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Sammandrag 
 

Problem Då ledningen i en franchiseorganisation inte besitter samma auktoritet som 

ledningen i andra typer av organisationer kan detta skapa problematik för den 

interna styrningen (Bradach, 1997). Ytterligare forskning kring styrning inom 

franchising har efterfrågats (Bradach och Eccles, 1989; Bradach, 1997; Combs 

et al., 2011). 

 

Syfte Syftet är att med utgång i Malmi och Browns (2008) styrpaket vidareutveckla 

modellen för att förklara och undersöka hur den interna styrningen, i en 

franchiseorganisation utan företagsägda enheter, ser ut och hur den används. 

 

Metod En kvalitativ studie har utförts samt ett abduktivt tillvägagångssätt har använts. 

Semistrukturerade intervjuer har varit den främsta metoden för att samla in data. 

 

Slutsats  Skillnader har setts i styrningen inom franchising i jämförelse med Malmi och 

Browns (2008) styrpaket. I uppsatsen presenteras också ett förslag på en 

typologi för styrning i franchiseorganisationer. Franchisekontraktet, 

benchmarking och interaktiv styrning har visats vara betydande styrmekanismer 

för franchiseorganisationer. Kulturstyrning kan även antas vara viktigt. Andra 

styrmedel tros dock användas i mindre utsträckning inom franchising, i 

jämförelse med Malmi och Browns (2008) modell. 

 

Nyckelord  Franchising, butikskedja, suveränitet, självstyre, styrning. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Att driva företag i franchiseform är ett koncept som spred sig i södra USA under 1960-talet 

inom restaurangbranschen, och har varit känt i Sverige sedan 70-talet (Svenska 

Franchiseföreningen, 2014). Sedan dess har utvecklingen gått fort. Franchising har växt 

globalt och anpassats till många olika typer av branscher (Bradach, 1998) och västvärlden är 

idag väl bekant med franchisekedjor som McDonalds och 7-Eleven. Franchising bygger på att 

ett företag, franchisegivaren, upplåter sitt varumärke och koncept till en franchisetagare. I 

utbyte betalar franchisetagaren en viss avgift, exempelvis en procentuell del av omsättningen 

(Tonndorf, 1986). Franchisetagaren driver verksamheten i egen regi men med stöd från 

franchisegivaren (Rubin, 1978).  

 

Inom forskningen är franchising ett relativt oexploaterat område, speciellt inom styrning 

(Bradach och Eccles 1989; Bradach, 1997; Combs et al., 2011). Malmi och Brown (2008) 

beskriver vikten av att studera styrning som ett helhetskoncept och inte endast fokusera på 

delar av den. Få teoretiska och empiriska studier har undersökt styrning som ett paket. Detta 

kan leda till felaktiga slutsatser då de olika styrsystemen är länkade till varandra, vilket 

bortses från om endast ett inzoomat perspektiv används (Malmi och Brown, 2008). Styrning 

bör studeras i dess hela kontext för att få en rättvisande helhetsbild och slutsatser (Hopwood, 

1983; Roberts och Scapens, 1985). Franchising kan, ur ett styrningsperspektiv, ge upphov till 

svårigheter men även underlätta vissa aspekter i jämförelse med andra organisationsformer 

och bör därför studeras separat. Att detta inte har gjorts i stor utsträckning tidigare kan enligt 

Bradach (1997) bero på missförståndet att kedjor inte är så olika från andra företag.  

 

Litteraturen som finns idag inom franchising, med Bradach (1997; 1998) i spetsen, är till en 

stor del inriktad på pluralformen av franchising och inte den rena franchiseformen. Den 

renodlade franchiseformen innebär att en organisation endast har verksamhet som ägs och 

drivs av franchisetagare. Franchisegivaren har alltså bara ett eller flera servicekontor för att 

styra organisationen som i övrigt består av franchisetagarnas enheter (Svenska 

Franchiseföreningen, 2014). Pluralform å andra sidan innebär att en organisation både har 

enheter som är ägda av företaget i kombination med enheter ägda av franchisetagare. Detta är 

också det vanligaste sättet att driva franchising i stora kedjor (Bradach, 1998). Den renodlade 

franchiseformen är ännu förhållandevis outforskad och empiriska studier kring styrningen i 
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franchisekedjor har lämnats därhän (Bradach, 1997; Bradach och Eccles 1989; Combs et al., 

2011). Forskning kring hur styrningen sker från franchisegivare mot franchisetagare har 

efterfrågats (Combs et al., 2011).  

1.2. Problematisering 

Ur franchisegivarens perspektiv finns det en paradox mellan att vilja styra sin organisation 

samtidigt som denne har lämnat bort en stor del av detta ansvar till franchisetagaren. 

Franchisetagaren i sin tur driver sitt eget företag samtidigt som det finns skyldigheter 

gentemot franchisegivaren som ska uppfyllas (Bradach, 1997). Franchisegivaren tar en risk 

genom att låna ut sitt varumärke till en franchisetagare och därigenom säga upp en del av den 

rätten till styrning som företaget annars skulle ha tillgång till. Ledningen i en 

franchiseorganisation kommer att stöta på andra hinder då det är fristående företagare de 

ämnar styra, istället för exempelvis företagsanställda butikschefer. Det är enligt Bradach 

(1997) svårt att styra en franchisetagare då ledningen inte har den auktoritet de annars skulle 

ha. Istället får de ta till andra metoder för att påverka och kontrollera en fristående 

franchisetagare. Hur dessa metoder och styrsätt ser ut har endast diskuterats flyktigt i tidigare 

forskning (Bradach, 1997; Combs et al., 2011). 

 

Det har föreslagits att framtida forskning kan studera hur en franchisegivare väljer att styra 

beteendet hos franchisetagarna (Combs et al., 2011). Från ledningens synvinkel kan det vara 

svårt att styra då de måste ta hänsyn till företagets egna intressen; att leda en framgångsrik 

kedja, samt franchisetagarens intressen; att leda en framgångsrik butik. Pluralformen av 

företagande har diskuterats av bland annat Bradach (1997; 1998) men den renodlade 

franchiseformen är till idag jämförelsevis outforskad. I pluralorganisationer kan ledningen dra 

nytta av kunskapen de samlar in från de företagsägda enheterna. I organisationer som har 

renodlad franchiseform är ledningen helt separerad från verksamheten (Bradach, 1997). Att 

styra en renodlad franchiseorganisation kan därför argumenteras vara svårare. När styrningen 

i en pluralorganisation studeras kan styrmedel som både relaterar till de företagsdrivna och till 

de franchisedrivna enheterna inkluderas. Det kan därmed vara svårt att urskilja vilken typ av 

styrning som är lämpad för franchisetagare och deras unika situation. Franchisetagare är 

autonoma affärsmän vars rättigheter och skyldigheter är reglerade i ett kontrakt. I och med 

suveräniteten uppkommer situationer där franchisegivaren måste använda alternativa 

styrmedel, än dem som kan användas i en organisation som inte drivs i franchiseform 

(Bradach, 1997). Därför antas det att forskningen som finns i nuläget, med inriktning mot 
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pluralformen, inte i tillräcklig mån visar på vilka styrformer som är specifika för just 

renodlade franchiseorganisationer. Combs et al. (2011) framhåller tillika att det finns ett 

tomrum i forskningen inom franchising vad gäller styrsystem som bör fyllas. 

 

Malmi och Browns (2008) styrpaket ämnar ge en övergripande bild av hur styrningen kan te 

sig i en organisation. Det kan dock argumenteras för att modeller som denna inte beskriver 

styrningen så som den ser ut och används i en franchiseorganisation. Inom franchising ser 

styrmekanismerna annorlunda ut (Bradach, 1997). Exempelvis är franchisekontraktet ett 

viktigt styrmedel som utelämnas i Malmi och Browns (2008) modell. Även Simons (1995) 

har presenterat en typologi över styrning. Denna innehåller ett styrsätt som utesluts av Malmi 

och Brown (2008); interaktiv styrning. Interaktiv styrning har presenteras som en styrform för 

att hantera och främja innovation, vilket franchisekonceptet har argumenterats ge upphov till 

hos franchisetagaren (Bradach, 1997). Utifrån detta kan det antas att den forskning som finns 

kring styrning inom franchising idag inte räcker till (Combs et al. 2011). Detta då de unika 

aspekter, som är närvarande inom franchising, inte har tagits hänsyn till. I denna uppsats 

kommer Malmi och Browns (2008) modell att utvecklas för att beskriva hur ett styrsystem 

kan se ut i ett företag som driver sin verksamhet genom franchising. Uppsatsen kan även bidra 

med bättre förståelse och incitament för vidare forskning inom ämnet.  Ett relativt outforskat 

område kommer att undersökas och ämnar ge en rättvisande och holistisk beskrivning på hur 

styrning i en franchiseorganisation ser ut och används. Slutsatser från arbetet kan även 

förväntas vara till nytta för praktiker som verkar inom franchisingbranschen då den ger en 

utgångspunkt i vilka styrsätt som kan behöva användas och utvecklas.  

1.3. Syfte 

Forskning berörande styrning inom franchiseorganisationer har tidigare varit ett relativt 

oexploaterat område (Bradach och Eccles 1989; Bradach, 1997; Combs et al., 2011). 

Ambitionen med denna uppsats är att försöka fylla en del av det tomrum som observerats 

inom forskningen. Syftet är att med utgång i Malmi och Browns (2008) styrpaket 

vidareutveckla modellen för att förklara och undersöka hur den interna styrningen, i en 

franchiseorganisation utan företagsägda enheter, ser ut och hur den används. Typologin som 

presenteras i detta arbete fokuserar på styrningen från franchisegivare mot franchisetagare. 

Till vår hjälp att besvarar syftet kommer Pressbyrån, som ägs av Reitan Convenience Sweden 

AB, att studeras som ett fallföretag.  
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1.4. Uppsatsens disposition 
I uppsatsens nästkommande avsnitt presenteras Malmi och Browns (2008) ramverk för 

styrning samt Simons (1995) interaktiva styrning. Tidigare forskning kring franchising 

kommer också att beskrivas. I uppsatsens tredje del diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet samt det tillvägagångssätt som valts för att undersöka syftet motiveras. Därefter 

beskrivs insamlad data från den kvalitativa intervjustudien som gjorts med det svenska 

franchiseföretaget Pressbyrån. I uppsatsens femte del analyseras och diskuteras de iakttagelser 

och empirisk data som samlats in under intervjuer i jämförelse med vald teori. Avslutningsvis 

kommer slutsatser att belysas samt förslag på framtida forskning att presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Teoriavsnittet inleds med en introduktion till franchising, följt av tidigare forskning inom 

ämnet. Därefter presenteras Malmi och Browns (2008) helhetsomfattande styrpaket (se figur 

1) för att ge en förståelse för den typologin som senare kommer att vidareutvecklas och 

anpassas till en franchiseorganisation med en renodlad franchiseform. Slutligen presenteras 

Simons (1995) interaktiva styrsätt som ses som ett komplement till Malmi och Browns (2008) 

modell. 

2.1. Introduktion till franchising 

Franchising kan kort sammanfattas som ett avtal mellan två parter – en franchisegivare och en 

franchisetagare. Ett franchisekontrakt kan variera men vissa klausuler är relativt 

standardiserade. Franchisegivaren är ofta skyldig att assistera franchisetagaren genom 

exempelvis utbildningar eller genom att hjälpa till med etableringen av den nya 

butiken/restaurangen. Franchisetagaren är i utbyte skyldig att driva verksamheten i enlighet 

med franchisegivarens krav. Kraven kan exempelvis gälla vilken typ av verksamhet som ska 

bedrivas, kvalitet på produkter eller fysisk layout i butiker. Franchisetagaren kan också bli 

tvungen att använda ett specifikt rapporteringssystem. Avgiften för att få tillgång till 

franchiseföretagets (oftast) väletablerade varumärke och produkter består av en royalty. 

Royaltyn beräknas som en procentsats på omsättningen. I många fall är franchisetagaren även 

skyldig att betala en engångssumma när denne köper franchiserättigheterna. (Rubin, 1978) 

2.2. Tidigare forskning inom franchising 

Tidigare forskning inom franchising har bland annat varit inriktad mot varför ett företag väljer 

en franchisestruktur. Snabb expandering, lokal förankring samt underlättandet att inbringa 

kapital är några av de fördelar som diskuterats i hänsyn till detta (Rubin, 1978). De 

svårigheter som kan uppstå relaterat till styrning, i en franchisesituation, har även tagits upp 

till viss del. Att bevara och upprätthålla enhetlighet samt få franchisetagare att anta 

systemomfattande anpassningar är en av de större utmaningarna. En viktig aspekt med 

franchising är att enheterna, trots att de ägs av fristående handlare, ska uppfattas på samma 

sätt för en konsument (Bradach, 1997; 1998). Tidigare forskning har också visat att 

franchiseenheterna använder en mer människoorienterad styrning där sociala aspekter såsom 

relationer är en viktig del av styrningen. En socialiseringsprocess, i form av bland annat 

utstuderade rekryteringsprocesser och utbildningar, startar i ett tidigt skede (Bradach, 1997).  
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2.2.1. Franchisekontraktet 

Franchisekontraktet mellan franchisetagaren och franchisegivaren kan ses som en viktig del 

av styrningen där både rättigheter och skyldigheter förevisas. De formella kontrakten ska 

dock inte antas vara den enda styrmekanismen även om det för utomstående kan se ut så vid 

första anblick. Standard är att ha en hävningsklausul i kontraktet som anger på vilka grunder 

franchisegivaren kan säga upp avtalet. Hotet att kontrakten kan sägas upp och att 

franchisetagaren inte längre får driva sin verksamhet kan påpekas vara ett viktigt incitament 

för att franchisetagaren följer de föreskrivelser som franchisegivaren har angett. (Rubin, 1978; 

Bradach 1997; 1998) 

2.2.2. Suveränitet 

Franchisestrukturen leder till en hög grad av självstyre. Franchiseenheternas autonoma natur 

observeras dock bidra med problem; exempelvis att få franchisetagarna att agera i linje med 

ledningens vision. För att överkomma detta problem används övertalning som en viktig metod 

att få franchisetagare att göra anpassningar. Tidigare empirisk forskning har visat att 

övertalning ofta stöds med argument som bevisar att det nya konceptet/förändringen har lett 

till en ökad lönsamhet i en annan enhet inom organisationen. I och med att självstyret är 

grundat i franchisekontraktet har ledningen mindre auktoritet än i andra typer av 

organisationer. Därför måste övertalning användas för att styra de fristående franchisetagarna 

i önskad riktning. (Bradach, 1997) 

 

Motivationen för en franchisetagare att driva en framgångsrik verksamhet har hävdats vara 

högre än för en anställd manager. Franchisetagaren är ofta både emotionellt och 

kapitalmässigt bunden till verksamheten. Det har argumenterats att franchisetagare kommer 

med mycket kreativa idéer och att de bidrar med innovation och entreprenörskap till 

organisationen. Detta kan enligt Bradach (1997) både ses som en fördel och en nackdel. En 

franchisetagares lokala förankring bidrar med mycket kunskap samtidigt som 

franchisegivaren har en önskan av uniformitet mellan enheterna. I och med franchisetagarens 

kunskap om de lokala förhållanden måste franchisegivaren stödja sina förslag med argument 

och bevis när de försöker övertala franchisetagaren att införa förändringar. En bra relation 

mellan franchisegivare och franchisetagare anses därför vara viktig. (Bradach, 1997; 1998; 

Grunhagen och Mittelstaedt, 2005) 
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2.3. Styrning som ett paket 

Malmi och Brown (2008) beskriver vikten av att studera styrning som ett paket – bestående 

av flera styrsätt och hjälpmedel. Trots att konceptet av ett styrpaket har funnits länge, har det 

varken gjorts mycket teoretisk eller empirisk forskning i ämnet. I Malmi och Browns artikel 

från 2008 lägger de fram en ny typologi bestående av fem styrmedel; kulturstyrning, 

planering, cybernetisk styrning, belöning och bestraffning samt administrativ styrning (se 

figur 1). Dessa grupper ämnar ringa in styrning för att presentera en helhetsbild (Malmi och 

Brown, 2008). 

 

 
Figur 1. Management control systems package (Malmi och Brown, 2008). 

 

Syftet med denna typologi är inte att ge ett facit på hur en organisation bör styras utan snarare 

ge upplägg för diskussion och framtida forskning. Då författarnas mål är att ge en 

övergripande bild har de fem olika styrtyperna inte diskuterats alltför djupt. Detta har lett till 

viss kritik då viktiga aspekter och åsikter inom varje styrsätt inte tas hänsyn till. Om syftet 

endast är att ge en övergripande bild kan denna kritik dock till stor grad bortses ifrån. Malmi 

och Brown (2008) påpekar att det finns många artiklar och forskningsarbeten inom varje 

styrningstyp som kan ge djupare förståelse för dessa. De följande avsnitten kommer att 

presentera varje styrmedel enligt definitionen av Malmi och Brown (2008), men även 

inkludera annan väsentlig forskning för att ge en förståelse för de olika aspekterna av ett 

komplett styrsystem. 

2.3.1. Kulturstyrning 

Kulturstyrning har under de senaste 50 åren blivit en allt mer medvetet använd form för att 

styra en organisation. Detta mycket tack vare de expanderande service-/tjänste-branscherna 
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där output är svårare att mäta än i tillverkande organisationer (Ouchi, 1979). Företagskultur 

definieras av Kilmann (1985) som de gemensamma värderingar som knyter ihop ett företag. 

En företagskultur återfinns i alla organisationer, oavsett om ledningen aktivt använder detta 

som styrmekanism eller inte (Kilmann, 1985). Malmi och Brown (2008) involverar tre olika 

aspekter av kulturstyrning i sin definition. Dessa är värdebaserad styrning som den beskrivs 

av Simons (1995), symbolbaserad styrning utvecklad av Schein (1997) samt klanstyrning 

presenterad av Ouchi (1979). Simons (1994; 1995) beskriver användandet av ett trossystem 

inom organisationer för att skapa värdebaserad styrning. Trossystemet, exempelvis värdeord 

och företagsvisioner, används för att framkalla värderingar hos de anställda som går i linje 

med organisationens mål (Malmi och Brown, 2008). Fortsättningsvis är symbolbaserad 

styrning precis som det låter; genom att använda visuella verktyg kan en organisation få de 

anställda att anpassa sig till det önskade beteendet. Exempel på detta kan vara att personalen 

ombeds använda speciella arbetskläder/uniformer eller att ett kontor är designat på ett visst 

sätt (Malmi och Brown, 1998). Företaget Google är bland annat känt för att försöka skapa ett 

innovativt klimat genom kreativt utformade arbetslokaler. Slutligen är skapandet av klaner ett 

sätt att påverka företagskulturen. Ouchi (1979; 1980) hävdar att klaner uppkommer genom en 

socialiseringsprocess i form av ceremonier och ritualer som skapar gemensamma värderingar 

hos de anställda. Detta kan bland annat ske under utbildningar. I relation till klaner diskuteras 

ofta subkulturer där dessa mini-kulturer kan definieras som enskilda klaner inom en 

organisation (Malmi och Brown, 2008). Ett ytterligare sätt att medvetet skapa en 

företagskultur är genom rekryteringen av nya medarbetare. Genom att exempelvis medvetet 

anställa människor vars värderingar redan passar in i den bestämda mallen kan 

företagskulturen fortleva och frodas (Ouchi, 1979). 

2.3.2. Styrning genom planering 

Planering inkluderar arbetet med att fastställa målsättning och etablera standarder. Det kan 

därför ses som ett centralt inslag inom styrning. Planering benämns som en förhandsform av 

styrning då den tar fram information som ligger till grund för att leda och styra (Flamholtz et 

al., 1985). Med planering kan mer specifika beskrivningar på arbetsuppgifter kommuniceras, 

vilket leder till ett större ansvarstagande hos de anställda eftersom de vet vilka förväntningar 

och krav som ställs (Sandelin, 2008). 

 

Malmi och Brown (2008) gör en uppdelningen av planering i två huvudkategorier: 

åtgärdsplanering samt långtidsplanering. Åtgärdsplanering representerar det som görs inom 
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det närmsta året och benämns som en taktisk planering. Långtidsplanering sker på längre sikt 

och inkluderar planering för strategisk utveckling. Planering argumenteras av Malmi och 

Brown (2008) vara en viktig del av styrningen, där tidsramen för planeringen spelar in på 

vilka effekter som skapas. Den kortsiktiga åtgärdsplaneringen kan ge vägledning för hur 

anställda ska agera i en viss situation medan den långsiktiga och strategiska planeringen har 

en mer tydlig koppling till ekonomin och redovisningen. Information som hämtas i 

planeringsstadiet kan vara ett viktigt bidrag till andra komponenter inom ett system för 

styrning (Flamholtz et al., 1985). 

2.3.3. Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning förknippas ofta med planering och utvärdering i efterhand, till exempel i 

form av återkoppling för att utvärdera avvikelser (Malmi och Brown, 2008). Denna 

styrmekanism förklaras som en process där oönskad varians elimineras och jämförs med 

standardmått (Green och Welsh, 1988). Malmi och Brown (2008) presenterar fyra olika 

komponenter inom cybernetisk styrning: budgetar, finansiella mått, icke-finansiella mått samt 

hybrida mått. Budgetering beskrivs som en viktig del inom intern styrning. Budgeten kan ses 

som en omfattande plan vilken kan ge information som underlättar styrningen (Hansen et al., 

2003). Dock argumenterar Hansen et al. (2003) för att budgetar bör analyseras som en del av 

ett styrpaket och inte i isolering vilket ligger i linje med Malmi och Brown (2008). 

Budgeteringens betydelse och användning beror på hur den organisatoriska strukturen ser ut. 

Med andra ord påverkas också budgetering av exempelvis grad av centralisering, självstyre 

samt hur aktiviteter är strukturerade inom organisationen (Bruns och Waterhouse, 1975). 

 

Den andra komponenten av cybernetisk styrning, finansiella mått, kan innefatta olika 

nyckeltal och resultatmått vilka är av intresse för den interna styrningen. Finansiella mått 

skiljer sig från budgetering då de inte är lika omfattande utan snarare har en snävare 

målsättning. De icke-finansiella måtten har i sin tur blivit allt mer viktiga under de senaste 

åren. Mått av icke-finansiell typ varierar beroende på verksamhet men kan exempelvis mäta 

kvalitet eller kundnöjdhet. Det hybrida mätsystemet kan ses som en sammansättning av de två 

ovanstående mätsystemen (Malmi och Brown, 2008). Ett vanligt exempel är det balanserade 

styrkortet framtagen av Kaplan och Norton (1992) som innehåller både finansiella och icke-

finansiella nyckeltal. Alla de cybernetiska styrmedlen, inklusive budgetering, används ofta 

med tydliga mål som ska uppnås. Uppföljning ges i anslutning till om målen och kraven har 
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uppfyllts eller ej. Dock kan graden av målsättning skilja sig emellan dem (Malmi och Brown, 

2008).  

2.3.4. Belöning och bestraffning som styrmedel 

Belöning används för att motivera och öka prestationen hos individer och grupper genom att 

uppnå målkongruens mellan de anställdas, samt organisationens, aktiviteter och mål (Malmi 

och Brown, 2008). Belöning och bestraffning anses av vissa forskare (ex. Bonner och 

Sprinkle, 2002) leda till ökad motivation och ansträngning samtidigt som andra forskare 

tvärtemot anser att detta inte alls fungerar (ex. Kohn, 1993). Kohn (1993) hävdar att en 

utebliven belöning per automatik övergår till en bestraffning och att bestraffningar aldrig kan 

leda till att anställda presterar bättre i det långa loppet. Enligt bland annat Gagné och Deci 

(2005) kan belöningssystem leda till inre eller yttre motivation. Den inre motivationen anses 

ge upphov till bättre prestationer hos de anställda, dock är den svårare att nå genom 

belöningssystem. Genom belöningssystem kan olika nivåer av yttre motivation uppnås, som 

mer eller mindre liknar den genuina inre motivationen (Gagné och Deci, 2005). 

2.3.5. Administrativ styrning 

Administrativa styrsystem ämnar rikta anställdas beteende genom övervakning av deras 

ageranden. Vem som görs ansvarig för anställdas ageranden, samt processen för att 

specificera hur uppgifter eller beteenden ska utföras eller inte utföras räknas också in (Malmi 

och Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) tar upp tre former av administrativa styrsystem; 

organisationsstruktur, ledningsstruktur samt riktlinjer och rutiner. Organisationsstrukturen kan 

användas som en styrmekanism genom att öka förutsägbarheten i anställdas beteenden. Då 

organisationsstrukturen snarare handlar om sättet själva organisationen är uppbyggd, handlar 

ledningsstrukturen om styrelsens och ledningens sammansättning (Malmi och Brown, 2008). 

Malmi och Browns (2008) definition av riktlinjer och rutiner inkluderar Merchant och Van 

der Stedes (2011) `action controls´ som beskriver bland annat beteendebegräsningar. 

Definitionen av riktlinjer och rutiner innehåller även standardrutiner samt regler och policys 

(Malmi och Brown, 2008). 

2.4. Interaktiv styrning 
Simons (1995) presenterar fyra styrverktyg som används med syftet att implementera strategi. 

Styrverktygen består av ett trossystem, regelsystem, diagnostiskt styrsystem samt interaktiva 

styrsystem (Simons, 1995:7). Likheter mellan dessa och Malmi och Browns (2008) 
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kulturstyrning, administrativ styrning samt cybernetisk styrning kan ses. Dock skiljer sig 

Simons (1995) interaktiva styrning från Malmi och Browns (2008) ramverk. 

 

Något som karaktäriserar det interaktiva styrsystemet är ett regelbundet engagemang hos 

överordnade chefer. Ett interaktivt styrsystem skapas med syftet att öka dialog och lärande där 

chefer är personligt och aktivt deltagande (Simons, 1994). Den interaktiva styrningen sägs 

stimulera informationsflödet mellan olika hierarkiska lager och enheter inom organisationer 

(Simons, 1991). Tanken är att uppmuntra till skapandet av informationsnätverk inom 

företaget, där individer delar information mellan varandra (Simons, 1995:92). Denna typ av 

process anses vara vanligare i företag som agerar i osäkra miljöer (Simons, 1987a). Strategisk 

osäkerhet där oförutsedda händelser, möjligheter eller hot då omständigheter förändras, 

påverkar designen av det interaktiva styrsystemet (Simons, 1991). Interaktiv styrning sägs 

kunna ses som en katalysator som genererar nya strategier, och även en mer innovativ miljö 

på grund av det prestationstryck som skapas (Simons, 1995:101).  

 

För att en organisations styrsystem ska ses som interaktivt närvarar ofta fyra karaktärsdrag. 

Det första är att information som samlas in av styrsystemet ska vara en viktig och 

återkommande punkt att diskutera på en högre nivå inom företaget. Den andra egenskapen är 

att chefer på alla nivåer ska lägga stor uppmärksamhet på aktiviteter inom organisationen 

genom regelbundna och täta uppföljningar. De två sista karaktärsdragen består i personliga 

möten med sina underordnade samt en pågående diskussion kring antaganden, information 

och handlingsplaner (Simons, 1987b:351-352). Vidare menar Simons att det interaktiva 

styrsättet inte är en unik typ av styrsätt, utan kan anpassas och användas i samspel med andra 

styrmekanismer av en ledare (1995:96). En chef kan exempelvis skapa en interaktiv grund 

med regelbunden uppföljning och personligt engagemang. Interaktiv styrning kan beskrivas 

som ett styrverktyg som ämnar stimulera organisatoriskt lärande samt nya idéer och strategier 

(Simons, 1995:7). 

2.5. Sammanfattande teoridel och centrala begrepp 
Sammanfattningsvis har teoridelen fokuserat på Malmi och Browns (2008) ramverk där de 

fem olika styrtyperna, kulturstyrning, styrning genom planering, cybernetisk styrning, 

belöning och bestraffning samt administrativ styrning, presenterats. I linje med syftet, att 

anpassa ramverket till ett franchiseföretag med renodlad franchiseform, har ytterligare 

aspekter introducerats som ett komplement till Malmi och Browns (2008) typologi. Det första 
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är kontraktet mellan franchisegivaren och franchisetagaren som skapar den paradoxala 

relationen med självstyrande franchiseenheter samtidigt som vissa skyldigheter ska uppfyllas 

gentemot franchisegivaren. Franchising ger upphov till suveränitet hos franchisetagaren vilket 

leder till att franchisegivaren kan behöva använda sig av övertalning som styrmedel (Bradach, 

1997; 1998). Simons (1995) interaktiva styrning är en annan aspekt som introducerats där 

dialog mellan medarbetare, samt engagemang från chefer och ledningen, är centralt. Vidare 

kommer den empiriska undersökningen och analysen att utgå från dessa antaganden och 

begrepp. 
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3. Metod 
 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av valet av metod. Efterföljande stycke redogör för 

tillvägagångssättet för att samla in data. Slutligen diskuteras trovärdighet, giltighet och 

noggrannhet för analysen av insamlad data. 

3.1. Val av metod 
Då vi ämnar förklara relativt outforskade företeelser, i form av styrning inom organisationer 

med en renodlad franchiseform, är ett kvalitativt tillvägagångssätt att föredra (Starrin och 

Svensson, 2007:23). Kvalitativa ansatser kan beskriva resonemang och undersöka 

beskaffenhet, till exempel en egenskap (Starrin och Svensson, 2007:20). Då vi ser de interna 

relationerna och egenskaperna mellan franchisetagarna och franchisegivarna som en viktig del 

av styrningen anser vi att det kvalitativa tillvägagångssättet är det mest lämpade utifrån syftet. 

Förutom att förklara den interna styrningen har vi också som avsikt att undersöka hur dessa 

styrmetoder används, därav kommer ett explorativt samt även ett förklarande 

tillvägagångssätt att användas.  

 

Utifrån vårt syfte har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Kvalitativa studier är att föredra 

när företeelser med ett hur- eller varför-perspektiv ska utforskas. En empirisk undersökning i 

form av en kvalitativ studie av ett fallföretag används oftast just i förklarande och explorativ 

forskning (Saunders et al., 2007:139), vilket är i linje med vårt syfte. Vidare föll valet av 

fallföretag på Pressbyrån, som ägs av Reitan Convenience Sweden AB, då de har en 

företagsform utan företagsägda enheter och är således ett företag med en renodlad 

franchiseform. Pressbyrån kan också med sin höga omsättning och över 300 butiker i Sverige 

(Pressbyrån, 2014a) anses som ett framgångsrikt företag. Eisenhardt och Graebner (2007) 

menar att replikering, att utföra flera studier, är centralt för att bygga teori utifrån fallföretag. 

Tillsammans kan dessa unika experiment påverka och styrka en framväxande teori 

(Eisenhardt och Graebner, 2007). Fler fallföretag skulle kunna ge mer styrka åt slutsatserna i 

denna studie. Uppsatsen är dock av explorativ form och på grund av begränsningar i 

undersökningen föredrogs det att skapa djupare förståelse och analys av ett fallföretag (Dyer 

och Wilkins, 1991). Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) är tillika syftet med fallstudier 

inte att testa teorier, utan att utveckla teori. Detta är även målet med denna studie; att utveckla 
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ett förslag på ett teoretiskt ramverk för styrning inom franchising. Istället för att undersöka 

och jämföra flera olika företag valde vi då att lägga fokus på ett företag vilket gav oss 

möjlighet att intervjua individer på fyra olika nivåer inom fallföretaget. Förutom den 

kvalitativa intervjustudien har också en litteraturstudie utförts för att få en överblick över vad 

forskning hitintills har presenterat kring franchising. Litteraturstudien ger också en mer 

djupgående presentation av definitionerna kring Malmi och Browns (2008) modell över 

styrning samt Simons (1995) interaktiva styrning och även franchisekontraktets betydelse. 

 

En abduktivt metod har använts. Inslag från både induktiva och deduktiva metoder kan ses då 

slutsatser härleds från den empiriska undersökningen och syftet undersöks ur ett öppet 

perspektiv, vilket kan relateras till induktiva principer. Samtidigt har den deduktiva metoden 

använts då teorier och definitioner från bland annat Malmi och Brown (2008) varit en 

utgångspunkt vid vår empiriska undersökning.  Starrin och Svensson beskriver den abduktiva 

metoden som ”…en ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer 

och mellan delar och den ’framväxande’ helheten” (2007:26).  

3.2. Datainsamling 
Den empiriska undersökningen baseras till största del på primär data i form av intervjuer men 

har även kompletteras med information som inhämtats från hemsidor och fakta kring 

franchisekontrakt. Vi har även tagit del av mallar som används vid avstämningssamtal mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren samt ett standard franchisekontrakt. Antalet intervjuer 

som genomfördes var sju stycken (se tabell 1 i bilaga 1). Personerna som intervjuades valdes 

med anledning av vilken position de höll inom företaget. Hos Reitan Convenience Sweden 

AB intervjuades chefcontrollern samt en operativ regionchefen och distriktschef. För att öka 

studiens tillförlitlighet och få en rättvisande bild av företagets styrning har triangulering 

använts (Jick, 1979). Detta har, i linje med triangulering, inneburit att samma frågor har ställts 

till respondenterna samt att svaren har jämförts med diverse utvärderingsmallar och det 

franchisekontrakt som används av fallföretaget. Genom att ställa de viktiga frågorna flera 

gånger och även jämföra dem med annan insamlad information strävar vi efter teoretisk 

mättnad (Strauss och Corbin, 1998). Fyra franchisetagare intervjuades för att svaren skulle 

kunna jämföras och utvärderas. Franchisetagarna har hållits anonyma genom hela 

undersökningen för att kunna eftersträva objektiva och ärliga svar (Scapens, 1990). 
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Att ställa samma frågor till de olika intervjuobjekten kännetecknar en semistrukturerad metod 

(Gillham, 2005). Intervjuernas semistrukturerade form passar bra för förklarande och även 

explorativa studier (Justesen och Mik-Meyer, 2011:47). Enkäter har valts bort, till fördel för 

intervjuer, då enkäter inte lämpar sig för explorativa studier. När relativt outforskade områden 

ska undersökas finns det svårigheter med att bestämma frågorna i förväg, vilket gör att 

enkäter inte är fördelaktiga. Utgångspunkt i intervjuerna har varit en intervjumall (se 

Intervjumall i bilaga 2). I intervjumallen har öppna frågor inkluderats med förhoppningen om 

att få ny information. Under intervjuerna uppkom det följdfrågor som också ställdes. Frågorna 

var till stor del strukturerade efter Malmi & Browns (2008) styrpaket för att kunna utesluta 

och inkludera vilka styrformer ett franchiseföretag använder sig av. Efter intervjuerna ställde 

vi, om nödvändigt, även uppföljningsfrågor för att reda ut eventuella oklarheter som uppstod i 

efterhand. Alla intervjuer var mellan 30 och 60 minuter långa och utfördes i person. Efter 

godkännande av intervjuobjekten spelades alla intervjuer in och transkriberades. För att öka 

kvaliteten på intervjufrågorna, minimera risken att ställa ledande frågor samt att försäkra oss 

om att frågorna uppfattades på ett riktigt sätt testades frågorna på personer i vår närhet. Detta 

gjorde det möjligt att förbättra utformningen av intervjufrågorna innan intervjuerna 

genomfördes. 

3.3. Analys av data 
Trovärdighet, giltighet och noggrannhet i forskningsresultat är viktigt att ta hänsyn till. Vid en 

kvalitativ studie med intervjuer är det också viktigt att den intervjuade personens 

uppfattningar blir beskrivna och representerade på ett riktigt sätt (Starrin och Svensson, 

2007:128). Då en stor del av det empiriska materialet är i form av intervjuer, har stor vikt 

lagts på att förankra den empiriska undersökningen i teorin för att få fram relevant 

information och öka validiteten. I en ansats att operationalisera teorin har vi utgått från de 

centrala begreppen (se 2.5) för sedan översätta dem i mer konkreta indikatorer i enighet med 

Saunders et al. (2007). Frågor med den teoretiska grunden i Malmi och Browns (2008) 

ramverk har skapats med de fem olika styrsätten som utgångspunkt, för att se till vilken grad 

de används i franchiseorganisationer. Intervjufrågor relaterade till varje del av styrpaketet har 

ställts för att kunna bestyrka eller utesluta dess existens inom organisationer med renodlad 

franchiseform. Frågor kring interaktiv styrning har i sin tur kretsat kring hur kommunikation 

och relationen mellan franchisegivaren och franchisetagaren ser ut. Hur kontaktar de 

varandra, via telefon/mejl eller personliga möten? Och hur ofta? Dessa och liknande typer av 

frågor kan visa på engagemang och graden av interaktiv styrning. Uppsatsens analys har 
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sedan utförts genom att jämföra vald teori med empiriska fynd för att särskilja likheter och 

olikheter mellan teori och verklighet. Yin (2003) benämner denna metod, att jämföra 

empiriskt baserade mönster med ett förutspått mönster, för `pattern matching´. Detta är ett 

tillvägagångssätt som kan styrka den interna validiteten (Yin, 2003:116). 

 

Ofta tas avstånd från generalisering av resultat från kvalitativa studier (Allwood, 2004:20). Då 

vår kvalitativa studie består av intervjuer och personliga möten kan det vara svårt att 

återskapa en exakt situation och miljö för framtida undersökningar. Om egenskaper och 

situationer förändras kan resultatet komma att påverkas (Allwood, 2004:20-22). Vår 

kvalitativa ansats kan dock generera information av intresse till andra 

franchiseorganisationers utveckling av styrformer samt som underlag för framtida forskning. 

Generaliseringar från denna undersökning kan möjligen göras till en viss grad men uppsatsens 

avsikt är främst att bidra med ny kunskap. 
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4. Empirisk undersökning 
 

Uppsatsens empiriska diskussion inleds med en kort presentation av fallföretaget Pressbyrån. 

Därefter beskrivs innehållet av det standardkontrakt som används mellan franchisegivare och 

franchisetagare. Vidare presenteras de utvärderings- och uppföljningsmetoder som används, 

såsom finansiella och icke-finansiella mått. Slutligen redogörs det för hur franchisetagare 

motiveras samt vilka kulturellt betingande styrmetoder som används inom fallföretaget. 

4.1. Pressbyråns organisation  
Pressbyrån är en kedja som finns i hela Sverige med 325 butiker. Pressbyrån är idag ett av 

Sveriges mest välkända butikskoncept och har funnits i Sverige sedan 1903 då den första 

butiken öppnades. Sedan 2001 drivs Pressbyrån i Reitan Convenience Sweden AB:s (RCS) 

regi och har sedan dess bedrivits som en franchiseorganisation utan företagsägda enheter 

(Reitangruppen, 2014). RCS äger förutom Pressbyrån även 7-Eleven som också drivs som en 

renodlad franchisekedja. Pressbyrån och RCS ägs av det norska bolaget Reitangruppen AS. 

År 2012 var Pressbyråns omsättning 2,5 miljarder svenska kronor. Hela Reitangruppens 

omsättning var i sin tur ca 59 miljarder norska kronor (Pressbyrån, 2014a). Pressbyråns 

affärsidé grundar sig i att sälja snabba och enkla produkter på platser där mycket människor är 

i omlopp, exempelvis vid tågstationer (Pressbyrån, 2014b).   

 

RCS består av ett servicekontor i Stockholm där ledningen, marknads-, inköps-, etablerings-, 

HR-, affärsutvecklings-, IT- och ekonomiavdelningen sitter. Pressbyråns butiker runt om i 

Sverige är uppdelade efter regioner där en regionchef sitter som ansvarig. Varje region består 

av cirka 75 butiker. Regionerna i sin tur är uppdelade i distrikt med cirka 25 butiker i varje 

distrikt. Distriktschefen är den som sköter mycket av kommunikationen med franchisetagarna 

efter det att rekryteringsprocessen är avslutad. Distriktschefen rapporterar till regionchefen 

och regionchefen rapporterar till VD:n. De övriga avdelningarna, som inte inkluderar region- 

och distriktschefer, agerar som stödfunktioner till hela landets butiker. RCS benämner sina 

franchisetagare som köpmän. Varje köpman driver sin butik och verksamhet i ett aktiebolag. 

4.2. Franchisekontraktet mellan köpmän och RCS  
I franchisekontraktet regleras det mesta som rör samarbetet mellan franchisegivare och 

franchisetagare. RCS:s franchiseavtal tar upp allt från ansvarsförhållandet och avtalsbrott till 

prissättningen och sortimentet. I avtalet regleras rätten som köpmännen har till varumärket – 
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”Franchisetagaren ges genom Franchiseavtalet rättighet och skyldighet att (…) driva 

Pressbyråbutik enligt de villkor som framgår av Franchiseavtalet, den s.k. Verksamheten”. I 

kontrakten står det också skrivet att franchisetagaren endast skall bedriva verksamheten. 

Resten, bland annat att ”vidareutveckla Konceptet för att bibehålla och öka värdetillväxt, 

varumärkets styrka samt konsumenters lojalitet”, ligger i franchisegivarens händer. Förutom 

franchiseavtalet skriver RCS och köpmannen också ett hyresavtal som reglerar vilka 

rättigheter och skyldigheter franchisetagaren har till lokalen där verksamheten bedrivs. RCS 

äger eller hyr lokalen som de sen, i sin tur, hyr ut till köpmannen. RCS äger också all 

inredning, utrustning och alla inventarier i butikerna.  

Avtalet kan sägas upp vid avtalsbrott. Väsentligt avtalsbrott innefattar bland annat om 

köpmannen försätts i konkurs, om köpmannen inte håller butiken öppen de tider som är 

överenskommet eller att köpmannen inte följer RCS:s anvisningar angående sortiment med 

mera. Om verksamheten går bra kan köpmännen ta ut större utdelning men om den går dåligt 

kan de bli personligt betalningsansvariga. I franchisekontraktet finns det ett borgensförfarande 

som gör att köpmännen går i god för aktiebolaget såsom för egen skuld. Regionchefen 

beskriver köpmannens situation som att "Så är det så att det går åt skogen, så står man ju där 

själv, då finns vi ju inte där längre" (Regionchefen). 

4.3. Utvärdering och uppföljning  

Antal kunder, nettoomsättning och snittköp är bland annat några av de mått som ligger i fokus 

för RSC i bedömningen av en butiks prestation. RCS och Pressbyrån har bytt ekonomisystem 

det senaste året vilket chefcontrollern förklarar skapar ett mer överskådligt sätt för 

köpmännen att hålla koll på sina siffror. Köpmännen kan exempelvis få upp fakturor, 

resultaträkningar och även aktuell information om hur de ligger till i en kampanjtävling. RCS 

tittar även på andra mått än de rent finansiella.  

"Alla de här mätbara värdena kan ju vara bra, det vill säga driver du 

en butik där du har en otrolig försäljningsutveckling, det kanske 

kommer nya bussar eller fler tåg, men du behöver inte ens vara trevlig" 

(Regionchefen)  

Regionchefen menar att de icke-finansiella måtten är minst lika viktiga, då en butik kan ha bra 

lönsamhet utan att anstränga sig särskilt mycket. Därav är kombinationen av både finansiella 
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och icke-finansiella mått viktig inom Pressbyråns verksamhet. RCS använder en 

utvärderingsmall som kallas "Bäst Standard". En gång i kvartalet bedöms Pressbyråns butiker 

efter Bäst Standards fyra parametrar i form av ledarskap, kvalitet, försäljning och lönsamhet. 

Butiken och köpmannen som fått högst poäng har chansen att bli årets köpman. Köpmännen 

har inget krav att klara en viss kvot i Bäst Standards parametrar utan de används främst som 

jämförelseunderlag samt som information och feedback till butikerna. Då 

ekonomiavdelningen sköter all bokföring samt kontinuerligt får in ekonomisk information 

genom ett system som är kopplat till varje köpmans kassa så menar chefcontrollern att: 

"(....) vi har ju ett väldigt bra benchmarking underlag hos oss. Vi har 

ju jättebra möjligheter att styra butik för vi vet ju hur det går för 15 

andra butiker som ser ungefär likadana ut och vad de gör." 

(Chefcontroller)  

Detta kan enligt chefcontrollern också vara till gagn för franchisetagarna. Vidare berättar 

chefcontrollern att benchmarking mellan butiker främst sker mellan likartade butiker; butiker 

med ungefär samma förutsättningar och geografiska lägen. Exempelvis jämförelser av 

prestationer mellan Pressbyråer på sjukhusområden. Regionchefen ser också benchmarking 

som en chans att utbilda köpmännen. Benchmarking mot liknande butiker kan ge god effekt 

och större vinst både för RCS och köpmännen menar hon. Jämförelser som chefcontrollern 

och de övriga controllerna gör mellan butiker kan i vissa fall vara känslig information att 

kommunicera till köpmännen. Chefcontrollern påpekar dock att alla årsredovisningar, då 

enheterna drivs i aktiebolag, ändå är offentliga så den rent ekonomiska informationen går 

alltid att få tag på.   

 

RCS står för den långsiktiga strategiska planeringen för Pressbyrån som kedja. Köpmännen 

har enligt chefcontrollern en chans att påverka vilken riktning Pressbyrån tar genom 

köpmannarådet, där representanter kan komma med idéer och synpunkter. Köpmännen väljer 

ut en representant i varje region där aktuella frågor som rör Pressbyrån diskuteras tillsammans 

med VD:n, marknadscheferna och regioncheferna. Köpman 1 och 2 lägger inte någon större 

vikt vid köpmannarådet utan litar på att RCS sköter sin del av överenskommelsen. Ingen av 

de tillfrågade köpmännen säger sig heller ha bidragit med idéer till hur Pressbyrån kan 

förbättras eller utvecklas. Den planering som sker i den dagliga verksamheten görs av den 

enskilde köpmannen. Riktlinjer och rutiner finns i manualer och handböcker på intranätet. 
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Dessa är dock frivilliga för köpmännen att följa. Köpman 4 som varit verksam inom 

Pressbyrån i 14 år menar att RCS aldrig påverkat hans dagliga planering; "Vi är en sådan 

butik som har fria händer att göra som vi vill" (Köpman 4).   

 

Budgeten för varje butik läggs enligt chefcontrollern av varje enskild köpman men med stöd 

från driften, främst distriktschefen. RCS kräver inte att köpmännen håller sig till sin budget 

och den ses mer som ett hjälpmedel för att få köpmännen att förstå vikten av en god ekonomi. 

Distriktschefen är den person som har mest personlig kontakt med köpmännen och utför både 

spontana och inbokade besök i de olika butikerna. Regionchefen menar att alla butiker är 

viktiga, men lyckas de få en procentuell ökning i en av de mest lönsamma enheterna 

genereras mer kapital till RCS och till köpmannen som driver butiken. Kontakten är därför 

tätare i de butiker som har större omsättning. Till exempel sker där fler inbokade besök 

mellan distriktschefen och köpmannen. För en ny köpman är kontakten också tätare. "Man 

går nästan och håller i handen såhär tills man kan börja släppa" berättar regionchefen om en 

köpmans första fas inom Pressbyrån. Samtliga intervjuade köpmän beskriver vidare att de har 

bra relationer till sina distriktschefer. “Det är liksom Facebook-kompis och kramar, en 

jättebra relation kan man säga att jag har till henne [distriktschefen]” (Köpman 1).  

Köpmännen betraktar inte distriktschefen som en chef; ”Det är ju faktiskt vi [köpmännen] 

som har anlitat dem” (Köpman 3). 

4.4. Företagskultur och motivation  
RCS har åtta grundläggande värderingar; 1. Vi renodlar vår affärsidé, 2. Vi håller hög 

affärsmoral, 3. Vi skall vara skuldfria, 4. Vi motiverar vår vinnarkultur, 5. Vi tänker positivt 

och offensivt, 6. Vi pratar med varandra – inte om varandra, 7. Kunden är vår högste chef, 8. 

Vi skall ha det roligt och lönsamt. Enligt både chefcontrollern och regionchefen är 

Pressbyråns värderingar en viktig grund för hela företaget och de beskriver RCS som ett 

värdestyrt företag. Det första som uppenbaras på RCS huvudkontor är också en pelare där de 

åtta värderingar finns inristade, dessa återfinns även i konferensrum och liknande. 

Regionchefen förklarar att värderingarna inte är något de försöker pressa på köpmännen utan 

det är någonting köpmännen redan bör ha inom sig. I denna åsikt instämmer Köpman 1; ”Som 

franchisetagare tror jag det är viktigt att stämma överens med dem [värderingarna] från 

början snarare än att försöka anpassa sig till dem” (Köpman 1). Rekryteringsprocessen är en 

viktig del i säkerställandet av företagskulturen enligt regionchefen och Pressbyrån rekryterar 

köpmän som anses passa in i den existerande kulturen. Efter rekryteringen går 
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franchisetagarna igenom en utbildningsprocess som inkluderar både kurser och ett 

mentorprogram där den nya köpmannen får en annan väletablerad och erfaren köpman som 

mentor. Den nya köpmannen får under en period arbeta och bli upplärd i mentorns redan 

välfungerande butik.  

 

Vinnarkulturen beskrivs som stark av alla de köpmän som intervjuats, av vissa till och med 

som en förutsättning att vara del av Pressbyråns koncept. 

 "(...) grejen med Pressbyrån är att det är mycket tävlingar och sådant. 

De allra flesta köpmännen är ju vinnarskallar och det är ju väldigt 

kul." (Köpman 2). 

Även regionchefen stämmer in och säger att "Ja och det är en jävelusisk tävlingsanda och 

man vill ju vara bäst." (Regionchefen). Det anordnas ett stort antal tävlingar varje år. 

Tävlingarna kan exempelvis gå ut på vilken köpman som säljer mest under en specifik 

kampanj. I Köpman 1:s butik pryds väggarna av diplom som vunnits i olika tävlingar. 

Angående kampanjtävlingarna uttrycker han sig: ”Jag kör 100 %” (Köpman 1). Köpman 2 

beskriver att hon tittar extra mycket på de produkter som är mäts i Bäst Standard-mallen där 

franchisetagarna har chans att bli årets köpman om de lyckas få mest poäng. 

Tävlingsresultatet presenteras på intranätet. Köpman 2 beskriver dock att för hennes del är 

tävlingarna främst mot henne själv då hon jämför med resultat från tidigare år. Köpman 2 

menar också att i slutänden är det ens egen lönsamhet som är viktigast. Alla köpmän är eniga 

om att de snarare ser varandra som kollegor än som konkurrenter, då de försöker hjälpa 

varandra så som komma med råd eller låna ut varor när det krisar. 
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5. Analys 
 

I uppsatsens analysdel kommer vald teori och den empiriska undersökningen att jämföras. 

Malmi och Browns (2008) typologi kommer att utvärderas och omformas för att anpassas till 

franchiseorganisationers styrning.  

5.1. Kulturstyrning 
Kulturstyrning kan anses som ett viktigt styrmedel i företag som drivs i franchiseform. Både 

franchisegivare och franchisetagare i RCS beskriver användandet av värdeord och dess 

betydelse för företaget och arbetet. Teorin beskriver att en företagskultur finns i alla 

organisationer, oavsett om ledningen aktivt arbetar med detta (Kilmann, 1985). RCS arbetar 

aktivt med att implementera sina värderingar hos köpmännen. Ett viktigt inslag i RCS:s 

företagskultur är bland annat vinnarkulturen som de vill realisera hos sina köpmän. RCS 

rekryterar dessutom, i enlighet med Ouchi (1979;1980), köpmän som passar in i den 

existerande kulturen samt skapar en socialiseringsprocess genom utbildningar. Ledningen i 

franchiseföretag har begränsad auktoritet över franchisetagarna, med undantag för det som är 

reglerat i kontraktet (Bradach, 1997; 1998). Detta antagande i tidigare franchiseforskning 

stämmer väl överens med fallföretaget i denna studie. Att därmed försöka styra 

franchisetagare genom bland annat gemensamma värderingar bör vara ett passande, och 

välanvänt, styrmedel i franchiseföretag. Det kan argumenteras för att detta blir ett ännu 

viktigare styrmedel inom franchising, än vad som är fallet i de flesta andra typer av 

organisationer, då möjligheten att styra på andra sätt förminskas eftersom franchisetagarna 

faktiskt är egna företagare med suveränitet. 

5.2. Styrning genom planering                   
Malmi och Brown (2008) inkluderar både åtgärdsplanering och långsiktig planering som ett 

internt styrmedel. Inom fallföretaget är den långsiktiga och strategiska planeringen RCS:s 

ansvar. Exempelvis är RCS noga med att Pressbyrån ses som ett enhetlig kedja där saker som 

produktsortiment ska vara desamma i samtliga butiker. Den långsiktiga planeringen kan 

därför antas vara en styrform som även används inom franchiseorganisationer. 

Åtgärdsplanering, som främst inkluderar hur den dagliga verksamheten sköts, är däremot 

ingenting som RCS lägger något större intresse vid, så länge verksamheten drivs som avtalat. 

Den kortsiktiga åtgärdsplaneringen läggs istället på köpmännens eget ansvar. Även om 

handböcker finns, samt att distriktschefen och andra franchisetagare har möjlighet att komma 
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med tips och råd, är det köpmannen som tar besluten om hur den dagliga driften sker. Malmi 

och Browns (2008) teori om att inkludera åtgärdsplanering som ett styrinstrument är därför 

inte förenligt med de empiriska data insamlad från fallföretaget. I den renodlade 

franchiseformen har den enskilda franchisetagaren makten att själv bestämma över den 

kortsiktiga planeringen och det kan därför argumenteras för att detta inte ses som ett 

styrmedel från franchisegivarens håll. 

5.3. Cybernetisk styrning 
Finansiella, icke-finansiella samt hybrida mått används när franchisegivaren, RCS, utvärderar 

sina franchisetagare, köpmännen. Malmi och Brown (2008) samt Hansen et al. (2003) ser 

budgetar som en viktig del av den interna styrningen av ett företag. Inom Pressbyrån läggs 

budgetar för de enskilda butikerna av köpmännen själva och kan främst ses som ett 

hjälpmedel för köpmännen snarare än ett styrmedel för RCS. I enighet med Malmi och Brown 

(2008) används den cybernetiska styrningen också för utvärdering i efterhand inom RCS och 

Pressbyrån. Malmi och Brown (2008) presenterar den cybernetiska styrningen som en av de 

centrala delarna i sin modell. Inom fallföretaget skulle cybernetisk styrning också kunna antas 

vara en betydelsefull del, men då främst som ett hjälpmedel för andra styrmekanismer. Att 

den cybernetiska styrningen skulle agera om en stödfunktion till andra viktiga styrmetoder 

inom franchiseföretag kan exemplifieras genom att finansiella siffror används för 

benchmarking mot andra butiker men också genom interaktiv styrning där de olika måtten 

används som underlag vid övertalning. Malmi och Brown (2008) beskriver att alla de 

cybernetiska styrmedlen används med en tydlig målsättning. Inom Pressbyrån finns det inga 

krav på köpmännen att motsvara sin budget, Bäst Standards parametrar samt övriga 

finansiella, icke-finansiella och hybrida mått. I fallföretaget används snarare informationen 

från dessa mått till underlag för jämförelser butiker emellan. I detta fall finns det en 

motsättning mellan den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen i studien. 

Det är därför sannolikt att cybernetisk styrning används på ett annorlunda sätt inom 

franchising då ledningen inte sätter tydliga krav för de cybernetiska måtten. Detta kan leda till 

att cybernetisk styrning inte är ett lika viktigt styrmedel för franchiseorganisationer.  

5.4. Belöning och bestraffning som styrmedel 
Enligt Malmi och Browns (2008) definition av belöning och bestraffning så används dessa för 

att påverka den anställdes beteende och motivation. En anställd tilldelas en belöning eller 

bestraffning beroende på hur denne har presterat. I fallföretaget i denna studie finns det få 

saker som tyder på att denna styrform tillämpas. RCS anordnar tävlingar köpmännen emellan. 
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Dock ger dessa tävlingar ingen vinst och bestraffningar utdelas inte över huvud taget. 

Tävlingarna har enligt RCS snarare beskrivits som ett sätt att elda på tävlingsandan, som är en 

av företagets värderingar. 

 

Grunden i franchisesamarbetet är att franchisetagaren är en enskild företagare som hyr ett 

koncept. En form av ”belöning och bestraffning” som skulle kunna argumenteras förekomma 

är det faktum att verksamhetens potentiella vinst tillfaller franchisetagaren. Detsamma om 

butiken skulle gå med förlust - franchisetagaren blir i RCS:s fall personligt 

betalningsansvarig. Köpmännen i Pressbyrån beskriver en frihet och belåtenhet över att den 

egna rörelsen går bra. Det är för dem en belöning i sig och tillräcklig motivation för att jobba 

hårt. Köpmännens åsikter kring detta stämmer väl överens med tidigare forskning inom 

franchising, som hävdat att franchisetagare generellt sett är mer motiverade att prestera väl 

tack vare deras autonoma natur (Bradach, 1997). Denna form av tillfredställelse eller 

”belöning” passar dock inte in i Malmi och Browns (2008) definition av någonting en 

organisation medvetet använder sig av för att påverka. Detta är snarare en förutsättning för 

franchising. Då alla franchisetagare är egna företagare som motiveras av att skapa lönsamhet i 

sin verksamhet, kan belöning och bestraffning generellt sett ses som ett överflödigt styrmedel 

som inte används i franchiseföretag.  

5.5. Administrativ styrning  
Malmi och Brown (2008) delar in administrativ styrning i tre olika kategorier; 

organisationsstruktur, ledningsstruktur och samt riktlinjer och rutiner. Dessa är mer eller 

mindre närvarande i fallföretaget i denna studie. Organisationsstrukturen finns i RCS då 

verksamheten är uppdelat i olika regioner och distrikt samt att RCS har olika avdelningar med 

stödfunktioner. Detta är näst intill en förutsättning för att kunna driva en större organisation 

på ett fungerande sätt. 

 

Ledningsstruktur kan, beroende på hur det definieras, vara svårt att finna i ett företag med ren 

franchiseform - speciellt om det är förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare 

som studeras. Ledningsstruktur är den strukturen som avgör vem som bestämmer över vem, 

samt vem som rapporterar till vem (Malmi och Brown, 2008). Franchising är ett samarbete 

och franchisegivaren är således inte en överordnad chef över franchisetagaren. I fallföretaget 

beskriver distriktschefen sig själv som en coach och ingen av köpmännen ser heller 

distriktschefen som en faktisk överordnad chef, snarare en rådgivare. Distriktschefen och 
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regionchefen har inte auktoritet att bestämma över köpmännen som de behagar. Dock kan de 

hänvisa till bestämmelser i franchiseavtalet och därmed få sista ordet. På grund av detta kan 

det argumenteras för att ledningsstruktur inte är ett använt styrmedel inom franchising. 

Franchisetagarnas självständiga position är densamma för alla franchiseorganisationer så detta 

torde därmed vara en generell slutsats. Samarbetet mellan de båda parter förhindrar att en 

normal hierarkisk ledningsstruktur existerar. 

 

Suveräniteten inom franchising kan också leda till att rutiner och riktlinjer kan vara svåra att 

finna som styrmedel i en franchiseorganisation. I RCS finns det manualer som innehåller 

vissa rutiner och riktlinjer men dessa är inte obligatoriska för köpmännen att följa. En köpman 

i Pressbyrån är själv ansvarig för den dagliga verksamheten, i vilket dagliga rutiner ingår. 

Detta är inte någonting som RCS lägger sig i. I franchising tillkommer nästan uteslutande 

franchisetagarens rätt att styra sin egen dagliga verksamhet (Bradach, 1997). Antagandet att 

rutiner och riktlinjer inte används som styrmedel kan därför anses vara applicerbar på de 

flesta franchiseorganisationer. 

 

Figur 2. Modell för styrning i franchiseorganisationer. 

5.6. Franchisekontraktet 

I ovanstående modell (se figur 2) som, utifrån av Malmi och Browns (2008) styrpaket (se 

figur 1), anpassats för franchiseorganisationer har bland annat kontraktet adderats. Innehållet i 

RCS:s franchiseavtal stämmer väl överens med tidigare forskning inom franchising 

(exempelvis Rubin, 1978). Kontraktet mellan RCS och köpmännen har visats vara 

grundstenen för samarbetet och reglerar också vilka åtgärder de båda parterna får ta samt 

vilken befogenhet de har. Detta avtal påverkar därför alla övriga styrmekanismer och därmed 
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hur franchisegivarens styrning av företaget tar form. Det kan även argumenteras vara den 

viktigaste styrmekanismen då allt franchisetagaren är skyldig att göra bestäms i kontraktet. 

Franchisekontraktet måste, ur franchisegivarens synpunkt, utformas på ett optimalt sätt för att 

organisationen och franchisetagarna ska kunna ledas i önskad riktning. Franchising kan inte 

existera utan ett avtal där skyldigheterna och rättigheterna fastställs (Rubin, 1978). 

5.7. Benchmarking  

I modellen för styrning i franchiseorganisationer (se figur 2) är även benchmarking 

inkluderat. Fenomenet att jämföra resultat och prestationer butiker emellan har observerats 

som en viktig styrmetod för fallföretaget. Inom Pressbyrån används en utvärderingsmall 

kallad Bäst Standard, vilket kan ses som ett exempel på benchmarking. Mallen används som 

hjälpmedel för att jämföra butiker på punkter inom områdena ledarskap, kvalitet, försäljning 

och lönsamhet. Benchmarking kan antas vara kopplat till både cybernetisk styrning och 

kulturstyrning. Finansiella och även andra icke-finansiella siffror står som grund för att kunna 

jämföra prestationer mellan butiker. En koppling mellan företagskulturen och benchmarking 

kan ses, där en stark vinnarkultur gör att franchisegivarna ständigt jämför sig med andra inom 

företaget. Genom fallföretagets starka vinnarkultur skapas en naturlig miljö för benchmarking 

från köpmännens sida då de på en kontinuerlig basis jämför sin egen butik mot andra samt 

benchmarkar med sina egna tidigare resultat. Bradach (1997) hävdar att övertalning krävs för 

att styra franchisetagare. Inom franchising kan det argumenteras för att benchmarking och 

övertalning går hand i hand då jämförelser enheter emellan används för att styra och övertala 

en enskild franchisetagare i önskad riktning. Detta stämmer väl överens med Bradachs (1997) 

argument att övertalning av franchisetagare underbyggs med legitima bevis. Att jämföra 

prestationer och resultat mellan enheter är dock ingenting som kan väntas vara unikt för 

franchiseorganisationer. Däremot kan det antas att benchmarking används i större 

utsträckning och att det även är ett viktigt styrmedel. Detta på grund av att franchisegivarna 

inte har samma möjligheter att styra de självstyrande franchiseenheterna samt att jämförelser 

butiker emellan är enkla att genomföra. Franchiseenheter liknar ofta varandra vilket 

underlättar för benchmarkning, något som även chefcontrollern på RCS bekräftar.  

5.8. Interaktiv styrning  

Det tredje tillägget som gjort i styrmodellen (se figur 2) är interaktiv styrning. Enligt Simons 

(1995) ämnar den interaktiva styrningen att skapa ett informationsflöde så att individer inom 

ett företag delar information mellan varandra. Köpmännen menar att de ser varandra som 
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kollegor och också försöker hjälpa varandra och komma med tips på förbättringar. Detta är 

något som förvånar till viss del eftersom de alla är egna företagare, drivna av sin egen vinst, 

och på så sätt kan antas konkurrera med varandra. Vidare beskrivs relationen till 

distriktschefen som nära, även på ett mer personligt plan. Andra företeelser som skulle kunna 

indikera på ett interaktivt styrsätt är att köpmannarådet bidrar till att diskutera köpmännens 

funderingar på en hög nivå med chefer från olika avdelningar samt VD:n, där också 

diskussioner kring förbättringar sker. Enligt Simons (1995) är just ett av karaktärsdragen för 

en interaktiv styrning att information som samlas in av styrsystemet ska vara en 

återkommande och angelägen punkt att diskutera på en hög nivå inom företaget, något 

köpmannarådet skulle kunna utgöra ett exempel på. Även distriktschefens personliga 

engagemang och täta uppföljningar är också i linje med den interaktiva styrningen. Simons 

(1987b:351-352) fyra karaktärsdrag som han menar sig finna inom interaktiva organisationer 

kan därmed ses inom fallföretaget. En interaktiv styrning anses skapa en mer innovativ miljö 

(Simons, 1995), dock har ingen av de tillfrågade köpmännen inom fallföretaget kommit med 

idéer till köpmannarådet eller till Pressbyrån som kedja. Bradach (1997) argumenterar också 

för att franchisetagare kommer med kreativa idéer och bidrar med innovation och 

entreprenörskap. Kanske kan avsaknaden av förslag förklaras med att franchisetagare istället 

skapar en innovativ miljö inom sin egen butik. Där kretsar idéer kring att skapa ett bättre 

resultat som gagnar den enskilde franchisetagaren snarare än organisationen som helhet. 

Bradach (1997) hävdar att övertalning krävs inom franchiseorganisationer för att få 

franchisetagarna att göra anpassningar. Om en köpman inom Pressbyrån inte vill anpassa sig, 

exempelvis inte ta hem varor inför en kampanj, menar distrikts- och regionchefen att de 

snarare försöker få köpmannen att förstå att de tjänar på att ta hem varorna. Detta skulle 

möjligen kunna ses som en variant av övertalning. De starka personliga relationerna kan ses 

skapa ett förtroende mellan parterna vilket leder till att köpmannen ofta lyssnar på sin 

distriktschef. Den interaktiva styrningen inom den renodlade franchiseformen skulle därmed 

kunna ses som ett redskap för att påverka franchisetagarens handlingar, som en styrform. 
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6. Slutsats 
 
Modellen för styrning i franchiseföretag, som presenteras i figur 2, ska ge en holistisk bild 

som ämnar förklara hur den interna styrningen, för en renodlad franchiseorganisation, ser ut 

och används. Modellen har utvecklats i hänsyn till styrningen från franchisegivare mot 

franchisetagare. I Malmi och Browns (2008) typologi av styrning framgår det inte om det 

finns en klar tanke bakom placeringen av de olika styrmekanismerna. I typologin som 

presenteras i denna uppsats (figur 2) är dock positioneringen och storleken av 

styrmekanismerna delvis motiverad utifrån hur betydande de är samt hur de samspelar med 

varandra.  

6.1. Modell för styrning i franchiseorganisationer 
Kulturstyrning ses som en viktig del för styrning inom franchiseorganisationer med den 

renodlade franchiseformen. Utan en stark företagskultur skulle de självstyrande enheterna lika 

gärna kunna uppfatta sig som separata företag utan gemensamma mål. Att köpmännen inom 

Pressbyrån hjälper varandra och kommer med tips och råd, även om de indirekt kan ses som 

konkurrenter, kan tänkas bero på att de känner solidaritet och ser sig själva som en del av ett 

större sammanhang. Denna undersökning har gett intrycket att kulturstyrning, i 

franchiseorganisationer, är en betydande del av styrningen. I den empiriska studien visades 

detta genom den starka vinnarkulturen som rådde inom organisationen. I modellen (figur 2) 

återspeglas detta genom att kulturstyrning har getts större utrymme i jämförelse med Malmi 

och Browns (2008) ursprungliga modell (figur 1). Kulturstyrning har placerats överst då den 

antas genomsyra många delar av styrningen för den renodlade franchiseformen. 

 

I mitten av modellen återfinns benchmarking, kontraktet samt interaktiv styrning, tre 

styrmedel som är adderade till Malmi och Browns (2008) ursprungliga modell. Dessa tre 

tillägg kan, utifrån fallföretaget RCS och Pressbyrån, ses som karaktäristiska för styrning 

inom franchising. I den centralaste delen av modellen ligger kontraktet som kan ses som en 

grundsten. Kontraktet påverkar hur de andra styrmedlen kan användas, i och med att 

innehållet i kontraktet är avgörande för vad franchisegivaren har befogenhet och behörighet 

att göra. Benchmarking ligger i anslutning till kontraktet, den cybernetiska styrningen och 

kulturstyrningen då de kan tänkas influera varandra. Benchmarking som styrmedel har funnits 

vara viktigt för styrningen i den empiriska undersökningen. Detta då det har visat sig vara ett 

sätt att påverka och övertala franchisetagarna, i enighet med Bradach (1997; 1998), utan att 
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skrida över befogenheten reglerat i kontraktet. Interaktiv styrning har också fått en central 

placering i modellen då nära relationer mellan franchisegivare och franchisetagare har setts 

vara ett effektivt medel att övertala franchisetagare att agera i önskad riktning.  

 

Längst ner i modellen (se figur 2) hittas cybernetisk styrning, långsiktig planering och 

organisationsstruktur. Den cybernetiska styrningen har tilldelats mindre plats i en 

franchiseorganisation jämfört med Malmi och Browns (2008) modell. Från en 

franchisegivares håll används finansiell och annan insamlad information som grund för till 

exempel benchmarking och interaktiv styrning för att på så sätt motivera franchisetagarna att 

öka sin omsättning. Långsiktig planering samt organisationsstruktur har enligt studien visat 

sig ha en förhållandevis liten betydelse när det kommer till styrning i franchiseorganisationer, 

vilket också återspeglas i modellen. På grund av franchisetagarnas självständighet har dessa 

block reducerats.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och beskriva hur styrningen i 

franchiseorganisationer med den renodlade franchiseformen ser ut samt hur den används. 

Malmi och Browns (2008) modell antas inte ta hänsyn till aspekten att franchisetagare till stor 

del är självstyrda. Därav saknas viktiga komponenter för att till fullo beskriva styrningen för 

en organisation med den renodlade franchiseformen. Den anpassade typologin som 

presenterats för styrning i franchiseorganisationer (se figur 2) är ett försök att fylla det 

tomrum som har observerats inom forskningen (Combs et al., 2011). Studien har dock sina 

begränsningar. Endast ett fallföretag har undersökts samt antalet intervjuer har varit begränsat 

till sju. Slutsatserna från studien kan därför användas som en utgångspunkt för framtida 

forskning och bör på grund av dess begränsningar inte ses som ett fulländat förslag på hur 

franchiseorganisationers interna styrning ser ut och används.  

 

Den slutsats som dock kan dras från vår empiriska undersökning, med relativt stor säkerhet, är 

att den interna styrningen i en renodlad franchiseorganisation skiljer sig åt från styrningen 

som presenteras i Malmi och Browns (2008) typologi, samt att den används på ett annorlunda 

sätt. Detta då franchisetagare till stor del är självstyrande. Ledningen använder sig därför av 

alternativa styrmedel för att styra de självstyrande. 
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6.2. Förslag till framtida forskning 
Då studien har vissa begränsningar gällande generalisering, skulle framtida forskning med 

fördel kunna utföra fler empiriska studier där fallföretag med den renodlade franchiseformen 

inkluderas. Detta skulle ge möjliget att uveckla modellen (se figur 2) ytterligare, som i 

dagsläget kan ses som en första ansats att beskriva och undersöka hur den interna styningen 

ser ut och används. 

 

Under arbetets gång har ytterligare motsättningar mellan teori och den empiriska 

undersökningen framkommit. Detta är aspekter som kan studeras närmre men som inte faller 

in i ramen för denna uppsats. Bradach (1997; 1998) hävdar att en av fördelarna med 

franchising är att franchisetagare är mer innovativa, än vanliga anställda, och kommer med 

mycket förslag på förbättringar för verksamheten som helhet. De köpmän som vi har talat 

med har uttryckt ett ointresse att komma med förslag på utvecklingsmöjligheter för 

Pressbyrån som kedja. De beskriver snarare en trygghet med ett färdigt koncept och det 

faktum att någon annan tar hand om ekonomi, strategi och marknadsföring var faktum som 

lockade dem till franchising. Bidrar franchising verkligen till större innovation än andra 

organisationer? 

 

En annan motsättning som funnits är att Bradach (1997) beskriver att det är vanligt att en 

franchisetagare driver flera enheter inom en organisation, så kallad ”multi-unit franchising”. I 

RCS uttryckte regionchefen specifikt att detta inte är någonting de eftersträvar i sitt företag. I 

början av denna empiriska undersökning kom vi i kontakt med en handfull svenska 

franchiseföretag och multi-unit franchising tillämpas inte i något av dem i större utsträckning. 

Jeffrey Bradach är en amerikansk forskare och det kan vara så att utformningen av 

franchisingorganisationer skiljer sig länder emellan, vilket kan vara intressant att utforska 

närmre.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuobjekt 
 
Position Antal intervjuer Datum Längd (min) 
Chefcontroller 1 24 april 2014 60 
Regionchef 1 29 april 2014 60 
Distriktschef 1 29 april 2014 60 
Köpman 1 1   6 maj  2014 30 
Köpman 2 1   8 maj  2104 30 
Köpman 3 1   9 maj  2014 30 
Köpman 4 1   9 maj  2014 30 
Tabell 1. Intervjuobjekt 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjumall 
 
Intervjufrågorna är uppdelade i två kategorier, frågor till franchisegivarna (2.1) samt till 

franchisetagarna (2.2). I kategorin franchisegivarna inkluderas de personer som intervjuats på 

Reitan Convenience Sweden AB (RCS) däribland en chefcontroller, en regionchef och en 

distriktschef. Intervjuerna har haft en semistrukturerad uppställning och nedan presenteras en 

intervjumall. Dessa frågor har i sin tur anpassats efter situation och intervjuobjekt. 

Exempelvis har ordningen på intervjufrågorna anpassats samt vissa följdfrågor 

omformulerats, tagits bort eller lagts till beroende på vem som intervjuats eller ny information 

som tagits del av under intervjun. 

 

2.1. Intervjufrågor till franchisegivare 
 

Inledande frågor 

Skulle du kunna inleda med att beskriva dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på RCS? 

Vilka främsta för- och nackdelar ser ni/du med franchising? 

Äger de flesta av era franchisetagare en eller flera butiker? 
 
Kulturstyrning och interaktiv styrning 

Skulle du säga att ni har en företagskultur som ni försöker implementera hos era köpmän och 

anställda för att få dem att bete sig på ett visst sätt? 

Hur arbetar ni med era åtta värderingarna med köpmännen? Hur fungerar det? 

Hur tror du att köpmännen betraktar varandra, som kollegor eller konkurrenter? Hur vill ni att 

köpmännen ska betrakta varandra? 

Hur väljer ni vem som får bli franchisetagare? Vilka krav måste de leva upp till? 

Vilka utbildningar går köpmännen innan de blir franchisetagare och under tiden de är 

köpmän? Är utbildningarna obligatoriska? 

Tror du att köpmännen känner ett ansvar gentemot varumärket Pressbyrån, eller tror du att de 

snarare bryr sig om sin egen butik(er)? 

Vill du att köpmännen ska betrakta dig som en konsult som hjälper dem i deras verksamhet 

eller som en “chef” som säger till dem vad de ska göra? 



36	  
	  	  

Hur är din relation till köpmännen? 

Cybernetisk styrning 

Vilka mått (finansiella och icke-finansiella) använder ni vid utvärdering av de olika 

butikerna? 

Vilka skulle du säga är de viktigaste nyckeltalen ni tittar på? Hur ofta samlar ni in denna 

information? 

Har ni något automatiserat management information system (MIS)? Sammanställs nyckeltal 

och siffror automatiskt med detta system? 

Hur sker kommunikation och uppföljning av siffror ut? Hur och hur ofta? 

Vem rapporterar du till angående avvikelser (ex. fallande lönsamhet)?  

Hur hanterar ni butiker/franchisetagare där avvikelser upptäcks eller där det inte går så bra? 

Hur ofta/sällan behöver du påpeka för köpmännen att de ska förbättra någonting? 

Sköter ni bokföringen i alla butiker? Vilka fördelar ser ni med att det är RCS som sköter 

köpmännens bokföring?  

Påverkar ni hur franchisetagarna lägger sin budget? I sådana fall på vilket sätt? 

 
Administrativ styrning och kontrakt 

Kan du i stora drag beskriva vad köpmännen förpliktigar sig till enligt kontraktet? 

Finns det regler som franchisetagarna måste följa som inte är reglerade i kontraktet? 

Vad innehåller handboken som köpmännen får? Ska handboken ses som ett regelverk eller 

mest som ett vägledande hjälpmedel? 

Hur ser ledningsstrukturen ut gentemot köpmännen, d.v.s. vem rapporterar de till? 

Hur ser er organisationsstruktur ut? 

 

Förändring och övertalning 

Om ni på RCS kommer med förslag på förändringar, brukar de tas emot positivt eller 

negativt? 

Om ni möter motstånd vid förändringar (ex. kampanjer, nytt sortiment eller prissättning) hur 

hanterar ni detta? 

Hur mycket utrymme har köpmännen att komma med egna idéer/förbättringar för den egna 

butiken och Pressbyrån som helhet? 

Hur mycket utrymme har köpmännen att anpassa sortimentet till efterfrågan på den lokala 

marknaden? 
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Belöning och bestraffning 

På vilka grunder kan ni säga upp franchiseavtalet? 

Gör ni oannonserade besök i butikerna (field audits)? 

Använder ni er utav “mystery shoppers”? Hur hanteras resultatet av detta? 

Förutom franchisetagarens motivation att driva en lönsam verksamhet, finns det något annat 

ni har gör/har för att få dem att prestera bättre? 

 

Planering 

Hur ser den kortsiktiga planeringen ut för respektive butik? 

Hur kan franchisetagarna påverka den långsiktiga strategiska planeringen? 

 

Avslutande frågor 

Vad anser du att ni lägger störst vikt på vid styrning? 

Vad anser du är de mest positiva samt negativa saker med det existerande styrsystemet? 

Något ni i nuläget vill förbättra? 

 
 
 
2.2. Intervjufrågor till franchisetagare 
 

Inledande frågor 

Hur länge har du varit verksam inom Pressbyrån? 

Hur länge har haft den här butiken? 

Varför ville du bli franchisetagare? 

 

Kulturstyrning och interaktivstyrning 

Vilka utbildningar gick du på innan du blev köpman? Har du tagit med dig mycket därifrån? 

Har du kommit i kontakt med RCS åtta värderingar? I vilket sammanhang och hur ser du på 

dem? 

Hur är din relation till de andra köpmännen i ditt område (kollegor eller konkurrenter)? 

Hur ser du på din relation till Pressbyrån? Som enskild köpman, i hur stor utsträckning agerar 

du i Pressbyråns intresse? 

Hur ser du på relationen till personen som är chef i ditt distrikt samt regionchefen?  

Hur mycket hjälp och stöd får du från distriktschefen? 
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Cybernetisk styrning 

Vilka mått fokuserar du på för att hålla koll på din lönsamhet/verksamhet? Vilka tror du RCS 

är intresserade av?  

Hur sker kommunikation och uppföljning ut av siffror och resultat? 

Har du varit med om att din verksamhet inte levt upp till förväntan? Hur hanterades i sådana 

fall detta av dig samt din distriktschef?  

Hur ofta går du in och kollar på ert intranät? Vad tittar du på då? 

 

Administrativ styrning och kontrakt 

Har du bra koll på vad som står i ditt kontrakt?  

Hur ofta tittar du i de manualer och handböcker som finns på intranätet? 

 

Förändring och övertalning 

Hur brukar din inställning vara till nya kampanjer och/eller förändringar som RCS föreslår? 

Har du någon gång valt att inte implementera/tagit avstånd från en förändring? Vad hände då? 

Hur mycket utrymme har du att komma med egna idéer och förbättringar i din verksamhet? 

 

Belöning och bestraffning 

Det kommer ibland mystery shoppers till din butik, är det någonting du tar i beaktning? 

Fokuserar du på att din butik få ett bra resultat endast för din egen skull eller finns det en viss 

tävlingsinriktning köpmännen emellan (ex. årets köpman)? 

Finns det prestige mellan köpmännen? 

 

Planering 

Känner du att du kan påverka i vilken riktning Pressbyrån som helhet ska gå (ex. genom 

köpmannarådet)? 

Hur mycket försöker distriktschefen påverka hur du planerar i din butik? 

 

Avslutande frågor 

Vad lägger du störst vikt på vid styrning i din butik? Vad anser du att RCS lägger störst vikt 

på vid styrning för din butik? 

Vad anser du är de mest positiva samt negativa saker med det existerande styrsystemet? 

Något ni i nuläget vill förbättra? 


