de hellre skulle 

ha fortsatt som fristående mäklarbyrå. Studien visar i likhet med Frew och 

Juds (1986) studie att franchisetagare i fastighetsmäklarbranschen anser att 

franchising är gynnsamt för dem. Innan franchisetagarna anslöt sig till 

respektive franchisekedja hade de generellt höga förväntningar på 

franchisekonceptet. Många franchisegivare hade höga förväntningar på att få 

bra hjälp med marknadsföring och IT-stöd. Förväntningarna fanns även på det 

nya kontaktnät som följer med en franchisekedja i form av huvudkontoret, 

kollegor på andra kontor samt banker och andra samarbetspartners. Många 

franchisetagare förväntade sig också att varumärket skulle ha en positiv 

inverkan. Undersökningen visade att de flesta anser att konceptet levde upp till 

förväntningarna och att franchisingen resulterade i ett effektivare arbetssätt. 

Med stöd av undersökningen och tidigare studier av bland annat Frew och Jud 

(1986) samt Anderson och Lewis (1999) har vi kommit fram till att 

franchisekonceptet lever upp till de förväntningar som franchisetagarna har 

samt att franchisetagarna är positiva till franchising. Vi har även kommit fram 

till att franchisetagarna anser att kostnaden för franchisekonceptet motsvarar 

nyttan av det. Det kan vi konstatera med stöd av Frew och Juds studie samt att 

vår empiri visar att majoriteten av alla franchisegivare anser att 

franchisekonceptet är värt kostanden för att vara ansluten till en 

franchisekedja. 

Vidare har vi kommit fram till att intäkterna ökar vid anslutningen till en 

franchisekedja för företag i fastighetsmäklarbranschen. Vår undersökning visar 

i likhet med tidigare undersökningar att intäkterna är högre för en 

franchisetagare än för en fristående mäklarföretagare. Empirin visar även att 

franchising har bidragit till en högre lönsamhet för flertalet av franchisetagarna 

och många anser att lönsamheten hade varit sämre om de fortsatt som 

fristående mäklarföretagare. Resultatet bidrar till slutsatsen att franchisetagarna 
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anser att franchisekonceptet lever upp till förväntningarna och bidrar med 

fördelar och nyttor som är värda den avgift som betalas. 

6.1. Kritik mot studien 

För att vår studie skulle uppnå en högre tillförlitlighet och ge en bättre bild av 

nyttan av franchising i fastighetsmäklarbranschen menar vi att fler 

franchisetagare borde ha intervjuats. Det finns dock vissa svårigheter att få tag 

på franchisetagare som tidigare drivit en egen fristående mäklarbyrå eftersom 

respektive huvudkontor har relativt dålig koll. Vi menar att franchisetagarna 

innehar relevant och tillförlitlig information som är intressant för oss men vi 

betvivlar om alla franchisetagare har svarat helt ärligt på alla frågor. När vi har 

gjort ett val rättfärdigar vi ofta det valet, vilket innebär att vi sällan är kritiska 

mot val vi själva har gjort. Det innebär att det finns möjligheter att vissa 

franchisetagare kan ha förskönat bilden av att vara ansluten till en 

franchisekedja för att inte kritisera sitt eget beslut. Vi tror därför att 

undersökningen hade kunnat bli bättre om vi parallellt mer intervjuerna 

undersökt respektive företags årsredovisning från både före och efter 

anslutningen till en franchisekedja för att kunna ser hur intäkter och lönsamhet 

förändrats. 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Vi föreslår att vidare forskning skulle kunna jämföra intäkterna och 

lönsamheten för mäklarbyråer som tillhör franchisekedjor men tidigare varit 

fristående mäklarföretag genom att studera respektive företags 

årsredovisningar. Vidare forskning skulle även kunna undersöka om det finns 

någon framtid för de fristående mäklarbyråerna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 När bestämde du/ni er för att ansluta ert mäklarföretag till en 

franchisingkedja? 

 Varför valde ni att ansluta er till en franchisingkedja? 

 Vilka förväntningar hade ni på franchisekonceptet? 

 Hur väl levde franchisingkonceptet upp till era förväntningar? 

 Vilka konsekvenser har franchisingkonceptet haft för ert företag och 

vad har förändrats? 

 Om ni ser tillbaka, skulle ni ha tagit samma beslut eller hade ni fortsatt 

som fristående? 

 Upplever ni att franchisingkonceptet är värt pengarna ni betalar för 

det? 

 Om franchisingkonceptet är värt pengarna, på vilket sätt? Vilka faktorer 

och fördelar är positiva? 

 Om inte, på vilket sätt är det inte värt pengarna? 

 Hur har intäkterna och lönsamheten förändrats sedan ni blev 

franchisetagare? 

 

 





 

  


