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Förord 

 

Ett speciellt tack vill jag rikta till Anders Svensson, VD på Svensk Franchise som givit mig 

mycket inspiration. Tack även Robert Dimmlich, VD på Sveriges Franchisetagare. Jag vill 

även rikta ett stort tack till intervjupersonerna som generöst delat med sig av sin tid och sina 

erfarenheter som franchisetagare. Det har varit lärorikt och intressant att ta del av era 

perspektiv. Jag vill tacka min handledare Åsa Gustafsson som mycket effektivt handlett mig 

genom min process och Frederic Bill som med sitt engagemang och intellekt inspirerat mig att 

sikta ännu högre. Jag vill tacka Ulla-Britt för stödet. 

~Metafor~ 

”I detta arbete är Franchisegivaren mormorn som väntar på bröd för att överleva och må bra 

i sin lilla stuga i skogen och Franchisetagaren den lilla flickan som ska förmedla brödet till 

mormor från sin kära mamma som i vår berättelse är Kunden.” 

 

Det är, precis som i sagan om rödluvan, något som stoppar feedbacken från att nå franchisegivaren 

inom dagens franchising. Målet med detta arbete är att identifiera de stora stygga vargarna och ge 

förslag på hur de ska undvikas i fortsättningen.  

Hade jag fortsatt att berätta utifrån denna metafor hade jag beskrivit att jag gärna ser mig själv som 

jägaren som räddar alla på slutet. Men låt oss från och med nu fokusera på verkligheten. 

Trevlig läsning! 
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Abstract 

Information technology and an increasingly multi-functional Internet is one reason for the 

upcoming of the so-called "information revolution." Nothing in business happens without 

being preceded by some form of information exchange. Information is for the convenience of 

the company to do business. It is the vendor that meets the customer that has an important role 

since this person functions as a coordinator between the company itself and its customers. The 

seller is usually the contact link between the company and the market, and therefore mediates 

the flow of information upward in the organization. There are several issues in terms of 

information flow between franchisees and franchisors. Locally established franchises in the 

fashion clothing industry in Växjö and their relationship with - and views on - the upward 

flow of information about feedback from the market point to several areas of concern. One 

may ask what why not feedback from the market reaches the franchisor – a part of the 

problem seems to concern the fact that franchisors do not realize the importance of 

information flow from the market and the role it plays in the franchise organization. The 

challenge for franchise organizations in the fashion clothing industry is to understand their 

client's needs and embrace the feedback that indicates in what direction the market is heading. 

This is especially important for franchise organizations working in the fashion clothing 

industry because of the fact that they sell their products directly to end customers. This study 

is of an empirical exploratory kind. The method consists of a semi-structured exploratory 

interview. The franchisees who have been interviewed in the study describes that sometimes 

they have an impersonal relationship with their franchisor and that the franchisor does not 

always give the franchisee feedback on forwarded information. They sometimes feel that the 

franchisor already seems to know everything about the market and therefore the franchisor is 

not seen as engaged in receiving more information. Also, the franchisees think the 

information flow that is summarized statistics is overrated. Mainly the franchisees want more 

physical meetings as a solution to improve information flow of feedback. Franchise 

organizations needs to decentralize and focus on more types of information qualities to 

improve their businesses. Moreover, the franchisors should think twice when it comes to 

constructing agreements with the franchisees, and also demonstrate more commitment and 

implement more coaching. Among the most important things to change is to gather the 

franchisees to physical meetings so that information flow of feedback is conveyed better.  
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Sammanfattning 

Informationsteknologin och ett alltmer multifunktionellt internet är en orsak till den så kallade 

”informationsrevolutionen”. Ingenting i ett företag sker utan att det föregåtts av någon form 

av utväxling av information. Information är till för att underlätta för företaget att göra affärer. 

Det är säljaren som möter kunden har en viktig roll då denna person verkar som koordinator 

mellan det egna företaget och dess kunder. Säljaren oftast utgör kontaktlänken mellan 

företaget och marknaden och förmedlar därför informationsflödet uppåt i organisationen. Det 

finns flera problemområden vad det gäller informationsflödet mellan franchisetagare och 

franchisegivare. Lokalt etablerade franchisetagare inom klädbranschen i Växjö och deras 

förhållande till och syn på uppåtriktat informationsflöde om feedback från marknaden pekar 

på flera problemområden. Man kan ställa sig frågan vilka olika anledningar det finns till 

varför inte feedback från marknaden når fram till franchisegivaren – mycket av problematiken 

verkar kretsa kring det faktum att franchisegivare inte inser vikten av information från 

marknaden och vilken betydelse den har för franchiseorganisationen som helhet. Utmaningen 

för franchiseorganisationer inom klädbranschen är att förstå slutkundens behov och ta till sig 

av den feedback som ger indikationer om vart marknaden är på väg. Detta är speciellt viktigt 

för franchiseorganisationer som verkar i klädbranschen eftersom att de säljer sina produkter 

direkt till slutkund. Studien är av en empirisk explorativ sort. Metoden består av en 

semistrukturerad explorativ intervju. Franchisetagare har i en kvalitativ studie intervjuats om 

hur deras informationsflöden, till exempel gällande kundkrav och kundönskemål, strömmar 

från marknaden via franchisetagaren till franchisegivare. Informationsutbyte mellan 

franchisetagare och franchisegivare ses som avgörande för att nå företagsspecifika och 

systematiska mål inom franchisesystem. Franchisetagarna som blivit intervjuade i studien 

beskriver att de ibland har en opersonlig relation till sin franchisegivare och att 

franchisegivaren inte alltid ger franchisetagaren bekräftelse på förmedlad information. De 

känner ibland att franchisegivaren redan verkar veta allt om marknaden och därför inte är så 

engagerad av att få mer information. Dessutom tycker franchisetagarna att informationsflöde 

som handlar om statistik är överskattat. Främst vill man ha fler fysiska möten för att förbättra 

informationsflödet av feedback. Franchiseorganisationer behöver bland annat decentralisera 

och fokusera på fler informationskvalitéer för att förbättras. Dessutom bör man vara noga med 

att konstruera rättvisa avtal, visa engagemang och coacha. Bland det viktigaste är att kalla till 

fler fysiska möten med franchisetagare så att informationsflöde om feedback förmedlas bättre.  
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1.0 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Informationssamhället, eller även kallat IT-samhället, är ett begrepp som började användas i 

västvärlden på 1980-talet då persondatorerna intågade hemmen. Begreppet fick ännu större 

genomslag på 1990-talet när Internet fick sitt genomslag. Informationsteknologin och ett 

alltmer multifunktionellt internet är en orsak till den så kallade ”informationsrevolutionen”. 

Information och sättet vi förhåller oss till information i samhället har alltså förändras mycket 

de senaste 30 åren. Ingenting i ett företag sker heller utan att det föregåtts av någon form av 

utväxling av information, detta menar Jöever (1987) redan i mitten på 1980-talet.  

Det sätt som vi använder information på enligt Jöever (1987) är överordnat alla aktiviteter i 

företaget. Dessutom menar Jöever att information är till för att underlätta för företaget att göra 

affärer. Engström et al (2005) beskriver samtidigt att informationstekniken har fått en ökad 

betydelse för franchiseföretag. Ständigt ökande prestanda inom informationstekniken, nya 

applikationer till fallande priser och den kraft som ökad spridning och tillgänglighet innebär, 

kommer att utgöra en möjlighet för företag att göra större vinster samt även ge fördelar till 

konsumenterna.  

Jöever (1987) menar att de säljare som möter kunden har en viktig roll då denna person verkar 

som koordinator mellan det egna företaget och dess kunder. Med detta menar Jöever att 

säljaren är företagets ansikte utåt och utgör i sin roll en viktig informationslänk. Främst är 

denna säljare viktig eftersom att denna samlar in information till andra avdelningar inom 

företaget, så som marknads- och försäljningsavdelningen. Jöever menar att säljaren oftast 

utgör kontaktlänken mellan företaget och marknaden, men att det i vissa fall tillsätts nya 

befattningar i företaget som också blir inblandade i koordineringen av informationsflöde 

mellan marknad och kunder. Beträffande denna studie ses franchisetagaren och 

franchisetagarens anställda butikspersonal som säljaren. 

Det finns flera problemområden vad det gäller informationsflödet mellan franchisetagare och 

franchisegivare idag. Ett av dem beskriver Dant & Nasr (1998) kan vara franchisetagarens 

intresse att uppnå kortsiktiga vinster i relation till franchisegivarens intresse att stärka 
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varumärkeskapitalet i sitt system. Detta är ett exempel på hur flödet av information uppåt inte 

kan garanteras, andra exempel på omständigheter som påverkar den grad av informationsflöde 

som når fram till franchisegivaren kan vara till exempel centralisering, företagskultur, 

orättvisor och klyftor beroende på avtalets utformning, dålig struktur för arbete med 

informationsflöde och så vidare.  

Även om information och sättet att förhålla sig till information blivit allt viktigare på senare år 

för att uppnå framgång finns det många exempel på problemområden vad gäller arbetet med 

informationsflöde om man väljer att fokusera på enbart dem inom franchising och som gör att 

franchiseorganisationens grad av framgång påverkas.  

Väljer man att titta ännu närmare, det vill säga på lokalt etablerade franchisetagare inom 

klädbranschen i Växjö och deras förhållande till och syn på uppåtriktat informationsflöde om 

feedback från marknaden gestaltas ännu fler problemområden av franchisetagarna. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Information finns till för att underlätta för företaget att göra affärer, detta menar Jöever 

(1987). Men för att information ska göra någon nytta måste mottagaren inte bara höra utan 

även lyssna (Blomquist & Röding, 2010). Däremot varierar engagemanget mellan olika 

studerade franchisegivare vad gäller att ta åt sig av denna information som kommer från 

marknaden. Engagemanget i frågan är kopplat till kulturen, som i sin tur är förknippad med 

graden av centralisering inom franchiseorganisationen. Därför verkar det inte räcka att enbart 

att information om feedback existerar, frågan är istället hur franchisegivaren istället aktivt 

arbetar för att få den att nå fram och dessutom ta åt sig av den när den väl gör det. Man kan 

ställa sig frågan vilka olika anledningar det finns till varför inte feedback från marknaden når 

fram till franchisegivaren. 

Mycket av problematiken verkar kretsa kring det faktum att franchisegivare inte inser vikten 

av information från marknaden och vilken betydelse den har för franchiseorganisationen som 

helhet. Det är som Dant & Nasr (1998) beskriver det avgörande med informationsutbyte 

mellan franchisetagare och franchisegivare för att nå företagsspecifika och systematiska mål 

inom franchisesystem. Kanske handlar det mesta av problemen som finns idag om 

franchisegivarnas insikt om deras egna prekära situation. 
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Svensson, som är VD på organisationen Svensk Franchise, diskuterar problematiken kring 

informationsflöde mellan franchisetagare och franchisegivare och menar att det är viktigt att 

aktivt jobba för ett balanserat och transparant informationsflöde i hela kedjan för att lyckas 

inom franchise. Däremot finns det enligt Svensson många olösta problem inom 

franchiseområdet vad gäller just informationsflödet. Vilka förbättringsmöjligheter kan det 

finnas inom området som gör att franchiseorganisationerna lyckas så bra som möjligt? 

Franchiseöverenskommelsen är enligt Ericsson (1981) normalt ett formaliserat skrivet 

kontrakt. Detta innebär, precis som Svensson och Dimmlich är inne på (VD för Svensk 

Franchise respektive Svenska Franchisetagare), att det skapas klyftor och obalans i relationen 

mellan franchisegivare och franchisetagare. Kan dessa klyftorna, som verkar vara utmärkande 

inom just franchising, vara en orsak till att informationsflödet verkar fungera så dåligt? 

Att franchisegivaren oftast väljer det mest bekväma sättet att ta till sig information från 

marknaden är ett annat problem. Detta gör att franchisegivaren missar mycket annan 

information, som kan vara svårare att hämta in men som också kan ha oanade betydelser för 

verksamheten. Det kan diskuteras om det verkligen räcker att summera den totala feedbacken 

från marknaden i siffror, åtminstone franchisetagare tycker att man i sådant fall har övertro på 

de tekniska systemen och allt för ofta underskattar betydelsen av kundens tankar. Speciellt 

viktig är kundens feedback inom den bransch som studien avser, nämligen klädbranschen, 

eftersom att företagen säljer direkt till slutkunden och det är denna som står för köpbeslutet. 

Rajola (2003) menar att ett företag som säljer till slutkunder måste nå upp till slutkundernas 

förväntningar för att nå framgång. Dessutom är kläder en konsumentprodukt som är starkt 

präglad av mode och trender, vilket gör att efterfrågan förändras hela tiden. Erikson (2008) 

beskriver att konsumenter inte letar efter produkter, utan att de letar efter lösningar på olika 

skiftande behov. Utmaningen för franchiseorganisationer inom klädbranschen är att förstå 

dessa behov och ta till sig av den feedback som ger indikationer på vart marknaden är på väg. 

Jöever (1987) beskriver att säljaren är ansiktet utåt för ett företag och är koordinatorn mellan 

företaget och marknaden. Jöever menar att säljaren är en viktig informationslänk. 

Franchisegivare verkar inte inse att de, i och med franchisings natur, väldigt sällan träffar 

kunden och därför helt måste förlita sig på sina lokala säljare (det vill säga franchisetagare 

med anställda) när det kommer till informationsflöde från marknaden. Traditionella 

företagsstrukturer och franchisestrukturer skiljer sig avsevärt på den punkten, men det verkar 

inte som att franchisegivarna tar med detta i beräkningarna.  
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1.3 Problemformulering 
 

- Vilka är orsakerna till att information om feedback från marknaden i klädbranschen 

inte alltid når fram till franchisegivaren? 

 

- Vilka förbättringsmöjligheter finns vad gäller informationsflödet av feedback från 

marknaden mellan Franchisetagare och Franchisegivare? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att identifiera problemområdena som finns rörande informationsflödet mellan 

franchisetagare och franchisegivare vad gäller feedback från marknaden i klädbranschen samt 

ge förslag på förbättringar. 
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2.0 Metod 

2.1 Val av projekt 
 

Jag vill själv starta och driva en franchisingorganisation i framtiden, och därför är det 

intressant för mig att lära mig mer om franchising. Dessutom är franchising är något relativt 

nytt och som det inte forskat så mycket kring i allmänhet, och därför kändes det intressant att 

skriva om just franchising. Efter att franchising valts att studera har jag sökt mig för efter 

aktuella och intressanta problem att studera. Dessutom har det varit viktigt för mig att bidra 

med något som kan vara utav värde både inom den akademiska världen och inom näringslivet. 

Jag kontaktade därför två organisationer som har djup insikt inom franchising idag, Svensk 

Franchise och Sveriges Franchisetagare. Utifrån dessa intervjuer förstod jag att kring 

begreppet informationsflöde saknades det både empirisk och teoretisk forskning vad gäller 

franchising. Speciellt intressant var det, enligt Svensson på Svensk Franchise, att se närmare 

på hur information om feedback från marknaden flödar från franchisetagaren till 

franchisegivaren. Diskussionen med Svensson ledde till en insikt om att detta tema skulle vara 

det intressantaste och viktigaste att studera, och därför valdes projektet som hade att göra med 

informationsflöde av feedback från marknaden framför ett par andra potentiella projekt. 

2.2 Förståelse 
 

Av tidigare erfarenheter som ett resultat av nyfikenhet har jag fått en grundläggande förståelse 

för vad franchising innebär, dessutom har jag skrivit rapporter om informationsflöde tidigare 

och har en viss förståelse även för detta. Genom att skapa en generell uppfattning om 

dagslägets franchising i Sverige idag under intervjuer med Svensk Franchise och Sveriges 

Franchisetagare som dagligen jobbar med frågor som rör franchising har jag också fått vissa 

kunskaper och erfarenheter i ämnet. Det kan vara så att man som författare drar vissa 

slutsatser från de ovan nämnda erfarenheterna, och det är enligt Thurén (2007) viktigt att 

förstå att våra tidigare erfarenheter kan spegla på vilket sätt vi upplever verkligheten. Detta 

kan enligt Thurén i sin tur ha påverkat denna studie och mina intervjuer. Jag vill tillägga att 

jag försökt genomföra denna studie, i allra högsta mån, med ett öppet sinne. 

Förståelsen har den främsta påverkan på forskningsresultat menar Denscombe (2009). Det 

ställer krav på forskaren när det gäller att analysera kvalitativ data och det kräver att forskaren 
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tar en tydligare ståndpunkt än vid kvantitativa studier. Inom kvalitativa studier har forskaren 

mindre mängd data att basera sina argument på. Argument inom kvalitativa studier baseras 

ofta på ett fåtal intervjuer och då är det viktigare att forskaren på ett övertygande sätt förklarar 

sin ståndpunkt med stöd av både empiri och teori. 

2.3 Metodansats 
 

Enligt författaren Carlsson (1991) finns det två grundläggande ansatser till metod. Dessa 

ansatser utgörs av induktiv och deduktiv ansats. Det som avgör vad  som är induktivt eller 

deduktivt vad gäller ansats är förhållandet mellan teori och empiri. En induktiv 

forskningsansats präglas av att teorin är resultatet av studier i verkligheten.  En deduktiv 

forskningsansats däremot utgår från teorin och ställer utifrån teorierna upp hypoteser som 

studeras empiriskt. Carlsson beskriver att oftast är en deduktiv ansats kvantitativ och en 

induktiv ansats kvalitativ. 

Min studie har haft en induktiv forskningsansats i och med att jag genom mina intervjuer har 

gjort studier i verkligheten och att mina teorier blir någon form av resultat av detta. Utifrån 

studierna ute i verkligheten har jag skapat teorier kring vilka problemområden som finns inom 

franchising vad gäller informationsflödet av feedback från marknaden till franchisegivaren via 

franchisetagaren genom att jag har analyserat empirin utifrån teoretiska områden som 

stämmer in på problemområdena. 

2.4 Val av metod 
 

Det grundläggande steget innan valet av metod handlar om att avgöra vilken typ av data som 

ska samlas in – ska ord eller siffror samlas in? (Jacobsen, 2002). Det finns enligt Jacobsen 

många olika sorters metoder att använda när man genomför en undersökning. Ser man till vad 

Bryman & Bell (2005) förespråkar inom området så bör man basera beslut om val av metod 

på problemformulering och syfte med studien. I fallet med problemet med informationsflöde 

inom franchising har jag utgått från syftet med studien, insett att franchisetagarna borde 

intervjuas enligt en viss metod och sedan skapat ramarna för hur den metoden ska vara 

uppbyggd. Jag kände att jag var tvungen att sätta mig in i franchisetagarnas berättelse om hur 

feedback flödar till franchisegivaren, eftersom att det är franchisetagarna som ser hela 

händelseförloppet då de är ”mellanhanden” och i stort sett allt informationsflöde går via dem. 
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Denna berättelse från franchisetagare förmedlad drog jag slutsatsen inte kunde samlas in 

genom siffror, och därför kvarstod alltså ord som det enda alternativet att samla in i studien. 

Det finns olika metoder för att samla in ord, till exempel: frågeformulär, gruppintervju, 

individuell och öppen intervju och telefonintervju. Jag valde individuell och öppen intervju 

där frågorna som ställts till respondenterna mer utgjort teman, och där mycket utrymme för 

vidare diskussion funnits. Jag valde inte gruppintervju eftersom att jag ville se problemen i 

varje enskilt fall och sedan kunna jämföra dem, en gruppintervju hade kunnat bidra till att 

respondenterna inte känner sig lika trygga tillsammans med andra organisationer 

representerade.  

Denna studie är av en empirisk explorativ sort. Metoden består av en Semistrukturerad 

Explorativ Intervju (Semi Structured Explorative Interview). Franchisetagare har i en 

kvalitativ studie intervjuats om hur deras informationsflöden, till exempel gällande kundkrav 

och kundönskemål, strömmar från marknaden via franchisetagaren till franchisegivare. 

2.5 Tillvägagångssätt 
 

2.5.1 Urvalet av intervjupersoner 

 

Kriterieurvalet är det urval som lämpar sig bäst i de fall då den grundläggande kunskapen om 

vilka personer som bäst representerar ens studie inte finns hos undersökarna. (Dalen, 2007.) 

Genom att använda kreterieurvalet väljs intervjupersonerna utifrån det ämne som studien 

berör. I detta fall så handlar det om informationsflöde mellan franchisetagare och 

franchisegivare gällande feedback från marknaden. För att kunna studera detta så måste, av de 

berörda parterna franchisegivaren, franchisetagaren och kunden (som representerar 

marknaden), franchisetagaren intervjuas då de andra två parterna inte har insikt i hela 

processen. Intervjupersoner har valts inom samma bransch, eftersom att det  kan tänkas ge ett 

mer tydligt, lättolkat och kvalitativt resultat. Jag har valt att intervjua så många som sju 

franchisetagare eftersom att det är en fördel att intervjua fler personer då tillgången på 

information blir större samt och denna kan ställas emot varandra och jämföras. Svensson och 

Dimmlich, som representerar organisationer som i sin tur representerar både franchisegivare 

och franchisetagare, valdes också att intervjuas för att få en mer övergripande bild om 

problematiken inom franchising. Detta utgjorde däremot ett mer inledande arbete, och studien 



14 
 

och de resultat som genererats kom senare att smalnas av till och grunda sig i intervjuerna 

med franchisetagarna. 

Intervjuerna som genomförts; namn, befattning, företag, plats, tid: 

Anders Svensson, VD, Svensk Franchise, Telefonintervju, 14-03-2014 

Robert Dimmlich, VD, Sveriges Franchisetagare, Telefonintervju, 24-03-2014 

Joakim Olofsson, Franchisetagare, Brothers, Växjö, 8-5-2014 

Ronny Karlsson, Franchisetagare, JC, Växjö, 8-5-2014 

Jennie Åberg, Butikschef, Esprit, Växjö, 9-5-2014 

Ingela Kjellsson, Franchisetagare, Triumph, Växjö, 9-5-2014 

Ingela Kjellsson, Franchisetagare, Kriss, Växjö, 9-5-2014 

Emelie Sjöstedt, Butikschef, VILA, Växjö, 9-5-2014 

Axel Raaegaard, Franchisetagare, Vero Moda, Växjö, 15-5-2014 

2.5.2 Val av intervjufrågor samt genomförande 

 

Eftersom att forskning saknas inom området är det svårt att genom operationalisering 

konstruera och skapa frågorna. Därför har mer generella frågor skapats utefter vad som 

framkommit ur intervjuerna med Svensk Franchise och Sveriges Franchisetagare samt med 

utgångspunkter i en del av teorin. Frågorna är mer som teman och tanken är att respondenten 

ska aktiveras och berätta om informationsflödet på ett för dem naturligt sätt. 

Det är enligt Trost (2005) viktigt att den intervjuade ska kunna ha fria händer att styra 

innehållet när det gäller kvalitativa intervjuer. Intervjuaren ska på förhand ha en idé över vilka 

ämnen som ska behandlas. Jag har utvecklat 6 huvudfrågor samt följdfrågor som tillsammans 

utgör 11 frågor, men dessa frågor har varit väldigt generella och mer utgjort teman under 

intervjun. Anledningen till att jag valt att inte ställa för specifika frågor är att 

franchisetagarnas kunskaper inom området ofta är ”gömda” under andra kunskaper, och att 

det ibland krävs att de själva får resonera sig fram till de vitala delarna som jag vill undersöka 

för att de ska komma fram. Den inledande frågan om kommunikation (alltså inte specifikt 

informationsflöde) till exempel har bidragit till mycket empiri om just informationsflöde, och 
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jag gjorde ett medvetet val när jag placerade en lättförstådd fråga i början av intervjun så att 

diskussionen skulle ta fart. Den sista frågan är något ledande, vilket har tagits hänsyn till 

under analys, diskussion och i formulering av slutsats. Anledning till att jag valde att ha en 

något ledande fråga i slutet var att jag ville ”få ut det sista” av franchisetagarna som de kanske 

inte hade delat med sig av om det av sammanhanget inte framgick att det finns uppenbara 

problem inom informationsflödet mellan franchisetagare och franchisegivare. Men som sagt, 

dessa svar har beaktats utifrån vetskapen att frågan som ställts varit ledande. 

2.5.3 Kritik mot metod och tillvägagångssätt 

 

Så många som sju intervjupersoner har gett sin bild av verkligheten, och detta är bra ur det 

avseende att mycket data framkommer och kan ställas emot varandra. Däremot kan det 

diskuteras om färre intervjuer, och istället djupare frågor och mer tid tillägnats 

intervjupersonerna, hade givit ett bättre resultat. Individuella intervjuer har fungerat bra, men 

kanske hade även gruppintervjuer där franchisetagare från samma kedja kunnat diskutera och 

på så sätt eventuellt uppleva en större trygghet i att tycka och tänka om franchisegivaren varit 

ett bra sätt att gå till väga.  

2.5.4 Insamling av teori 

 

Dels har utgångspunkten varit att samla in grundläggande teori om informationsflöden inom 

franchising och helst mellan franchisetagare och franchisegivare i uppåtgående riktning. 

Dessutom har grundläggande teori om till exempel definitioner av franchising samlats in för 

att ge läsaren en grundläggande förståelse av både franchising och informationsflöde. Sedan 

har teori samlats in allteftersom att empirin tagit form, det vill säga teoriområdena har valts 

utefter vilka problemområden som dykt upp under intervjuerna, till exempel centralisering, 

kultur, ledarskap, informationskvalitéer och så vidare. Detta har lett till att många olika 

teoriområden har bearbetats, men å andra sidan är de väl relaterade till de problemområden 

som identifierats. 

För att hitta artiklar och böcker har främst Linnéuniversitetets tjänst ”OneSearch” använts, 

som är en sökmotor för vetenskapliga artiklar och för Linnéuniversitetets egna sortiment. 

Även Google-sökningar har genomförts när det gäller mer specifika sökord som inte 

OneSearch gett träff på, i dessa fall har vetenskapliga artiklar eller böcker hämtats från andra 

hemsidor. Alla sökningar har skett mellan 2014-02-24-2014-06-01. 
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2.5.5 Sökord 

 

Franchise, Franchising, Franchisetagare (franchisee), Franchisegivare (franchisor), 

Franchiseavtal, Informationsflöde (information flow), Information Management, 

Informationsöverföring (information transfer), Kundkrav, Kundönskemål, 

Marknadsinformation, Marknadskommunikation, Centralisering, Informationskvalité 

(information quality), Muntlig feedback (verbal feedback), Ledarskap, Coaching, 

Företagskultur, Organisationskultur, Fysiska möten, Kontaktvägar, Kontaktytor, 

Kommunikation, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplan. 
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3.0 Teori 

3.1 Definitioner av Franchise  
 

Ericsson (1981) definierar franchise genom att beskriva att för nutida affärsbruk i USA står 

begreppet normalt för en licens från en varumärkes- eller varukänneteckensägare till en 

självständig person eller enhet med tillåtelse att sälja produkter och/eller tjänster under det 

aktuella namnet eller varumärket. Franchiseöverenskommelsen är enligt Ericsson normalt ett 

formaliserat skrivet kontrakt som ger franchisetagaren rätten att bruka franchisegivarens 

varumärke och dessutom ställer det krav på att franchisetagaren driver sin verksamhet i 

enlighet med vissa standarder av franchisegivaren fastställda till skydd för good-will och 

varumärke.    

Pettersson & Magnusson (1982) beskriver att franchising inte kan anses vara artskilt från alla 

andra företagsrelationer utan skillnaden består i en betoning av vissa aspekter. Franchising 

kan enligt författarna ses som en ny blandning av tidigare använda metoder och tekniker i 

kedjeföretag. Blandningens innehåll kan sägas vara så speciell att den motiverar en egen 

beteckning. Det finns enligt Pettersson & Magnusson knappast några helt självklara gränser 

mellan franchising och andra affärsfenomen. Författarna menar att likheter med andra 

samarbetsformer framgår bland annat av att flera författare försökt fånga innebörden av 

franchising genom olika omskrivningar som intensifierad samverkan, påklädd licensiering, 

styrda arbetsformer i system, kontrakt eller integrerat samarbetsförfarande och tanken att 

franchising och frivillig fackkedja är varandras omvändning vad gäller formell 

beslutsstruktur. 

3.2 Franchisetagares förmedling av informationsflöde uppåt till 

franchisegivaren och viljan bakom arbetet 
 

Dant & Nasr (1998) har studerat franchisetagarnas vilja att stimulera ett uppåtgående 

informationsflöde och utvecklat hypoteser vad som påverkar denna vilja. Dant & Nasr menar 

att informationsutbyte mellan franchisetagare och franchisegivare ses som avgörande för att 

nå företagsspecifika och systematiska mål inom franchisesystem. Författarna undersöker 

frågan om styrning och kontrolltekniker som används av franchisegivare när det kommer till 

informationsflöde samt studerar betydelsen av utbyte av information mellan franchisetagare 

och franchisegivaren inom begreppet informationsflöde. De menar att grundläggande 
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konflikter i parternas respektive mål gör att det inte är lätt att uppnå anpassning som 

franchiseavtalen ger incitament kring åt franchisegivaren. Ett exempel på detta är att 

franchisetagaren främst är intresserad av att uppnå kortsiktiga vinster. Franchisegivaren 

däremot är mer bekymrad över att stärka varumärkeskapitalet i sitt system. Därför kan flödet 

av information uppåt – det vill säga flödet av information mellan franchisetagare och 

franchisegivare – inte nödvändigtvis garanteras. Dant & Nasr beskriver att de har studerat och 

empiriskt utvärderar hypoteser rörande franchisetagarnas vilja att ge information till sina 

respektive franchisegivare. Till exempel har graden av upprepade köp av de varor eller 

tjänster som franchisetagaren säljer betydelse, likväl som hur lång tid franchisetagare och 

franchisegivare samarbetat. Desto längre franchisetagare och franchisegivare samarbetat desto 

större verkar viljan vara att förmedla informationen. Dessutom är graden av konkurrens 

kopplad till viljan hos franchisetagaren att ge information till franchisegivaren, eftersom att 

franchisetagaren inser att franchisegivaren lättare kan bekämpa konkurrens med mer 

information. Den sista hypotesen handlar om att desto fler franchisetagare det finns inom 

franchisekedjan desto större incitament ger det att bidra med informationsflöde till 

franchisegivaren. Om endast en eller ett fåtal franchisetagare finns med i kedjan anser de att 

franchisetagaren åker ”snålskjuts” på deras arbete i en högre grad. 

3.3 Informationsteknikens och styrmodellernas betydelse 
 

Engström et al (2005) beskriver att informationstekniken har ökad betydelse för 

franchiseföretag. Den enorma kraft som ryms inom informationstekniken, med ständigt 

ökande prestanda och nya applikationer till kontinuerligt fallande priser och ökad spridning 

och tillgänglighet, kommer att innebära ännu större fördelar och vinster för handeln och 

konsumenterna framöver. 

Jöever (1987) beskriver att ingenting i ett företag sker utan att det föregåtts av någon form av 

utväxling av information. Det sätt som vi använder information på är överordnat alla andra 

aktiviteter i företaget. Författaren understryker att information är till för att underlätta för 

företaget att göra affärer. Jöever hävdar att intern och extern informationsverksamhet alltför 

ofta bedrivs utan att man vet vilka förändringar man vill åstadkomma internt och externt eller 

vilken styrfilosofi man har och vilken roll informationsverksamheten ska spegla för att man 

ska uppnå målet. Olika styrmodeller ställer olika krav på innehållet i den information man vill 

använda sig av för att styra. De ställer också helt skilda krav på uppläggning av och innehåll i 
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företagets styrsystem. Vill man som företagsledare utöva någon form av styrning av en 

verksamhet blir mängden av det ”råmaterial” som måste tillföras som information mer eller 

mindre omfattande beroende på vilken styrmodell man väljer. 

3.4 Säljarens roll som informationsförmedlare  
 

Jöever (1987) beskriver att en industrisäljare har en viktig roll i företagets marknadsföring 

som ”vågmästare” och dessutom som koordinator mellan det egna företaget och dess kunder, 

konkurrenter och andra intressenter på marknaden. Ofta representerar säljaren företagets 

ansikte utåt och utgör i den rollen en viktig informationslänk. Inte bara är säljaren viktig som 

insamlare av information till marknads- och försäljningsavdelningen, utan också för andra 

funktioner inom företaget. Däremot är säljarens roll och uppgifter inte speciellt entydiga 

enligt Jöever. Köp-sälj processen är ofta mer komplex, med många personer involverade från 

både det säljande och det köpande företaget. Det behöver nödvändigtvis inte vara säljaren 

som är företagets kontaktlänk mellan företaget och marknaden, flera befattningar eller nya 

typer av befattningar i företagets avsättningsfunktion kan också vara inblandade. 

3.5 Centralisering i en verksamhet och dess konsekvenser  
 

Brooke (1984) beskriver både makt och auktoritet i sammanhanget centralisering av en 

verksamhet. Författaren beskriver att en verksamhet blir mer centraliserad om man utövar mer 

auktoritet och tvärtom mer decentraliserad om man inte utövar mindre auktoriteten inom 

organisationen. Brooke menar att det finns olika metoder för att bedöma den hierarkiska 

strukturen i en organisation, och att de baseras på ett antagande om att makten hos en person 

eller i en grupp är relaterad till organisationens struktur.  

Brooke (1984) menar vidare att auktoritet och byråkrati kan hänga ihop, och att det finns en 

relation mellan organisationer där personer tillgivits ansvar enligt förbestämda rutiner och 

centralisering. Processen som handlar om förvandling från det individuella styret av 

karismatisk karaktär till ett mer förutsägbart system som innefattar kontorsavdelningar och 

karriärstrukturer ger enligt Brooke mening till ordet autonomi. Denna utveckling åtföljs av 

försök att försäkra att de olika enheternas beteende är förutsägbart och att relativt inflexibla 

regler bistår förutsägbarheten.  
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Det har enligt Brooke (1984) även påpekats att centralisering, det traditionella måttet på 

styrka, är en belastning eftersom att det tenderar att blockera introduktionen av nya metoder 

och organisationer som uppmanas till att frambringa innovationer snarare än att koordinera 

kräver istället flexibilitet och individuellt ansvar. De sistnämnda egenskaperna i en 

organisation är förknippade med decentralisering och inte centralisering. Detta innebär enligt 

Brooke att centralisering kan vara motsägelsefullt när det kommer till att organisationen ska 

innovera eller är i behov av individuellt ansvarstagande. 

Ett tecken på byråkrati med speciella konsekvenser för centraliseringsdiskussionen menar 

Brooke (1984) handlar om pressen kring opersonlighet. Principen kring opersonlighet handlar 

om att försäkra att beslut inte fattas där de genomförs. Detta i sin tur skapar en situation där 

nedåtgående kommunikation är stark och uppåtgående kommunikation är svag. En 

konsekvens av den svaga uppåtgående kommunikationen är att informationsflödet förvrängs. 

Misslyckanden i systemet är otillräckligt förklarade och beslutsfattarna har information som 

inte stämmer som kan påverka beslut om att revidera sina policys. Brooke beskriver att en 

”ond cirkel” skapas vilket innebär att besluten som fattas blir mer och mer irrelevanta relaterat 

till problemen och de underordnade tar fler steg gentemot att skydda sig själva mot 

beslutsfattarens infall. Denna cirkel verkar sedan på ett centraliserande sätt; beslutsfattare 

märker att de är mindre kapabla att delegera, av anledningar som är än mer kraftfulla om de är 

oförklarade. Ytterligare en vridning av cirkeln ges då underordnade undviker allt 

beslutsfattande och sålunda bidrar ännu mer till överbelastningen på de högre nivåerna i 

organisationen. 

3.6 Relationen mellan Franchisetagare och Franchisegivare med tillhörande 

obalans och klyftor 
 

Engström et al (2005) menar att en av hörnstenarna inom franchising är att parterna är 

ekonomiskt och juridiskt självständiga företag men samtidigt beroende av varandra genom 

samverkan i ett gemensamt affärskoncept. De beskriver att något ägarförhållande dem 

emellan inte existerar eller åtminstone inte bör existera. Franchisetagaren hyr sig enligt 

Engström et al (2005) rätten att driva verksamhet enligt franchisegivarens affärskoncept för 

egen räkning och på sin lokala marknad. Denna investerar egna pengar och eget arbete i 

uppgiften och är beroende av framgång för sitt levebröd. Enligt författarna är detta den bästa 

motivationen som finns för någon som ska göra sitt yttersta. 
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Parallellt med detta beskriver Engström et al (2005) att franchisetagaren ställer krav på 

förbättringar av konceptet och själv bidrar med idéer. Författarna menar att det är givaren som 

står i stånd att utföra de uppgifter som krävs för att franchisekonceptet ska nå framgång, och 

dessa uppgifter består av bland andra utbildning, manualer, handledning och så vidare. 

Franchisegivaren beskrivs av Engström et al (2005) vara beroende av franchisetagarens 

framgång och vise versa, och därmed mobiliseras krafterna maximalt från båda håll.  

Engström et al (2005) beskriver också ett långsiktigt samarbete vad gäller franchising. De 

menar att i USA är det vanligt att franchiseavtal ingås på både 15 och 20 år och till och med 

livstid. Långsiktigheten menar författarna förutsätter öppenhet och tillit. I franchising är 

parterna överens om hur ekonomin skall fördelas. Rättigheter och skyldigheter för utveckling 

och drift är kartlagda för lång tid framåt och samarbetet regleras i detalj. 

Pettersson & Magnusson (1982) menar att det finns klara intressemotsättningar 

franchisetagare och franchisegivare emellan som kan skapa vissa klyftor eller obalans. Detta 

handlar till exempel om diskussioner kring regler för franchisetagarnas avgifter. Till exempel 

menar intervjupersonerna i den studie som Pettersson & Magnusson utfört att det är viktigt att 

det råder en balans mellan franchisegivare och franchisetagare när det gäller prestationer och 

belöningar. Dessutom kan det uppstå interna stridigheter om franchisesystemets affärsidé inte 

blir framgångsrik. Franchisetagarna kan då anklaga franchisegivaren för bristande 

utvecklingsarbete, dåliga tester, falska förespeglingar, felaktigt sortimentsval, för lite central 

marknadsföring och så vidare. 

3.7 Organisationskultur i Franchisekedjor och dess påverkan på 

kommunikation och informationsflöde  
 

Bang (1999) beskriver att kultur kan utvecklas i en grupp förutsatt att följande betingelser 

föreligger: 1. Gruppen måste ha varit tillsammans så länge att den upplevt och delat 

betydelsefulla problem. 2. Gruppen måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iaktta 

effekten av lösningarna. 3. Gruppen måste ha tagit in nya medlemmar så att man överfört 

sättet att lösa gruppens problem till andra – det vill säga man har ”socialiserat in” de nya 

medlemmarna i gruppens sätt att fungera. Bang menar att genom att definiera skapandet av 

kultur utifrån dessa betingelser så kan man se att kultur kan utvecklas i många sociala system. 

Bang beskriver också att tre betingelser starkt bidrar till att subkulturer bildas. Dessa är dels 

tät och nära kontakt, dels gemensamma erfarenheter och dels gemensamma personliga 
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egenskaper. Tät och nära kontakt mellan människor i en grupp beskriver Bang är 

grundläggande för att en subkultur ska bildas i en organisation genom att människor har en 

tendens att utveckla gemensamma känslor och uppfattningar när de tillbringar mycket tid 

tillsammans. Bang menar att subkulturer inte bildas ”över en natt” och att människor måste 

samarbeta med varandra relativt lång tid, dela olika typer av problem samt olika sätt att 

hantera problem, och dessutom dela känslomässiga reaktioner till följd av dessa händelser. 

Jöever (1987) menar att kulturen inom ett företag speglar helhetskommunikationen. 

Författaren beskriver att företagsledare idag inte nöjer sig med att som förr ta fasta på ”hårda” 

och materiella managementaspekter som ekonomi, teknik och struktur. Vad som ytterligare 

kommer i fokus för intresset är ”mjuka” och immateriella managementaspekter som till 

exempel kommunikation och de anställdas engagemang och sammanfattas då under begreppet 

företagskultur. De senare åren menar Jöever att intresset kring företagskulturer har bidragit till 

ökad medvetenhet om kvalitativa aspekters betydelse och människorna i företagen lyfts fram 

som aldrig förr. I takt med att de anställda inser sin betydelse ökar både ansvarstagande och 

medvetenhet och allt fler både vågar och vill ifrågasätta saker och ting, till exempel 

informationsutbudet.  

3.8 Franchisegivares och franchisetagares ansvar gentemot varandra  
 

Genomgående beskriver Pettersson & Magnusson (1982) att franchisegivarna sköter den 

centrala marknadsföringen som till exempel riksannonsering, framtagande av annonsmanus 

och tryckning av reklammaterial. Franchisetagaren ansvarar dessutom normalt för den lokala 

marknadsföringen och franchisegivaren ger ofta även stöd i säljarbetet. Tester av nya varor 

och utvecklingsarbete av olika slag sköts av franchisegivaren. Franchisegivaren ger också i 

samtliga fall som studerats av författarna någon form av utbildning till franchisetagarna. 

Denna utbildnings innehåll och omfattning skiljer sig däremot mycket från företag till företag. 

En introducerande utbildning på en till två veckor och därefter någon slags vidareutbildning 

varje år är däremot ganska vanligt enligt Pettersson & Magnusson.  

Engström et al (2005) beskriver att vad det gäller att ha ansvar för ett antal franchisetagare så 

ställs många krav på hela organisationen, och att iträda rollen som franchisegivare ställer inte 

samma krav som att vara kedjeledare eller som att vara anställd chef i ett storföretag. 



23 
 

3.9 Vikten av fysiska möten mellan Franchisegivare och Franchisetagare för 

effektivt informationsflöde  
 

Engström et al (2005) menar att förutom ett vanligt förekommande veckobrev som skickas 

från franchisegivaren och annan daglig dialog i olika ärenden så finns det flera möjligheter för 

franchisegivaren att sätta kommunikationen i system – bland annat genom fysiska möten. Är 

det så att franchisetagarna är många så kan det enligt Engström et al vara fördelaktigt att 

samla dem till regionala möten för erfarenhetsutbyte och samråd. Dessutom menar författarna 

att en årlig ”kick-off” är ett måste i all kedjeverksamhet, även inom franchising. Genom dessa 

kick-offer redovisar framgångsrika medlemmar i systemet hur de nått resultat, de nya 

franchisetagarna presenteras och franchisegivaren får höra den verkliga ”sanningen”. Att 

utnyttja den sociala samvaron menar Engström et al är ett viktigt sätt att stärka gemenskapen 

inom systemet. Den franchisegivare som undviker att samla ihop gänget av rädsla att 

franchisetagarna då ska gadda ihop sig har anledning att noga tänka igenom sin situation.  

Dessutom menar Engström et al (2005) att vad gäller kommunikation genom fysiska träffar, 

och för den delen kommunikation över huvud taget, så har informationsflödet om feedback 

från marknaden stor betydelse i organisationen: 

”Det är framförallt viktigt att supportkontoret får löpande rapporter från franchisetagaren 

om hur verksamheten utvecklas och om händelser på marknaden som kan påverka 

franchisegivaren eller kollegor.” 

Engström et al (2005), s. 89 

Pettersson & Magnusson (1982)  beskriver att Franchisetagare anser att sammankomster och 

andra kontaktmöjligheter även utgör en viktig förutsättning för att ett positivt samspel ska 

kunna uppstå. Dessutom är individrelationerna inom kedjan en väsentlig pusselbit för att 

bygga framgång. 

Blomquist & Röding (2010) beskriver vikten av att ledare som brottas med problem och 

upplever detta jobbigt kan ha ett ”bollplank”. De menar att samtal under till exempel fysiska 

möten med en kollega och därigenom utbyte av erfarenheter, diskussioner om mål och 

problem, är ett sätt att få hjälp i arbetet som ledare. Detta väljer författarna att kalla co-

coaching och detta är ett begrepp som används när personer i ledande ställning coachar 

varandra under lika villkor och byter tid och idéer med varandra enligt en strukturerad metod. 
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Blomquist & Röding (2010) menar att ett bra möte karaktäriseras av att det sker en utveckling 

– att det händer något som för verksamheten framåt. Det skapas nya tankar och nya 

möjligheter kommer upp till ytan och dessutom kläcks enligt författarna nya idéer, problem 

löses och deltagarna får nya perspektiv. Ett bra möte motiverar också både ledaren och 

medarbetarna, vilket frigör energi och skapar kreativitet. En del problem kan man helt enkelt 

inte lösa själv och då behövs en grupp att bolla med och att lära sig av. Möten behövs 

dessutom för att sprida kunskap effektivt. Ett bra möte ger deltagarna enligt Blomquist & 

Röding (2010) möjlighet att bidra, bli sedda, lära sig något, få med sig ny insikt, möta 

varandra och reflektera. 

3.10 Betydelsen av kontaktvägar till franchisegivaren och bekräftelse på 

mottagen feedback 
 

Blomquist & Röding (2010) beskriver att en coachande relation som en ledare iträder sig 

handlar om att ställa frågor som får andra att hitta svar. De menar att relationen i en 

coachande relation är jämbördig och att detta skiljer sig från ett traditionellt förhållande där 

chefen talar om vad som gäller. Kort sagt menar Blomquist & Röding att ansvaret för att hitta 

lösningar och att förverkliga mål, det vill säga lära och utvecklas, således inte ligger hos 

ledaren utan hos medarbetaren. Författarna beskriver att det också är viktigt för ledare att både 

fråga och lyssna.  

Blomquist & Röding (2010) beskriver att förmåga att känna empati är en av grunderna för att 

lyckas som coach. Det handlar enligt författarna om att sätta sig in i hur en annan människa 

känner, förstå en annan människas upplevelser utifrån där den personen befinner sig, är 

avgörande. Det är enligt författarna viktigt att utveckla kompetensen att ställa frågor för att 

kunna arbeta med ett mer coachande ledarskap. Men en minst lika viktig förmåga är också att 

lyssna som ledare. Pettersson & Magnusson (1982) menar att informellt så anser sig 

Franchisetagarna få bra gehör för sina idéer. Blomquist & Röding (2010) menar att lyssna inte 

är samma sak som att höra och att man ska se upp att uttrycka sig på sätt som ”jag hör vad du 

säger”. Personen har i detta fall hört vad någon sagt, men författarna ställer sig frågan – har 

denna lyssnat? 

Blomquist & Röding (2010) tar även upp en allmän modell för coachning som innehåller 

såväl olika typer av frågor som en ordningsföljd som kan följas i frågeställandet. Denna 

modell menar författarna ger en hjälp att hålla en ram för ett coachande samtal.  Den 
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gemensamma nämnaren är de fyra faser som ett coachningssamtal består av. Faserna måste 

enligt författarna inte tas i någon bestämd ordning men under ett bra coachningssamtal rör 

man sig genom de olika faserna: 

GROW-modellen: 

Goal 

”Du och din medarbetare kommer överens om ett ämne och mallen för samtalet.” 

Reality 

”Verklighetsbeskrivning – din medarbetare beskriver sin situation och sin verklighet och du 

hjälper till att göra beskrivningen så rik som möjligt.” 

Options 

”Möjligheter – vilka möjligheter och val finns?” 

Wrap-up 

”Summering – ni kommer överens om en plan, vad ska göras, eventuella hinder – hur går 

arbetet vidare?” 

Blomquist & Röding (2010) s. 99-100 

 

Bra kontaktvägar till franchisegivaren är en fördel menar Pettersson & Magnusson (1982) 

men däremot så skiljer sig satsningar på att bygga olika formella kontaktnät mycket från fall 

till fall. Erikson (2008) reder ut tre olika termer som har betydelse inom 

kommunikationsplaneringen på ett företag: 

1. Kommunikationspolicy – ”samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska 

bedrivas i organisationen samt principer för fördelning av ansvar”. 

2. Kommunikationsstrategi – ”det långsiktiga tillvägagångssättet för att med 

kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål”. 

3. Kommunikationsplan – ”definierade mål och åtgärder för kommunikationen med 

utvalda målgrupper under en avgränsad tidsperiod med en viss ekonomisk ram”. 

(Erikson, 2008 s. 164) 
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Pettersson & Magnusson (1982) menar att det i vissa fall inom kontaktnätet finns formella 

samrådsorgan mellan Franchisegivare och Franchisetagare. Dessa fungerar som en slags 

utsträckt hand – en typ av samrådsorgan. 

3.11 Olika informationskvalitéer av feedback och deras betydelse för 

franchiseverksamheten 
 

Olaisen (1993) menar att det har skett mycket förändringar inom området informationsflöde i 

organisationer på senare tid. Informationsteknologi och information anses inte längre vara en 

resurs i företaget, utan snarare företagets omgivning. Däremot understryker Olaisen att den 

viktigaste frågan inte är vad maskinerna som styr informationsflödet kan göra – utan vad vi 

vill att de ska göra.  

Olaisen (1993) ställer sig frågan vilka typer av information vi har inom diskussionen om 

informationsflöde. Genom att dokumentera så görs informationen förstådd. All kunskap, 

erfarenhet, fakta, åsikter, know-how och så vidare sammanfattas på något sätt på papper, film, 

eller på elektroniskt vis. Med andra ord handlar det om formell information som enkelt kan 

lagras och lätt hämtas in. Dokumenterad information har vissa fördelar och vissa nackdelar 

gentemot annan typ av information. Enligt Olaisen kan det förväntas att att dokumenterad 

information kan ge en mer komplett och objektiv bild av relevanta händelser. Den har också 

mindre kostnader förknippad med sig än information som erhålls från konsulter. Denna typ av 

information är ofta mindre formad av specifika användarebehov jämfört med mer informella 

typer av information. 

Olaisen (1993) beskriver att hans studies tema är att analysera hur företagsledare uppfattar 

informationskvalité i deras informationssökande beteende. Huvudsyftet är att beskriva och 

analysera användandet av elektronisk information bland företagsledare. Olaisen menar att det 

finns en frågeställning som handlar om hur elektroniskt överförd information har förändrat 

vår sociala plats i tid och rum, och våra möjligheter för att etablera sociala nätverk. Olaisen 

menar att dagens teknik innebär att vi kan lagra, organisera och distribuera elektronisk 

information på ett helt nytt sätt än vad som har varit möjligt tidigare.  Den professionella 

organisationen är skicklig på att forma och utnyttja nätverk. Företag kan idag ha direkt 

tillgång till både intern och extern information. Däremot menar Olaisen att datornätverk inte 

är ett substitut för mänsklig kontakt, men att de stärker de befintliga relationerna och att de 



27 
 

ger människor som arbetar i nätverkspräglade organisationer en potential att skapa och 

behålla mycket större nätverk än vad tekniken innan tillät. 

3.12 Informationsflöde som resultat av muntlig feedback 
 

Olaisen (1993) menar att muntlig kommunikation erbjuder en anmärkningsvärd fördel: den 

tillåter utbyte av tankar. Genom ”face-to-face” kommunikation kan information säkerställas 

på ett annat sätt som har en direkt koppling till behovet att minska osäkerhet. Feedbacken 

tillåter informationen att skräddarsys specifikt till användarens behov. Olaisen beskriver att 

det enligt alla empiriska studier är så att källorna till den informella informationen är de allra 

viktigaste vad gäller all typ av arbete. Enligt Olaisen kan inget ersätta värdet av att träffas 

”face-to-face” och dela med sig av information. Inte heller finns det något som ersätter värdet 

vad gäller vikten av informella nätverk. Författaren menar dock att vissa typer av informell 

information formaliseras genom interna elektroniska arkiv där denna information kan lagras 

och hämtas upp med omedelbar tillgång. 

3.13 Om marknadskommunikation, marknadsinformation och vikten av att 

hålla sig uppdaterad om vem kunden är 
 

Erikson (2008) beskriver att konsumenternas värderingar hoppar oplanerat och ologiskt – 

ännu snabbare än tidigare. Dessutom följer konsumenterna inte alltid ”de stora asfalterade 

vägarna”, utan snarare ”de nytrampade stigarna”. Erikson beskriver det som följande: 

”Konsumenter letar inte efter produkter, utan de letar efter lösningar på olika skiftande 

behov.” 

Erikson (2008) s. 96 

Erikson (2008) ställer sig frågan hur företagen fångar upp de skiftande behoven och den 

begränsade tid som kunderna har. Dessutom måste varumärkeslöftet från företaget preciseras 

till konkreta värden och tydliga kontaktytor. Konsten att sälja en produkt eller tjänst menar 

Erikson bygger på bland andra följande aspekter i marknadskommunikationen med potentiella 

kunder: 

 Insikt – förstår konsumenterna vad det handlar om, vad de ska göra eller vad de ska 

tänka på? 
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 Bekvämlighet – kan konsumenterna se att våra produkter eller tjänster är enkla? 

 Uttryckssätt – talar jag konsumenternas språk? 

 Problemlösning – löser våra produkter eller tjänster ett tydligt behov? 

 Förmåga att övertyga – behandlar vi konsumenterna som om de verkligen är 

intresserade, det vill säga talar vi med dem och inte till dem? 

 Kunskap – får konsumenterna alla fakta de behöver genom vårt sätt att 

kommunicera? 

 Tillåtelse – hjälper vi/underlättar vi för konsumenterna att säga ”ja” för att komma till 

ett avslut? 

Ovanstående resonemang menar Erikson (2008) också innebär att ett företag behöver fundera 

på vilka kontaktytor det har med marknaden. Erikson ställer sig frågan vilka kontakter som 

företaget självt måste styra över med egna resurser och vilka som kan läggas ut och väljas 

bort som egna kärnkompetenser. Det kan vara riskabelt att outsourcea kontakter med sina 

kunder till externa samarbetspartners, till exempel kundtjänst, transporter och service. 

3.14 Engagemanget från franchisegivarens sida gällande att stimulera 

informationsflöde om feedback från marknaden 
 

Engström et al (2005) menar att de som lyckas med franchising oftast är företag där det 

personliga engagemanget spelar en större roll än vad som är vanligt i storföretag; där anställda 

flyttas mellan olika avdelningar och där den engagerade chefen efter en tid befordras till andra 

arbetsuppgifter. 

Engström et al (2005) beskriver att det är franchisegivaren som sätter sin prägel på de 

inbördes relationerna. Enligt Engström et al så är den som inte anser sig ha tid eller förmåga 

att i till exempel veckobrev formulera tankar, idéer och fakta till sina franchisetagare inte 

heller skall ägna sig åt att vara kedjeledare. Faktum är att många framgångsrika 

franchisesystem har organiserat sin kommunikation med utgångspunkt från olika teorier som 

handlar om franchisegivarens engagemang och kommunikation med franchisetagarna. 

Pettersson & Magnusson (1982) talar om franchisegivarens engagemang riktat emot 

franchisetagarna och den servicen de erbjuder franchisetagarna. De menar att i samtliga av 

författarnas studerade fall så ger franchisegivaren någon form av service till franchisetagarna. 

De menar att servicen utvecklas successivt i de olika systemen. De menar att många 
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franchisegivare som de studerat är beredda att bredda och fördjupa sin service och sitt 

engagemang gentemot franchisetagarna. 

Engagemang från franchisegivarens håll kan enligt Pettersson & Magnusson (1982) bland 

annat handla om att franchisegivaren vid butiksförsäljning har butikskonsulenter som ger råd 

och anvisning. Dessutom så kan franchisegivaren delta vid försäljning hos kund genom att 

skicka ut representanter. Däremot så har det administrativa engagemanget och den 

administrativa servicen skiljts sig väldigt mycket från fall till fall. De beskriver att vissa 

franchisegivare ger mycket begränsad service och visar begränsat engagemang, medan andra 

franchisegivare till och med gör temporära konsultinsatser hos franchisetagarna vad gäller 

bland annat marknadsanalyser och företagsanalyser samt allmän rådgivning och 

planeringshjälp. 

Vad det gäller generellt socialt samspel mellan franchisegivare och franchisetagare menar 

Pettersson & Magnusson (1982) att franchisegivarna verkar eftersträva en ömsesidig och 

positiv relation till sina franchisetagare. Man har i flera av de studerade kedjorna lyckats 

uppnå en stor tilltro till det egna systemets produkter och tjänster. I flera fall så finns även 

informella relationer franchisegivare och franchisetagare emellan inom kedjorna. 

Sammankomster och andra kontaktmöjligheter utgör även en viktig förutsättning för att ett 

positivt samspel ska kunna uppstå. 
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4.0 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras två kategorier av intervjuer. Under avsnitt 4.1 (se nedan) 

framställs den generella problematiken kopplad till franchise och informationsflödet av 

feedback från marknaden utifrån två olika parters perspektiv, Svensk Franchise och Sveriges 

Franchisetagare, den förstnämnda en organisation för franchisegivare och den sistnämnda en 

organisation för franchisetagare. Efter att denna generella bild om hur situationen ser ut bland 

franchisekedjorna i Sverige utretts presenteras i 4.2 (se nedan) resultaten av de fysiska 

explorativa semistrukturerade intervjuerna som genomförts ute i klädbutiker som drivs genom 

franchise. Denna andra del av empiriavsnittet är mer specifik än den första, och beskriver de 

unika omständigheterna och problemområdena kring informationsflöde inom sju olika 

franchiseorganisationer utifrån franchisetagarens (eller i vissa fall den operativt ansvariga 

butikschefens) perspektiv.  

4.1 Telefonintervju om problemområden inom Franchise med Svensk 

Franchise och Sveriges Franchisetagare 
 

Anders Svensson, VD i Svensk Franchise som en ideell organisation har som mål att sprida 

kunskap om franchising och verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt, beskriver 

att det inte finns någon given modell för franchise, utan att franchise styrs av mer generella 

avtal. Därför blir även strukturen generell. Avtalets existens och utformning ligger därför till 

grund för hur det mesta av arbetet inom franchising styrs, och det kan innebära stora 

skillnader mellan parterna beroende på hur avtalet utformas. 

Robert Dimmlich, VD i Sveriges Franchisetagare som är en organisation som bildades utifrån 

de problem som finns inom franchising främst från franchisetagarens perspektiv, beskriver 

också att det inom franchise idag finns stora skillnader mellan franchisegivare och 

franchisetagare. Dimmlich menar att det rentav finns en obalans mellan parterna och att de 

flesta problem och utmaningar gror utifrån denna obalans. 

Enligt Svensson så delas franchise upp genom att skilja på områdena franchisegivare och 

franchisetagare. Svensson menar att dessa perspektiv skiljer sig distinkt från varandra när det 

gäller att studera franchise. Detta innebär att det finns tydliga skillnader och högst sannolikt 

även klyftor mellan franchisegivare- och franchisetagare. Detta inte minst vad gäller 

kommunikationen mellan de två parterna. Studerar man vidare denna kommunikationens 
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brister så återkommer begreppet informationsflöde som ett centralt begrepp gällande 

problematiken inom kommunikationssvårigheterna mellan de två parterna franchisegivare och 

franchisetagare. Denna kommunikation försvåras på grund av vad både Svensson och 

Dimmlich ovan ingående beskrivit gällande skillnader, klyftor och obalans mellan parterna 

vilket kan ses som en produkt av konceptet franchisings natur.  

Svensson beskriver att det idag finns flera olika typer av system för franchisekedjor när det 

kommer till att hantera informationsflöde – eller som man enligt Svensson i branschen 

benämner det, ”informationsöverföring”. Dessa typer av information beskriver Svensson kan 

utgöras av till exempel en Personalplaneringsmodell som uppdateras centralt och som sedan 

paketeras på ett begripligt sätt. Men framförallt ska denna information paketeras så att den 

fungerar i den operativa verksamheten. 

Svensson fortsätter att diskutera problematiken med informationsflödet mellan parterna och 

poängterar hur viktigt det är att aktivt jobba för ett balanserad och transparant 

informationsflöde i hela kedjan för att lyckas inom franchise. Svensson menar att det mest 

vitala flödet i en franchisekedja är det som sker mellan franchisegivare- och franchisetagare. 

Det finns enligt Svensson många olösta problem inom franchiseområdet vad gäller just 

informationsflödet. Svensson delar upp problematiken kring informationsflöde mellan 

parterna i ett område vars riktning går från franchisegivare till franchisetagare, respektive en 

riktning som går mellan franchisetagare och franchisegivare. Ett av dessa olika problem som 

uppstår i riktningarna och som är bland de mest aktuella och omtalade i dagsläget handlar om 

informationsflöde som går från franchisetagare till franchisegivare. Problemet innefattar 

feedback från marknaden och hur man säkerställer att denna information inte stannar enbart 

hos franchisetagaren utan faktiskt når franchisegivaren så att verksamheten kan utvecklas på 

rätt sätt. Informationsflödet bör vara, som tidigare beskrivet av Svensson balanserat och 

transparant, och i praktiken inom franchising är det väldigt viktigt att informationen når fram 

till andra delar i franchisekedjan och speciellt för franchisegivare som utvecklar nya 

kampanjer, köper in nya produkter och tjänster, marknadsför, skapar grafisk profil och så 

vidare. 

Svensson menar att ovanstående problematik är väldigt viktig att förhålla sig till inom 

franchising idag, och att arbetet med informationsflöde i den här bemärkelsen är viktigt för 

alla företag, främst inom franchising. Speciellt viktigt är det, enligt Svensson, för nystartade 

företag som är extra känsliga för marknaden och som snabbt behöver anpassa sig och 
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utvecklas i takt med marknadens behov samt branscher som är starkt påverkade av trender 

eller förändras i snabb takt.  

4.2 Problemområden rörande informationsflöde av feedback till 

Franchisegivare via Franchisetagare i klädbranschen 
 

Nedan kommer empiri att presenteras och återges på ett tematiskt sätt, det vill säga 

intervjupersonernas svar kommer att representeras under olika teman som representerar ett 

visst problemområde inom informationsflöde av feedback från marknaden. Den empiri som 

framkommit under intervjuer med franchisetagarna och som kan kopplas till ett visst 

problemområde presentras under nedan underrubriker. Fullkomliga svar finns i Bilaga 1. 

4.2.1 Obalans i relationen samt klyftor mellan franchisetagare och franchisegivare: kan 

problemen bero på kedjans storlek? 

 

Emelie på VILA beskriver att franchisegivaren har sitt huvudkontor i Solna numera för den 

nationella delen av verksamheten, men att huvudkontoret för verksamheten som helhet ligger 

i Danmark. Hon menar att man inte har speciellt mycket kontakt med huvudkontoret i Solna, 

utan att det mesta av kommunikationen sker mellan franchisetagare och franchisegivarens 

Retail Manager i Sverige. Emelie menar att vad gäller förbättringar i kommunikationen så har 

mycket redan skett, och dessa har att göra med att de tidigare var mer centraliserade och stod i 

beroendeställning till huvudkontoret i Danmark. Idag arbetar man mer nationellt och närmare 

Solnakontoret beskriver Emelie. Hon beskriver att det fungerar bättre nu än tidigare eftersom 

att man jobbar närmare varandra och det är enligt Emelie lättare att ”få talan” om det är 

närmare till Franchisegivaren. Emelie menar också att VILA är en mindre kedja så det finns 

på grund av detta mer utrymme för flexibilitet än vad det hade funnits i en större organisation. 

Ingela på Kriss menar att Kriss är ett litet företag i Norden och att VD:n och 

Designavdelningen bara är ett telefonsamtal bort. Det finns inte samma klyfta mellan 

franchisetagare och franchisegivare som i fallet med VILA och inom Kriss är kontaktvägarna 

kortare och snabbare. Hon menar att Kriss som franchisegivare upplevs som behjälplig. Alla 

inom Kriss träffas två gånger per år i Uppsala – och att franchisegivaren på Kriss i allmänhet 

visar att de är intresserade av vad de som jobbar på ”golvet” tycker och tänker. Inom Kriss 

menar Ingela dessutom att det finns en väldigt familjär kultur och som franchisetagare i 
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organisationen känner man en familjär känsla. Ingela på Kriss känner också att 

franchisegivaren inom Kriss verkligen vill komma närmare marknaden. 

Ingela menar att utifrån perspektivet från sin roll som Franchisetagare i Triumph så hade det 

dock varit bättre att ha en närmare relation till kontaktpersonens närmsta chef så att man kan 

göra avstämning med en högre representant. Ingela menar att man som franchisetagare i 

Triumph känner sig ”mindre” i relationen med franchisegivaren. 

Ronny på JC förklarar att han inte vet hur mycket tid franchisegivaren faktiskt har över till att 

besvara sina franchisetagares frågor och därför har han svårt att uttala sig kring vad man kan 

förvänta sig av en franchisegivare. Ronny beskriver att franchiseorganisationen JC är ”för 

toppstyrd” och därför blir den inte alltid så lyhörd som man skulle kunna önska. 

Jennie på Esprit menar att det är lättare att förmedla negativ information via mail än via andra 

kontaktvägar när det gäller kommunikationen med franchisegivaren och att förmedla 

feedback uppåt i organisationen. 

Joakim på Brothers berättar att det känns ganska så svårt att förändra saker och ting som 

franchisetagare. Han beskriver att i vissa lägen vill man förändra men det handlar även om 

hur stor franchisegivaren är och vad som är möjligt att genomföra. Joakim tillägger också att 

Franchisegivarna inte verkar se franchisetagarna som en ”speciellt värdefull tillgång”. 

4.2.2 För lite fysiska möten mellan Franchisetagare och Franchisegivare 

 

”Helst skulle man vilja att de kallade till ett stort och viktigt möte i Stockholm.” 

Ronny, JC 

Ronny på JC menar att de tidigare hade fysiska möten cirka två gånger per år, men sedan JC 

blev en franchiseorganisation har de traditionsenliga fysiska mötena ”strypts”. Ronny menar 

att man inte har några fysiska möten alls med sin franchisegivare idag. Inte heller har man lika 

många fysiska möten med lokala butiksägare, och på detta sätt menar Ronny att man blivit 

mer ”isolerad” som franchisetagare. Ronny drar slutsatsen att det går att tyda att det går mot 

allt mindre fysiska möten i framtiden. 

Axel på Vero Moda, som träffar sin franchisegivare 7-8 gånger per år, menar att han känner 

att han kan påverka ganska mycket när han väl träffar franchisegivaren fysiskt och att 

franchisegivaren vill ha mycket information från franchisetagarna. Axel anser att det fungerar 
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väldigt bra med att träffas fysiskt, alltså att ha fysiska möten. Axel efterlyser ännu mer 

kontakt med franchisegivaren genom fler fysiska möten ute bland butikerna. Detta för att 

franchisegivaren ska se hur verkligheten ser ut – det ger enligt Axel mer incitament till att 

förändra om franchisegivaren får se hur det ser ut med egna ögon. 

Ingela på Kriss understryker att de fysiska träffarna mellan franchisetagare och 

franchisegivare betyder mer än vad man kan tro.  

Emelie på VILA menar att Sverigechefen för VILA har varit i den fysiska butiken i Växjö 

tidigare och studerat verksamheten. Emelie beskriver att det finns en fördel med att utsända 

från franchisegivarens sida, som till exempel Sverigechefen, kommer till den fysiska butiken 

när det gäller att förmedla feedback från marknaden. Detta innebär att man inte behöver ta 

ledigt för att åka på möten centralt, vilket kan vara svårt rent personal- och tidsmässigt.  

”Det är jättedåligt med fysiska möten.” … ”Det har även blivit mycket mindre möten 

franchisetagare emellan” … ”Den främsta förbättringsmöjligheten vad gäller kommunikation 

mellan franchisetagare och franchisegivare är de fysiska mötena.” 

Joakim, Brothers 

Joakim menar att man faktiskt når fram med vad man vill säga under fysiska möten. På 

fysiska möten kan man ställa frågor på ett annat sätt, och detta är enligt Joakim ett bra forum 

för att förmedla feedback från marknaden till franchisegivaren. Joakim beskriver att 

koncernens VD själv kommit och ställt frågor om verksamheten direkt till franchisetagarna 

angående vad som fungerar bra och dåligt i verksamheten och däribland bland annat även 

angående feedback från marknaden. Dessutom har VD:n för den rikstäckande verksamheten 

kommit på besök och ställt liknande frågor. 

Jennie menar att man som franchisetagare skulle kunna vara i Köpenhamn oftare och möta 

Franchisegivaren men problematiken är då att man måste lämna butikerna. Jennie beskriver 

att det var längesen som franchisegivaren var i den fysiska butiken i Växjö – på åtta år har 

franchisegivaren varit i den fysiska butiken fem gånger. 
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4.2.3 Franchisegivaren tar inte till sig feedbacken som förmedlas av Franchisetagaren och 

bekräftar inte heller att de tar till sig den 

 

Joakim på Brothers menar att franchisegivaren inte riktigt tar till sig feedbacken som kommer 

till dem angående till exempel produkterna, och att det i allmänhet är blandat med gensvaren 

från franchisegivaren. 

”Vi sköter oss rätt så mycket själva”. 

Joakim, Brothers 

Ronny menar att franchisegivaren ofta säger: ”vi tittar på det här”, men att sedan inget händer 

i ärendet som franchisetagaren skapat. Ronny menar att de gånger han skickat upp idéer så 

säger franchisegivaren i princip bara ”tack” och efter det så händer det väldigt lite. Man 

märker enligt Ronny som franchisetagare i kedjan i alla fall inte av att feedbacken man gett 

bidrar till någon förändring. Med detta sagt menar Ronny att det är dåligt vad gäller 

uppföljning från franchisegivarens sida gällande feedbacken som kommer från marknaden 

och blir förmedlad av franchisetagaren ”uppåt” i organisationen till franchisegivaren. Ronny 

efterfrågar mer återkoppling vad det gäller förmedlad feedback, även om det är så att det inte 

går att genomföra en viss förändring så uppskattas det av franchisetagaren om åtminstone 

denna information kommer. Ronny menar att det går snabbt att ”åtminstone svara” 

franchisetagaren angående detta. 

”Franchisegivaren måste vara på oss mer och ge mer feedback till oss på vår feedback.” 

Ronny, JC 

Ingela på Kriss beskriver att det ibland kan finnas en frustration om till exempel X antal 

kunder vill ha något annat (till exempel svarta byxor). Då kan man enligt Ingela ta upp detta 

flera gånger med franchisegivaren utan att något händer från Kriss håll och det resulterar i att 

man i sin roll som franchisetagare blir ”avtrubbad”. Ingela jämför det med sin relation till de 

anställda hon har i butiken och menar att:  

”Man vill ju sporra anställda, egentligen har franchisetagaren ett gigantiskt ansvar kring att 

vilja få oss att prestera ännu mer”. 

Ingela, Kriss 
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Axel menar att vad det gäller informationsflöde om feedback från marknaden så måste man 

som franchisetagare ”slåss för sin sak” för att få fram sitt budskap till Franchisegivaren.  

4.2.4 Svårigheter att få tag i rätt person hos franchisegivaren 

 

Ronny menar att det är svårt att få tag på rätt person hos franchisegivaren. Däremot så menar 

Ronny att franchisegivaren JC som ett steg i utvecklingen för förbättrat upptag av 

informationsflöde från marknaden, utsett en ny medarbetare att vara ”franchisegivarens högra 

hand” vad gäller att kommunicera feedback och så vidare från franchisetagarna till 

franchisegivaren. Ronny menar att han har många idéer men att han tröttnar om han inte får 

svar från franchisegivaren när han kommunicerar detta – då får man enligt Ronny skapa egna 

lösningar på problemen. 

Axel beskriver att det främsta som när man vill förmedla feedback till franchisegivaren 

genererar problem handlar om vilken person som representerar franchisegivaren som man ska 

kontakta. Dessutom finns det en problematik som kretsar kring att man ska få denna 

kontaktperson hos franchisegivaren att få tillräckligt djup insikt i problematiken. 

Ingela på Triumph beskriver att man inte alltid har en tillfredställande tillgång till cheferna 

inom organisationen. Däremot menar Ingela att det inom Triumph finns en svensk 

kontaktperson, som fungerar lite som ”franchisegivarens utsträckta hand”, och denna menar 

Ingela är en viktig pusselbit. Genom denna kontaktperson sköts mycket kommunikation och i 

den förmedlas enligt Ingela mycket feedback. Dessutom menar hon att det är en fördel att det 

finns tillgång till en kontaktperson som är länken mellan franchisetagare och franchisegivare. 

Ingela känner inom Triumph att hon får mycket gehör som franchisetagare av 

franchisegivaren. 

Jennie menar, i kontrast till vad Ronny, Axel och Ingela beskriver, att man på Esprit ofta blir 

vidarekopplad till rätt person hos Franchisegivaren. 

4.2.5 Franchisegivaren tenderar att fokusera på statistik och tar inte alltid till vara på 

andra viktiga informationskvalitéer 

 

”Fokus ligger på vad som säljs när det gäller kommunikationen med Franchisegivaren.” 

Axel, Vero Moda 
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Axel lyfter problematiken ytterligare kring att det inte går att förmedla feedback från 

marknaden enbart genom försäljningsstatistik genom följande exempel:  

”Eftersom att situationen kan vara att en storlek XS i topp inte finns i butiken så kan 

statistiken aldrig visa att den är eftertraktad, däremot kan muntliga kundönskemål om XS i 

topp förmedlas till franchisegivaren, produkten köpas in och placeras i butiken och först 

därefter har problematiken lösts.” 

Axel, Vero Moda 

Axel menar att slutkonsumenten är viktig för franchiseorganisationen och att vad de säger är 

av stor betydelse för Franchiseorganisationen. Men det är desto viktigare enligt Axel att se till 

vad man faktiskt kan göra med den informationen som man får från marknaden. Man bör ser 

till vad som är viktigt för kedjan, och de som jobbar ute i butikerna och möter kunderna bör 

vara medvetna om vad som är viktigt för kedjan för att kunna ta till sig informationen på ett 

bra sätt. Axel beskriver att statistik förmedlas på Vero Moda genom kassasystemet till 

franchisegivaren. Franchisegivaren skickar veckomail till franchisetagarna och ber om index 

och generell information om vad som händer lokalt hos franchisetagaren. Axel menar vidare 

att man skulle kunna tänka sig att bygga ett system för kommunikation franchisegivare och 

franchisetagare emellan men att detta förmodligen inte hade fungerat i alla fall. Den främsta 

anledningen till detta är enligt Axel att det hade varit för svårt att göra om varje åsikt till 

statistik. Däremot hävdar Axel att det är viktigt att framföra även synpunkter till 

franchisegivaren.  

”Man kanske skulle lägga mer vikt på att varje vecka skriva ner och ta med sig 

kundsynpunkter.” 

Axel, Vero Moda 

Axel beskriver att det är starkt avgörande att veta hur kunden tänker eftersom att detta avgör 

vilket företag man vill ha; det vill säga vilken butik man går till. Axel säger att:  

”Ju mer service man vill ge kunden desto större behov av informationsflöde. Även om H&M 

är stora så kan Vero Moda konkurrera i och med att man har en annan typ av service – ett 

annat typ av tänk gällande informationsflöde mellan franchisetagare och franchisegivare 

beträffande feedback från kunderna.” 

Axel, Vero Moda 



38 
 

Ronny menar att franchisegivaren mest intresserar sig för – och avläser – statistik. Ronny 

tycker däremot att medarbetare som är ute i butik och lyssnar av marknaden besitter mycket 

mer information än vad som kan summeras i statistik. Ronny tänker att man kanske skulle 

kunna ha ett verktyg där man varje måndag rapporterar denna feedback från marknaden upp 

till franchisegivaren. Det handlar enligt Ronny främst om att ta tillvara på kunskap inom 

kedjan vad gäller feedback från marknaden, till exempel den känslan som en erfaren 

jeansförsäljare har för vad kunderna tycker, och det know-how som denna besitter. 

Joakim menar att nästan all information som förmedlas till franchisegivaren handlar om 

statistik, och då främst försäljningsstatistik som kan ses som det främsta informationsflödet 

som strömmar upp till franchisegivaren. Det finns enligt Joakim avancerade system som är 

helt automatiserade och arbetar i ”real time”. Joakim beskriver att det mesta handlar om 

siffror och staplar när det kommer till att förmedla feedback till Franchisegivaren, och detta är 

enligt Joakim vad som verkar fungera bäst. Joakim menar att:  

”Förutom statistik så imponerar man inte så mycket uppåt.” 

Joakim, Brothers 

Franchisetagare bidrar alltså inte med så mycket mer än statistik vad gäller feedback från 

marknaden enligt Joakim och franchisegivaren verkar inte heller efterfråga annan typ av 

informationskvalité än just försäljningsstatistik och liknande. 

Jennie beskriver att franchisegivaren har tillgång till ”real time” försäljningsstatistik. Även så 

kallad ”hit rate”, det vill säga hur stor andel av de kunder som går in i butiken som genomför 

ett köp, samt antalet kunder som går in på en dag. Men informationsflödet sker inte bara 

genom att förmedla statistik, utan också genom mejlkontakt, menar Jennie. Går det dåligt för 

butiken lokalt i Växjö så ringer franchisegivaren och hör vad som händer. Då ges en 

förklaring av franchisetagaren till franchisegivaren och dessa tillfällen menar Jennie är bra 

exempel på hur informationsflöde om feedback från marknaden når franchisegivaren eftersom 

att de kan kopplas till ett verkligt scenario som utspelats i butiken samma dag. 

Ingela på Kriss berättar om de automatiserade statistiksystemen som finns där man redogör 

för exakt försäljning i butiken. Dessutom lämnas rapporter med siffror till franchisegivaren 

om hur verksamheten går lokalt. Däremot hävdar Ingela att det mesta av informationsflödet 

om feedback från marknaden går via mejl och med ord beskrivet.  
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Ingela beskriver utifrån perspektivet som Franchisetagare på Triumph att statistik skickas till 

franchisegivaren varje vecka. Dessutom så kan Ingela bifoga kommentarer till statistiken och 

rapporterna som skickas till franchisegivaren. 

Emelie beskriver att försäljningsstatistik skickas upp till franchisegivaren kontinuerligt, men 

att det även förekommer mail- och telefonkontakt där man med ord beskriver kundernas 

feedback. 

4.2.6 Franchisetagarnas bild av att feedbacken inte är relevant eftersom att 

Franchisegivaren redan vet allt om marknaden 

 

Joakim menar att han tror att franchisegivaren säkert hade klarat sig på egen hand vad gäller 

informationsflödet gällande feedback från marknaden i en franchiseorganisation, alltså att det 

inte har så speciellt stor betydelse vilken feedback som franchisetagarna själva förmedlar till 

franchisegivaren. Joakim menar att:  

”Den lilla feedback som dom får förmedlad av oss är ändå så lite.” 

Joakim, Brothers 

Det har enligt Joakim ingen större betydelse för franchisegivaren vad som förmedlas av 

franchisetagaren uppåt i alla fall på grund av att det är så obetydlig information som kan 

förmedlas. Joakim tillägger dock att detta resonemang stämmer enbart så länge 

franchisegivaren har ett bra sortiment. Om franchisegivaren inte tillhandahåller ett bra 

sortiment som fungerar ute på marknaden så går det däremot inte att strunta i 

franchisetagarnas förmedlade feedback från marknaden. Joakim menar att det är väldigt 

ovanligt att någon utav kunderna i butiken säger att de vill ha någon annan produkt eller 

liknande, och därför förs det från franchisetagarens håll inte heller något vidare i kedjan till 

franchisegivarna angående detta. 

Ingela på Triumph beskriver problematiken som följande:  

”Ofta förmedlar jag som franchisetagare inte om kunderna vill ha något speciellt, för 

antingen så vet franchisegivaren redan vad som är bäst eller så är det en dålig idé.” 

Ingela, Triumph 
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Emelie beskriver att man kontaktar franchisegivaren om feedback från marknaden främst vad 

det gäller reklamationer. Detta beror enligt Emelie förmodligen på att kunderna inte tror att de 

kan påverka speciellt mycket. Emelie tror att det är beroende av detta som gör att 

reklamationer är den dominerande feedbacken från marknaden.  

Axel beskriver vikten av att franchisetagarna i en franchiseorganisation förmedlar feedback 

från den lokala kunden: 

”Även om franchisegivaren gör ständiga analyser kring vilken kunden är så måste man också 

veta vem den lokala kunden är.” 

Axel, Vero Moda 

Jennie menar att franchisegivaren säkert skulle vara nöjd under ett tag med att köpa in kläder 

helt själv, men menar samtidigt att de förlorar på det den dagen inte franchisetagaren säljer 

produkterna. 

4.2.7 Inget strukturerat eller organiserat arbete kring att förmedla feedback till 

franchisegivare via franchisetagare 

 

Axel menar att det inte finns något direkt uttalat tillvägagångssätt för att förmedla feedback 

från kunderna till franchisegivaren på Vero Moda idag. Axel beskriver att under mötena i 

Danmark upp till åtta gånger per år sker en dialog med franchisegivaren men att det inte heller 

där finns något strukturerat eller organiserat sätt att förmedla feedback – ett protokoll följs 

och enbart mellan punkterna kan man nå fram med feedbacken. Axel berättar även att 

feedback som uppkommer i det dagliga arbetet med kunderna i butiken inte dokumenteras, 

utan denna information finns mest ”i huvudet” bland personal och franchisetagare. 

Ronny beskriver att det skulle behöva finnas ett sätt för både franchisegivare och 

franchisetagare att förmedla feedback. Det viktigaste för att uppnå ett bra informationsflöde 

mellan parterna tror Ronny är att hålla det så strukturerat som möjligt för franchisegivaren 

(som bearbetar mycket information) och att ge bra återkoppling på feedbacken till 

franchisetagarna. Ronny ställer sig frågan, som en franchisetagare inom JC, hur man i 

framtiden ska ta tillvara på informationsflödet på ett så strukturerat sätt som möjligt. Ronny 

menar att försäljningsstatistik och nyckeltal som man använder sig mycket inom 

verksamheten idag inte är så svårt att hantera, men när det kommer till know-how, känsla för 

marknaden och så vidare så är det svårare att hantera informationen på ett bra sätt. Ronny 
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berättar att han spekulerar ibland kring vilka system det finns eller skulle finnas inom området 

som kan lösa problemet med att feedback från marknaden inte når upp till franchisegivaren i 

organisationen idag på ett tillfredställande sätt. 

4.2.8 Statistik om butikens verksamhet förmedlas ofta till franchisegivaren men 

kundernas egna ord förmedlas mer sällan 

 

Ronny beskriver att budgetar och siffror fungerar relativt bra att kommunicera med 

franchisegivaren, men det tar ganska lång tid att få sina frågor eller tankar besvarade av 

franchisegivaren. Ronny berättar att vad det gäller hur ofta feedback, förutom den som 

handlar om statistik, förmedlas till franchisegivaren så händer detta knappt mellan 

franchisetagare och franchisegivare så det är inte så mycket informationsflöde att tala om. 

Joakim berättar att feedback i form av försäljningsresultat rapporteras automatiskt till 

franchisegivaren hela tiden; så fort de stänger kassan och dessutom fyller man själva i en egen 

rapport om försäljningen cirka en gång i veckan. Däremot förmedlas ingen annan feedback 

från marknaden till franchisegivaren. 

Jennie menar att det automatiserade statistiksystemet dagligen förmedlar statistik till 

franchisegivaren. En gång per månad förmedlas feedback till  inköparen angående kläder, 

storlekar, sortiment och så vidare samt om bra eller dåliga kampanjer. 

Ingela menar att man inom Kriss förmedlar försäljningsstatistiken hela tiden till 

franchisegivaren. Dessutom förmedlas feedback som kundönskemål och kundkrav till 

franchisegivaren dagligen. 

Ingela, utifrån perspektivet som franchisetagare på Triumph, beskriver att statistik skickas 

varje vecka vad gäller försäljning. Dessutom förmedlar man kontinuerligt feedback via mail 

och telefon samt möten gällande kollektion, modeller, och utbud sex till åtta gånger per år. 

Emelie beskriver att försäljningsstatistiken förmedlas hela tiden genom ett automatiserat 

system. Feedback förmedlas till franchisegivaren via telefon och mail kontinuerligt samt två 

gånger per år genom större möten. 

Axel beskriver att statistik förmedlas dagligen. Dialog hålls med franchisegivare och 

informationsflöde om feedback från marknaden äger då rum 6-8 gånger per år under fysiska 

inköpsmöten. 
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4.2.9 Engagemanget från franchisegivarens håll är bristande vad gäller att ta till vara på 

informationsflödet av feedback från marknaden 

 

”Det borde vara franchisegivaren som är vara mest angelägen om att informationen om 

marknaden blir förmedlad uppåt i ledet.” 

Ronny, JC 

Trots ovanstående uttalande från Ronny verkar det inte vara så på JC idag. Detta även om det 

enligt Ronny handlar om en ”win-win” situation för franchisetagare och franchisegivare. 

Ronny hävdar att han faktiskt är mer engagerad i frågan om feedback från marknaden än vad 

franchisegivaren är, och gällande att främja denna typ av informationsflöde. 

Jennie menar att franchisetagaren inom Esprit är mest angelägen om vad de vill ha, eftersom 

det är de som är mest intresserade av att få hem rätt varor.  

Ingela, utifrån perspektivet som franchisetagare på Kriss, hävdar däremot att det är 

franchisegivaren som är mest angelägen om att informationen om marknaden blir förmedlad 

uppåt i organisationen – enligt Ingela borde det vara så, eftersom att de hela tiden bör vilja 

veta mer om produkterna. 

Ingela, utifrån perspektivet som franchisetagare på Triumph, menar att man som 

franchisetagare inte märker så mycket av att franchisegivaren vill ha information om 

kundkrav, kundönskemål eller annan feedback från marknaden. Ingela har fått ett intryck av 

att franchisegivaren är som mest angelägen om att franchisetagaren säljer produkterna. 

Emelie menar att det är franchisetagaren inom VILA som är mer engagerad än 

franchisegivaren vad det gäller informationsflödet gällande feedback från marknaden. 

Axel menar att det är franchisetagarna som är mest angelägna om att informationen om 

marknaden blir förmedlad uppåt i organisationen idag – eftersom att franchisetagarna ”tjatar” 

mest om detta. Axel berättar att franchisetagarna inom Vero Moda förmedlar mer 

informationsflöde än vad franchisegivaren faktiskt söker. 
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5.0 Analys 

Enligt Emelie på VILA kan organisationens storlek ha betydelse för flexibiliteten i företaget. 

Alltså, desto mer centraliserat franchisegivaren bedriver sin verksamhet desto svårare är det 

enligt Emelie att samarbeta med dem. Brooke (1984) menar att graden av centralisering i en 

verksamhet beror på hur mycket auktoritet som utövas, i det här fallet skulle denna auktoritet 

utövas av respektive Franchisegivare. Om en franchisegivare istället skulle vilja decentralisera 

en verksamhet så kan de enligt Brooke göra detta genom att utöva mindre auktoritet. Med 

tanke på vad Emelie på VILA talar kopplat till denna teori gällande centralisering så borde 

man utöva mindre auktoritet för att istället främja flexibilitet i franchisekedjan. Dessutom kan 

byråkrati motverkas genom att utöva mindre auktoritet menar Brooke, och mindre byråkrati 

skulle leda till mer flexibilitet i till exempel VILA och Emelies fall. Brooke menar att det är 

stora skillnader på organisationer där personer tillgivits ansvar enligt förbestämda rutiner 

(som leder till kontorsavdelningar och karriärstrukturer) och organisationer där det finns ett 

individuellt styre av karismatiskt system. Enligt Emelie på VILA skulle det kunna tänkas 

fungera bättre inom franchising att bedriva verksamheten på det sistnämnda sättet. Dessutom 

kan det enligt Brooke påpekas att centralisering, som är det traditionella måttet på styrka, är 

en belastning eftersom att det tenderar att blockera introduktionen av nya metoder och 

organisationer som uppmanas till att frambringa innovationer snarare än att koordinera kräver 

flexibilitet och individuellt ansvar. Detta kan antas vara en del i den bakgrund till att Emelie 

på VILA beskriver att franchisekedjor som är utpräglat centraliserade är svårare att samarbeta 

med och genomför innovationer. Brooke menar att organisationer som är innovativa och 

flexibla förknippas mer med decentralisering än centralisering, och därav kan centralisering 

som framgångsrecept vara motsägelsefullt. Brooke menar att individuellt ansvarstagande är 

viktigt för flexibilitet och innovation, och enligt Ericsson et al (2005) så handlar framgång i 

konceptet franchising just om att fokusera på att fördela och delegera ansvar till individer. 

Även Joakim på Brothers nämner att desto större franchisegivaren är, desto svårare är det att 

påverka, och detta påstående kan tänkas bero på det samband som Brooke beskriver och som 

rör relationen mellan centralisering och innovation. Problematiken som Emelie på VILA tar 

upp angående att centraliserade franchiseorganisationer upplevs svårare att samarbeta med har 

en ytterligare dimension enligt Brooke (1984). Denna dimension handlar om opersonlighet. 

Opersonlighet kan bland annat handla om att beslut inte genomförs där de fattas. Detta skapar 

enligt Brooke en situation där nedåtgående kommunikation är stark och uppåtgående 
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kommunikation är svag. Detta är fallet i många av intervjupersonernas 

franchiseorganisationer. Det finns ofta strukturerat flöde av information från franchisegivare 

men inget strukturerat, eller i vissa fall inte alls förekommande, flöde av information från 

franchisetagaren. Denna opersonlighet som Brooke beskriver, som leder till att den 

uppåtgående kommunikationen försvagas, kan genom jämförelse med vad intervjupersonerna 

beskriver anses vara kopplad till uppfattningen om att franchisegivaren inte erkänner det 

uppåtgående informationsflödet av feedback från marknaden. Detta informationsflöde kan 

enligt Brooke bland annat handla om misslyckande i systemet och franchisegivarens vetskap, 

eller ovetskap, om dessa kan påverka eller väcka tankar om beslut om att revidera sina 

policys. Det kan enligt Brooke skapas en ”ond cirkel” då beslut som fattas blir mer och mer 

irrelevanta relaterat till problemen och de underordnade tar fler steg emot att skydda sig själva 

mot beslutsfattarens infall. Ett exempel på hur detta artar sig i verkligheten ute bland 

franchisetagarna är till exempel Ronnys situation på JC. Ronny beskriver att då han ”tröttnar” 

på att inte få svar från franchisegivaren tar han egna initiativ. Ronny har alltså tolkat 

beslutsfattarens beslut som irrelevanta och söker istället egna lösningar på sina problem. Att 

underordnade undviker franchisegivarens beslutsfattande gör att de bidrar ännu mer till 

överbelastningen på de högre nivåerna i organisationen enligt Brooke, och detta hade i JC:s 

fall inneburit onödiga kostnader och mer strikt beslutsfattande i framtiden, något som bidrar 

till ännu mer utövande av auktoritet och ännu mer beslut som inte genomförs på samma plats 

som de fattades vilket beskrivits ovan enligt Brookes teorier. Ytterligare ett problemområde 

som handlar om begreppet centralisering som Brooke utreder i detta stycke kan identifieras 

utifrån intervjuerna. Detta problemområde handlar om att centralisering av 

franchiseorganisationer enligt intervjupersonerna bidrar till att man som franchisetagare 

behöver ta sig längre ifrån butiken för att delta på de fysiska mötena (som i och för sig är 

allmänt uppskattade av de tillfrågade franchisetagarna) och måste därför ta ledigt och ersätta 

sin egen arbetsinsats med personal. Detta blir en konsekvens av att franchisegivaren 

geografiskt centraliserar verksamheten och hänger ihop med den upplevda opersonligheten 

som Brooke beskriver. Stora franchiseorganisationer, det vill säga franchisegivare med många 

franchisetagare, verkar dock som något positivt vad gäller att stimulera informationsflödet 

mellan franchisetagare och franchisegivare, då Dant & Nasr (1998) menar att fler 

franchisetagare inom en organisation ökar viljan att förmedla informationen uppåt till 

franchisegivaren. Mycket talar därför, både enligt teori och även empiri som presenteras i 

denna studie för att det nödvändigtvis inte är en nackdel att växa, så länge man inte 

centraliserar verksamheten för mycket. 
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Engström et al (2005) menar att en av hörnstenarna inom franchising är att parterna är 

ekonomiskt och juridiskt självständiga företag beroende av varandra genom samverkan i ett 

gemensamt affärskoncept. Enligt Svensson och Dimmlich så finns det stora klyftor och 

obalans i samverkan som Engström et al beskriver mellan Franchisetagare och 

Franchisegivare, och de menar att det ofta beror på franchiseavtalets utformning. Engström et 

al beskriver att det är upp till franchisegivaren att utföra de uppgifter som krävs för att 

franchisekonceptet ska nå framgång, och franchisetagaren i sin tur är beroende av 

franchisekonceptets framgång för att nå egen framgång. Men eftersom att franchisetagaren 

inte styr över utförandet av de uppgifter som är förknippade med franchisekonceptets 

framgång har franchisetagaren mindre möjligheter att påverka, och en klyfta uppstår på grund 

av maktskillnaderna mellan franchisegivare och franchisetagare enligt Engström et al. 

Dessutom är det enligt Engström et al franchisegivaren som i detalj reglerar hur samarbetet 

ska utformas. Dessa förutsättningar verkar utgöra delar utav anledningen till att klyftorna som 

Svensson och Dimmlich identifierat finns. Däremot beskriver Ingela att Kriss är ett litet 

företag, och i den organisationen så är ledningen bara ”ett samtal bort” vilket gör att känslan 

av klyftor minskar. Men klyftor kan enligt Engström et al handlar om mer än bara 

kommunikation. De tar upp intressemotsättningar som en anledning till att klyftor skapas i 

franchiseorganisationer. Det finns inga uttalade exempel på intressemotsättningar som 

uppkommit under intervjuerna i denna studie, men rimligen kan man anta att det finns 

intressemotsättningar mellan franchisegivare och franchisetagare inom de sju 

franchiseorganisationer som studerats, och i så fall kan dessa enligt Engström et al skapa 

klyftor. De menar att intressemotsättningar ofta uppkommer i diskussioner kring regler för 

franchisetagarens avgifter. Det är enligt de intervjuade franchisetagarna i Engström et al:s 

studier viktigt att det råder en balans mellan franchisegivare och franchisetagare när det gäller 

prestationer och belöningar. Svensson  och Dimmlich beskrev under intervjun att avtalets 

utformning, där franchisetagarens avgifter framgår, och det faktum att avtalet är utformat av 

enbart franchisegivaren skapar klyftor mellan parterna. Enligt Engström et al skulle dessa 

avtalsrelaterade problem som skapar klyftor i så fall främst handla om franchisetagarens 

avgifter. Förutom att lite klyftor och obalans upplevs beskriver Ingela att det på Kriss finns en 

”familjär kultur” och franchisegivaren upplevs som tillmötesgående, intresserad och 

behjälplig och detta påverkar förutsättningarna för att förmedla informationsflöde uppåt i 

ledet. Jöever (1987) bekräftar att familjär kultur kan ha betydelse i sammanhanget, och 

beskriver att kulturen inom ett företag speglar helhetskommunikationen. Det faktum att 

informationsflöde förmedlas av Ingela lokalt på Kriss till franchisegivaren kan vara en av 
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anledningarna till att den familjära kulturen skapas. I alla fall om man ska tro Bang (1999) 

som menar att människor måste dela olika typer av problem och olika sätt att hantera problem 

såväl som känslomässiga reaktioner till följd av händelser. Händelserna utgörs i detta fallet av 

olika att olika typer av feedback från marknaden kommer in till franchiseorganisationen via 

franchisetagaren. Det räcker alltså inte att franchisetagaren tar del av detta utan feedbacken 

måste delas med franchisegivaren för att en kultur ska bildas. Låt säga att samma uppfattning 

om denna feedback delas av både franchisetagare och franchisegivare, då menar Bang att en 

subkultur kan bildas. Det tycks inte finnas samma klyfta mellan franchisetagare och 

franchisegivare i de mindre organisationerna just på grund av att de har en mer familjär 

kultur. Detta kan bero på, som Ingela är inne på under intervjun att kontaktvägarna är kortare 

på grund av att de är mindre centraliserade inom Kriss jämfört med till exempel Triumph, 

men Bang föreslår i det här sammanhanget alltså att även den delade bilden av feedbacken 

från marknaden har betydelser för att denna ”familjära” kultur skapas. Detta går ännu 

tydligare att se då Ingela, utifrån sitt perspektiv som franchisetagare inom organisationen 

Triumph som är en större och mer internationell och centraliserad organisation, beskriver att 

det hade varit bättre att ha en närmare och mer familjär relation till cheferna i organisationen. 

Relaterat till detta beskriver Ronny på JC att han inte upplever att franchisegivaren och 

franchisetagaren inte löser problem tillsammans, utan att Ronny behöver gå sin egen väg för 

att komma fram till lösningar. Detta bidrar enligt Bang inte till att någon vidare kultur skapas. 

En av de betingelser som föreligger att kulturer utvecklas i en grupp påstås vara att gruppen 

inte bara ska uppleva och dela betydelsefulla problem utan även ska ha möjlighet att lösa 

problemen och dessutom iaktta effekten av lösningarna. Ronny på JC tillsammans med andra 

intervjuade franchisetagare beskriver att det är näst intill frustrerande att när de förmedlar 

feedback som har att göra med en förändring av verksamheten får de varken ta del av 

lösningen (de får ingen uppdatering om åtgärder) eller ta del av effekterna på lösningarna 

(franchisegivaren ger ingen ”feedback på franchisetagarens förmedlade feedback”) och enligt 

Bang bidrar detta inte till att en kultur skapas. Jöever (1987) beskriver att på senare tid har 

aspekter som människans betydelse lyfts fram som aldrig förr, men detta verkar inte vara 

situationen i relationen mellan JC som franchisegivare och Ronny som franchisetagare på JC. 

De argument som Ingela på Kriss har gällande kultur och de teorier som Bang bidrar med 

verkar på detta vis vara kopplade på ett sätt som påverkar hur information om feedback från 

marknaden flödar mellan franchisetagare och franchisegivare inom franchiseorganisationer i 

klädbranschen. 
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Dessutom tillägger Ingela, som svar på den ledande frågan (se Bilaga 1.) om problematik 

inom informationsflödet, att man inom Triumph som Franchisetagare känner sig ”mindre” än 

franchisegivaren. Detta uttalande stämmer väl överens med den bild som Dimmlich tidigare 

förmedlat, och som även Svensson beskriver. Ronny på JC har svårt för att ställa krav på 

franchisegivaren eftersom att han inte vet hur mycket tid denna har över för franchisetagaren. 

Engström et al (2005) berättar däremot att en naturlig del i samarbetet mellan franchisegivare 

och franchisetagare utgörs av just det faktum att franchisetagaren kontinuerligt ställer krav på 

förbättringar av franchisekonceptet och att franchisetagaren själv bidrar med idéer. Denna 

kontinuitet, som bland annat kan innefattar förmedling av feedback från marknaden, verkar i 

alla fall på JC inte förekomma. Detta är ett tecken på den obalans och de klyftor som 

Svensson och Dimmlich beskriver. Jennie visar också tecken på att det finns obalans i 

relationen med franchisegivaren, då hon beskriver att det är lättast att förmedla negativ 

information till franchisegivaren via mail än via andra kontaktvägar. Ronny och Jennie har 

alltså gemensamt att de inte vet hur franchisegivaren tänker eller reagerar när de får idéer från 

franchisetagaren och därav handlar de på annorlunda sätt, vilket kan påverka 

informationsflödet av feedback från marknaden. Joakim på Brothers ser också att det är 

ganska svårt att förändra saker och ting i rollen som franchisetagare, och enligt honom beror 

vad man kan påverka helt och hållet på hur stor franchisegivaren är. Engström et al (2005) 

beskriver att framgång i franchisekoncept bland annat beror på franchisetagares generering av 

nya idéer och att krafter kring att utveckla verksamheten bör mobiliseras från båda parternas 

håll för ett effektivt samarbete. Precis som Emelie, Ingela och Ronny menar Joakim att 

franchisekedjans storlek har betydelse för hur stora klyftorna är i organisationen och hur 

utpräglad obalansen är mellan parterna. Joakim menar att Franchisegivarna inte verkar se 

franchisetagarna som en speciellt värdefull tillgång, detta går att jämföras med Ingelas bild av 

Kriss som är en mindre organisation – på Kriss känner man sig istället mer sedd och får mer 

bekräftelse av franchisegivaren. Detta kanske inte nödvändigtvis beror på franchisegivarens 

”storlek” så som mätt i omsättning eller antal anställda, snarare enligt den grad av 

centralisering och därigenom mängden utövad auktoritet som Brooke (1984) beskriver. 

Fysiska möten verkar vara betydelsefulla enligt alla franchisetagare som deltagit i intervjun, 

men däremot anser de flesta att inom sina organisationer så utförs de alldeles för sällan, både 

från franchisetagarens sida och franchisegivarens sida. Engström et al (2005) beskriver något 

som hör ihop med Ingelas argument om att familjär kultur på Kriss betyder mycket för 

informationsflödet förutsättningar, nämligen att den sociala samvaron som ett resultat av 
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fysiska möten är ett viktigt sätt att stärka gemenskapen inom systemet. Social samvaro kan 

tänkas svår att uppnå genom till exempel telefonsamtal som utgör mycket av 

kommunikationen mellan vissa franchisetagare och franchisegivare som blivit intervjuade, 

och därav är fysiska träffar som Engström et al förespråkar nödvändiga. De fysiska mötena 

varierar från, i JC:s fall inga alls, till två gånger per år och upp till åtta gånger per år. I JC:s 

fall är det till och med så, att angående fysiska träffar, så menar Ronny att franchisegivaren 

skulle möjligen kunna ha en teori om att franchisegivaren tror att franchisetagarna ska ”gadda 

ihop sig”. På Vero Moda verkar det däremot vara mer öppet för att genomföra möten mellan 

franchisetagare, eller som Axel uttrycker det ”partnermöten”. Engström et al menar dock att 

de franchisegivare som undviker att samla ihop gänget av rädsla av att detta ska ske har 

anledning att noga tänka igenom sin situation. Att döma av vad Dant & Nasr (1998) beskriver 

som har att göra med att desto fler franchisetagare som finns i nätverket desto mer ökar viljan 

att förmedla informationsflöde till franchisegivaren så borde effekten av att franchisetagare 

mobiliserar sig inte ge någon direkt negativ effekt. Blomquist & Röding (2010) tar upp vikten 

av att ledare som brottas med problem och upplever detta jobbigt kan ha ett ”bollplank”. De 

menar att samtal med en kollega och därigenom utbyte av erfarenheter, diskussioner om mål 

och problem, är ett sätt att få hjälp i arbetet som ledare. Detta väljer författarna att kalla co-

coaching och detta är ett begrepp som används när personer i ledande ställning coachar 

varandra under lika villkor och byter tid och idéer med varandra enligt en strukturerad metod. 

Mellan franchisegivare och franchisetagare verkar det finnas en stor brist vad det gäller att 

använda sig av co-coaching, då franchisegivarna enligt många av intervjupersonerna i denna 

studie arbetar mer självständigt än så. I fallet där franchisetagaren har fysiska möten med 

franchisegivaren så ofta som åtta gånger per år, vilket är fallet på Vero Moda, så beskriver 

Axel att han kan påverka ganska mycket när han träffar franchisegivaren och att 

franchisegivaren också vill ha mycket information från franchisetagarna. Informationsflödet 

stimuleras alltså av fler möten på Vero Moda, och jämfört med JC där det inte förekommer 

möten, så fungerar flödet bättre beroende på intervallen mellan de fysiska mötena. Petterson 

& Magnusson (1982) beskriver att sammankomster utgör en viktig förutsättning för att ett 

positivt samspel ska kunna uppstå, och dessutom är individrelationer i kedjan en viktig 

pusselbit för att bygga framgång. Detta verkar vara en anledning till att informationsflödet 

inom Vero Moda fungerar bättre än på JC, och har främst att göra med samspelet mellan 

franchisegivare och franchisetagare. Joakim på Brothers menar att fysiska möten är ett bra 

forum för att förmedla feedback eftersom att man kan ställa frågor på ett annat sätt. Blomquist 

& Röding (2010) menar att möten behövs för att sprida kunskap effektivt. När fysiska möten 
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sker så motiverar detta både ledaren och medarbetarna, vilket frigör energi och skapar 

kreativitet. Dessutom skapas nya tankar och nya möjligheter kommer upp till ytan och 

dessutom kläcks enligt författarna nya idéer. Detta verkar vara de positiva effekter som 

Joakim syftar på vad gäller fysiska möten med franchisegivaren. Även om Axel på Vero 

Moda har flest möten med sin franchisegivare bland alla de tillfrågade franchisetagarna, och 

Ingela på Kriss har en familjär och nära relation med sin franchisegivare, så efterlyser de båda 

ännu mer kontakt med franchisegivaren genom flera möten ute bland butikerna. Det verkar 

dessutom som att Problemområde 4.2.2 och Problemområde 4.2.3 är starkt kopplade till 

varandra. Det vill säga om fysiska möten genomförs regelbundet i butikerna från 

franchisegivarens håll så tar denna till sig feedback som förmedlas av franchisetagaren mer 

och bekräftar denna på ett annat sätt. Ett övergripande önskemål från franchisetagarna är att 

franchisegivaren kommer ut till butiken, dels för att franchisegivaren ska se verksamheten 

med egna ögon för att få incitament att genomföra förändringar, dels för att franchisetagarna 

då inte behöver lämna butiken och de anställda för att åka på möten. Om franchisegivaren 

hade varit mer närvarande fysiskt hade detta alltså enligt franchisetagarna i studien varit 

positivt för kommunikationen. Alltså beror klyftor och obalans, som Svensson och Dimmlich 

menar är avgörande i relationen parterna emellan, mycket på fysiska möten och hur väl 

franchisegivaren är representerad ute i butikerna. Dessa argument delas mer eller mindre av 

alla de tillfrågade i studien, och dessutom menar ett flertal av franchisetagarna, till exempel 

Joakim på Brothers, att de fysiska mötena parterna emellan är den främsta 

förbättringsmöjligheten vad gäller kommunikation och informationsflöde franchisetagare och 

franchisegivare emellan. Både Joakim (som i det här fallet svarat under den sista, ledande 

frågan) och Emelie beskriver att höga chefer inom kedjan under några enstaka tillfällen 

kommit och besökt verksamheten lokalt för att ställa frågor bland annat om feedback från 

marknaden. I Jennies fall på Esprit har franchisegivaren besökt verksamheten lokalt fem 

gånger på åtta år. Vikten av att hålla fysiska möten ofta beskrivs av Engström et al (2005) 

som menar att fysiska möten är en möjlighet för franchisegivaren att sätta kommunikationen i 

system. Det kan enligt Engström et al vara fördelaktigt att samla franchisetagarna till 

regionala möten för erfarenhetsutbyte och samråd. Detta erfarenhetsutbyte kan mycket väl 

handla om feedback från marknaden som franchisetagarna beskriver att de tar emot ute i 

butikerna. En årlig fysisk träff, till exempel en årlig kick off, menar författarna i princip är 

obligatorisk. Det verkar saknas hos franchiseorganisationer som till exempel JC, där Ronny 

beskriver att man inte har några fysiska träffar med franchisegivaren över huvud taget. 

Engström et al menar att dessa fysiska möten gör att franchisetagarna får höra ”den verkliga 
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sanningen” om vad som händer ute i verkligheten, och detta stämmer väl överens med vad 

franchisetagare som till exempel Joakim på Brothers och har att göra med att fysiska möten är 

ett bra forum för att leverera feedback från marknaden till franchisegivaren. 

Både Ronny och Joakim påstår att franchisegivaren inte tar till sig feedbacken som förmedlas 

till dem. Franchisegivaren missar i detta fall, utifrån Blomquist & Röding (2010) steget 

Reality i GROW-modellen som handlar om att medarbetaren ska få beskriva sin situation och 

verklighet. Dessutom så får man som franchisetagare enligt Joakim och Ronny lite gensvar på 

det man förmedlar. Även Ingela, utifrån perspektivet som franchisetagare på Kriss, menar att 

det är svårt att få franchisegivaren att ta till sig av informationen. Blomquist & Röding (2010) 

beskriver att lyssna inte är samma sak som att höra och att man ska se upp när någon uttrycker 

sig i stil med ”jag hör vad du säger”. Med andra ord verkar franchisegivarna på JC, Brothers 

och Kriss bland annat höra vad det är som franchisetagarna säger men inte nödvändigtvis 

lyssna på det. Ronny och Ingela (på Kriss) känner båda att de blir avtrubbade, och enligt 

Ingela en viss ”frustration” kring att inte franchisegivaren ger bekräftelse. Blomquist & 

Röding (2010) beskriver att förmåga att känna empati är en av grunderna för att lyckas som 

en coachande ledare som lyssnar på sina medarbetare. Det handlar om att sätta sig in i hur en 

annan människa känner och dessutom förstå den andra människans upplevelser utifrån där 

den personen befinner sig. Detta är något som franchisegivarna i vissa av fallen inte verkar 

göra. Axel känner igen sig i detta och menar att man som Franchisetagare måste ”slåss för sin 

sak” för att informationen ska leda till förändring. Pettersson & Magnusson (1982) som 

genomfört intervjuer med franchisetagare menar att dessa intervjupersoner informellt anser 

sig få bra gehör för sina idéer när dessa kommuniceras med franchisegivaren, ett resultat som 

verkar skilja sig med denna studie. Ingela menar dessutom, som svar på den avslutande 

ledande frågan (se Bilaga 1.), att franchisegivaren på Kriss har ett ansvar att få 

franchisetagarna att prestera ännu mer, och att detta hänger ihop med hur man ger feedback på 

det informationsflödet som franchisetagarna förmedlar. Detta liknar vad Blomquist & Röding 

(2010) beskriver, nämligen att det är ledaren som har ansvar att hitta lösningar och förverkliga 

mål och inte medarbetaren. Analyserar man detta går det att tolka vad gäller situationen 

mellan franchisegivare och franchisetagare att franchisegivaren skulle kunna ta sitt ansvar och 

lyssna mer på franchisetagaren. 

Gemensamt för alla franchisetagare förutom Jennie, som menar att Esprit ofta vidarekopplar 

franchisetagaren till rätt kontaktperson, är att de upplever någon form av problem kring att få 

tag i rätt representant för franchisegivaren. Pettersson & Magnusson (1982) beskriver att 
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franchisegivarnas satsningar på olika formella kontaktnät varierar från fall till fall, och det går 

även att utläsa från intervjuerna i denna studie. Kommunikationen är viktigt enligt Erikson 

(2008) och författaren reder ut tre olika termer som har betydelse inom 

kommunikationsplaneringen. Dessa är som tidigare beskrivet under teoriavsnittet i denna 

studie kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi och kommunikationsplan. Det verkar 

som att i alla franchiseorganisationer utom Esprit så borde man som franchisegivare se över 

kommunikationspolicy, för att få bättre riktlinjer för arbetet med kommunikation, utveckla 

kommunikationsstrategi för att långsiktigt nå mål med kommunikation och även skapa en 

kommunikationsplan för att definiera åtgärder för att förbättra kommunikationen. Om inte rätt 

person nås menar Ronny att han skapar egna lösningar på problemen utan franchisegivarens 

inblandning. Axel beskriver, som svar på den sista och ledande frågan (se Bilaga 1.), att när 

man vill förmedla feedback till franchisegivaren så handlar det som generar problem främst 

om kontaktvägen till franchisegivaren. Även Ingela på Triumph håller med om vad Ronny 

och Axel beskriver och menar att det inte alltid finns en tillfredställande tillgång till cheferna 

inom organisationen. Däremot beskriver Ingela att det inom Triumph, precis som vad som 

håller på att implementeras i JC:s organisation, finns en ”pusselbit” som lindrar problemet, 

och denna är en slags mellanhand mellan franchisetagare och franchisegivare (se nedan 

beskrivet). Det verkar alltså betydelsefullt och centralt för franchisetagare att nå fram till rätt 

person som representerar franchisegivaren, men förutom detta menar Axel även att 

problematiken också kretsar kring att denna personen måste ha tillräckligt djup insikt i 

problematiken för att kunna göra förändringar. Brist på sådan insikt hos franchisegivaren kan 

vara en av anledningarna till att Ronny tar saken i egna händer och löser sina egna problem 

ute i butiken utan att fortsätta leta efter rätt person hos franchisegivaren. Anmärkningsvärt är 

att franchisegivarna i både JC och Triumph tagit initiativet att ha en kontaktperson, som 

verkar fungera som en slags mellanhand eller från franchisegivaren ”utsträckt hand”. Det 

verkar som att franchisegivaren på Triumph tänkt till vad gäller de tre termer (se ovan 

beskrivet) som har betydelse för kommunikationsplaneringen på ett företag enligt Erikson 

(2008). Här verkar en, beroende på sätt att namnge personen, mellanhand, ”högra hand” eller 

kontaktperson vara en del av den kommunikationspolicy som man på Triumph står för. Detta 

är något som inte är lika uttalat inom de andra studerade franchiseorganisationerna, även om 

Ronny beskriver att även JC numera tar steg i den riktningen. Denna verkar i båda fallen ha 

till uppgift att korrigera informationsflödet mellan franchisetagare och franchisegivare, och de 

Franchisetagare som har en mellanhand i relationen med sin franchisegivare verkar vara nöjda 

med detta. Ingela menar att hon inom Triumph får mycket gehör av franchisegivaren, och 
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med tanke på att hon är den enda av de tillfrågade som har haft ett längre samarbete med en 

sådan mellanhand så indikerar det att kontaktvägarna känns kortare till franchisegivare som 

har utsett en kontaktperson till franchisetagarna än i de fallen där ingen mellanhand finns. 

Gemensamt för alla franchisetagare är att de kontinuerligt och automatiserat skickar statistik 

så som försäljningsstatistik till franchisegivaren. Pettersson & Magnusson (1982) menar att 

det ofta är franchisegivaren som har speciell kontroll över systemet och dess tekniska kärnor 

som de för; till exempel rapportsystem för försäljningsstatistik. Det är alltså franchisegivaren 

som har kontrollen över det statistiska informationsflödet då de handhar systemen för detta. 

Olaisen (1993) menar att det har skett mycket förändringar inom området informationsflöde, 

och att dessa innebär att information inte längre ses som en resurs utan som hela företagets 

omgivning. Genom att franchisegivaren tagit initiativ att ta åt sig information som 

försäljningsstatstik i ett kontinuerligt flöde visar på att man hängt med i utvecklingen, 

åtminstone vad det gäller formell information. Men franchisetagarna pekar också på att vad 

som även sägs i butiken är viktigt för organisationen, och att siffror och statistik inte säger allt 

om hur verksamheten går lokalt eller ger alla möjligheter till att utveckla verksamheten. Detta 

menar bland andra Axel på Vero Moda, som förespråkar att fler informationskvalitéer ska tas 

hänsyn till. Även Olaisen (1993) ställer sig frågan om vilka typer av information vi har inom 

diskussionen om informationsflöde. De menar att genom att dokumentera information gör den 

sig förstådd. All kunskap, erfarenheter och så vidare kan sammanfattas på papper, film, diskar 

eller elektroniskt. Däremot menar Olaisen att dokumenterad information har vissa fördelar 

och nackdelar. Det kan vara nackdelarna med den dokumenterade informationen som Axel 

syftar på och därför förespråkar nya sätt att arbeta med informationsflödet. Fördelar med 

dokumenterad dokumentation menar Olaisen är att den är mer objektiv, och detta är något 

som franchisetagarna under intervjuerna också förmedlat. Däremot så erbjuder muntlig 

kommunikation en ännu mer anmärkningsvärd fördel: den tillåter utbyte av tankar (Olaisen, 

1993). Det kan vara behovet av att utbyta tankar som Axel känner gör att det nuvarande 

systemet inte är tillräckligt. Olaisen menar vidare att genom ”face-to-face” kommunikation 

(det vill säga fysiska möten, som franchisetagarna också efterlyser) kan information 

säkerställas på ett annat sätt, som har en direkt koppling till behovet att minska osäkerheten. 

Det finns enligt Olaisen ingenting som kan ersätta värdet av att träffas fysiskt och dela med 

sig av information. Utbyte av tankar under dessa omständigheter och fördelarna detta innebär 

kan ligga bakom Joakims argument kring att fysiska möten med franchisegivaren är ett bra 

forum att ta upp feedback från marknaden. Olaisen (1993) beskriver att den professionella 
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organisationen är skicklig på att forma och utnyttja nätverk, däremot är ett datornätverk inte 

ett substitut för mänsklig kontakt (även om det stärker de befintliga relationerna och ger 

människor potential att skapa och behålla större nätverk). Gemensamt för franchisetagarna i 

studien är att de beskriver att franchisegivarna byggt upp ett gediget system för automatiserat 

informationsflöde gällande till exempel försäljningsstatistik. Olaisen menar att ett sådant 

system aldrig kan ersätta mänsklig kontakt som ger upphov till utbyte av tankar, och detta är 

ett problemområde som franchisetagarna själva identifierat – även om de kanske inte är 

medvetna om det. Dessutom lyfter Axel vikten av att medarbetarna ute i butiken och 

franchisetagarna ska vara medvetna om vilka informationskvalitéer som är av betydelse – 

enligt bland andra Axel även den muntliga feedbacken. Både Axel och Ronny spekulerar i hur 

det skulle se ut om man byggde ett system för kommunikation och förmedling av 

informationsflöde gällande feedback från marknaden mellan franchisetagare och 

franchisegivare, men det verkar för båda franchisetagarna uppenbart att detta skulle innebära 

svårigheter vad gäller att göra om varje åsikt till statistik. Engström et al (2005) menar att det 

är viktigt att supportkontoret får löpande rapporter från franchisetagaren om vad som händer 

på marknaden som kan påverka franchisegivaren eller kollegor. Detta informationsflöde, om 

vad som ”händer”, på marknaden verkar enligt Engström et al handla om vad Axel och Ronny 

spekulerar kring att bygga ett system för, nämligen ett system för informationsflöde av 

muntlig feedback. Enligt vad Engström et al förespråkar så skulle behovet av ett sådant 

system finnas inom en franchisekedja, men Axel och Ronny menar samtidigt att det kan vara 

svårt att konstruera detta så att det blir tillräckligt lätt att tolka för franchisegivaren. Jennie på 

Esprit och Ingela på Kriss inser också att andra typer av informationskvalitéer kan vara av 

värde, men beskriver att inom sina organisationer så tacklar man problemet genom att 

”bifoga” kommentarer till den statistik som förmedlas till franchisegivaren istället för att ha 

en egen kanal för muntlig feedback. Detta verkar ge en annan dimension av innebörd till 

statistiken. Till exempel beskriver Jennie att om det går dåligt statistiskt sett för butiken en 

dag, så ges en förklaring på detta till franchisegivaren och denna kan innefatta bland annat 

muntlig feedback. Ingela på Kriss beskriver att de automatiserade statistiksystemen som 

förmedlar försäljningsstatistik kompletteras med kontinuerliga mail till franchisegivaren där 

feedback med ord beskrivs, och inom Triumph så bifogas kommentarer till statistiken och 

rapporterna som skickas till franchisegivaren. Dessa senaste tre exempel är tre som skiljer sig 

markant från till exempel situationen på Brothers, där Joakim menar att ingen muntlig 

feedback från kunderna förmedlas till franchisegivaren – vare sig genom en egen kanal eller 

som bifogade kommentarer till försäljningsstatistiken.  Det verkar som att franchisetagarna 
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som förespråkar mer informationsflöde vad gäller muntlig feedback, som till exempel Axel 

och Ronny, menar att mängden muntlig feedback som genom informationsflöde kan 

förmedlas till franchisegivaren desto bättre service kan man erbjuda kunderna, och desto 

bättre sortimentsval kan göras från franchisegivarens håll. Detta beskriver i sin tur Axel är en 

viktig parameter vad gäller konkurrenskraften ute på marknaden bland andra företag som har 

annorlunda koncept. Engström et al (2005) menar att stridigheter om franchisekonceptet inte 

blir framgångsrikt ofta kretsar tvister kring att franchisetagaren anser att franchisegivaren har 

gjort fel sortimentsval. Enligt några av franchisetagarna som intervjuats i denna studie är 

informationsflöde av muntlig feedback till franchisegivaren viktig för att franchisegivaren ska 

kunna göra rätt sortimentsval. Därför kan även informationsflödet bidra till mindre 

stridigheter mellan parterna om det väl börjar gå dåligt, eftersom att sortimentsval och 

informationsflöde verkar vara relaterat till varandra enligt franchisetagarna som intervjuats 

och Engström et al. Denna tanke som Axel förmedlar skiljer sig från de andra 

franchisetagarnas på det sättet att den är mer ingående kring problematiken om att muntlig 

feedback inte alltid når upp till Franchisegivaren. 

Joakim menar att man som franchisetagare känner sig mer eller mindre obetydlig eftersom att 

den information som man kan förmedla som handlar om kundernas feedback i butiken hade 

franchisegivaren kunnat klara sig utan. Emelie fyller på detta genom att beskriva att även 

kunderna inte tror att de kan påverka någonting vad gäller franchisegivarens beslut. Ingela på 

Triumph beskriver att hon ofta inte förmedlar vad kunderna säger eftersom att 

franchisegivaren redan verkar veta vad som är bäst. Jennie håller till stora delar med om vad 

både Joakim, Emelie och Ingela säger men menar samtidigt att franchisegivaren inte längre 

klarar sig utan denna feedback då företaget inte längre säljer produkterna. Axel verkar ta 

Jennies parti och framhäver vikten av att franchisetagarna i organisationen förmedlar även 

muntlig feedback från den lokala kunden – han menar att franchisegivaren, trots ständiga 

analyser kring vem kunden är, måste vara uppdaterad om vem den lokala kunden är. Erikson 

(2008) beskriver att konsumenternas värderingar hoppar lite oplanerat och ologiskt, och i så 

fall utgör franchisetagarna, precis som Axel beskriv, en viktig roll genom att identifiera dessa 

”hopp” i det dagliga arbetet med att tillmötesgå kunder. Erikson beskriver också att kunderna 

inte följer asfalterade vägar, utan att de trampar nya stigar. Franchisetagarna beskriver i denna 

studie att franchisegivaren åker på mässor och följer trender, vilket kan liknas vid Eriksons 

metafor att studera asfalterade vägar, men franchisetagarna jobbar lokalt och ser vilka stigare 

som trampas av kunderna i verkligheten. Likaså menar Erikson att det är viktigt att ett företag 
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talar med kunderna och inte till kunderna. Om nu fallet är så, som beskrivet av 

franchisetagarna under intervjuerna, att franchisegivarna inte lyssnar till den feedback som 

kommer från marknaden, så kan man inte hävda att man inte talar med 

(tvåvägskommunikation) utan snarare till (envägskommunikation) kunderna. Erikson menar 

att företag ständigt behöver fundera på vilka kontaktytor de har med marknaden. Detta kan 

också sättas i relation till franchisetagarnas uppfattning om att kunderna inte tror att de kan 

påverka utbudet av produkter för att ytterligare tydliggöra problematiken. Joakim, Emelie och 

Ingela verkar ha en bild av att ”franchisegivaren vet bäst” medan Jennie och Axel strävar mer 

åt att franchisegivaren inte klarar sig utan franchisetagaren och den tillgång på feedback som 

finns lokalt ute i butikerna. 

Många av de tillfrågade franchisetagarna beskriver att det inte finns något uttalat sätt att 

förmedla feedback från marknaden till franchisegivaren. Även under de, som tidigare 

beskrivna viktiga och betydelsefulla, fysiska mötena så finns ingen direkt struktur för hur 

feedback ska förmedlas menar Axel. Ronny knyter an till vad Axel beskriver och menar att 

det borde finnas ett uttalat sätt för franchisetagare att förmedla feedback från marknaden vad 

gäller muntlig feedback, men han belyser samtidigt vikten av att denna information måste 

struktureras och förpackas på ett sätt som gör den tydlig och lättolkad för franchisegivaren. 

Olaisen (1993) beskriver att vad det handlar om muntlig kommunikation från marknaden, 

alltså gällande tankar från kunderna, så har även muntlig kommunikation med 

franchisegivaren en anmärkningsvärd fördel jämfört med att mer formellt sammanfatta 

information på papper. Osäkerheten minskas om förmedlingen av dessa tankar från 

marknaden kan ske genom muntlig kommunikation face-to-face mellan franchisetagare och 

franchisegivare. Det verkar alltså vara så att det finns tydliga önskningar från 

franchisetagarnas håll att ha ett mer strukturerat och organiserat arbetssätt kring att förmedla 

feedback från marknaden till franchisegivaren. Vad det gäller att arbeta organiserat med 

feedback från marknaden, verkar en del i det hela ha att göra med att ”känna sig behövd” som 

franchisetagare, då Ronny beskriver att det är viktigt att franchisetagarna i ett sådant 

organiserat arbete får återkoppling på den feedback som förmedlas.  

Statistik så som den gällande försäljning av varor förmedlas kontinuerligt till franchisegivaren 

beskriver de tillfrågade franchisetagarna i enighet. I Joakims och Ronnys fall är detta också 

det enda som förmedlas till franchisegivaren. Det ser annorlunda ut hos Jennie, Ingela (både 

inom Kriss och Triumph), Emelie och Axel. Mellan dessa franchisetagare skiljer det sig i 

vilken omfattning och med vilka intervaller som feedbacken förmedlas, men det går tydligt att 
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se att det skiljer sig mellan JC och Brothers och de andra franchisekedjorna vad gäller 

informationsflöde av feedback som inte bara har att göra med siffror. På Esprit, Vero Moda 

och Kriss utmärker man sig genom att ha uttalade tillfällen då man förmedlar feedback från 

marknaden som kundönskemål och kundkrav; på Esprit en gång per månad, på Vero Moda 

och Kriss så ofta som varje dag. Inte lika tydligt om när, men ändå förekommande, är det att 

förmedla feedback inom organisationerna Triumph och VILA som beskrivs framföras 

”kontinuerligt” under arbetets gång. Det verkar alltså skilja sig markant i om, och i så fall hur 

ofta, feedback som inte bara har att göra med siffror förmedlas till franchisegivaren i de olika 

organisationerna som studerats. Enligt Olaisen (1993) finns det både fördelar och nackdelar 

med formell information. En av nackdelarna handlar om att osäkerheten inte kan elimineras 

på samma sätt som under ett fysiskt möte där partnerna träffas. Gällande muntlig feedback 

som transkriberas och ”sätts på papper” verkar det finnas en del osäkerhet förknippad med 

informationen. I detta fall skulle muntlig feedback bli bättre förmedlad genom fysiska träffar 

franchisegivare och franchisetagare emellan, enligt Olaisen. Franchisetagarna förmedlar 

muntlig feedback med helt olika kontinuitet till respektive franchisegivare och på olika sätt 

(mail, telefon, möten och så vidare) men att döma av Olaisens teorier så är möten det forum 

som bör eftersträvas för att minska osäkerheten.  

Engagemanget från franchisegivarens håll är något som tas upp av de flesta franchisetagarna 

som intervjuats. Engström et al (2005) beskriver att det är franchisegivaren som sätter sin 

prägel på de inbördes relationerna. Den som inte anser sig ha tid eller förmåga att formulera 

till exempel veckobrev med tankar och idéer till åt sina franchisetagare ska inte ägna sig åt att 

vara kedjeledare menar Engström et al. Franchisetagarna som blivit intervjuade i studien 

menar att det borde vara franchisegivaren som är mest engagerad bland annat när det gäller 

informationsflödet från marknaden, och de verkar få rätt gällande detta med tanke på vad 

Engström et al beskriver. Engström et al fortsätter beskriva att framgångsrika franchisesystem 

ofta har organiserat sin kommunikation med utgångspunkt från olika teorier som handlar om 

franchisegivarens engagemang och kommunikation med franchisetagarna. Att 

franchisetagarna tar upp franchisegivarens engagemang som en kritisk faktor för väl 

fungerande informationsflöde verkar därför rimligt med tanke på vad Engström et al 

beskriver. Det fall som skiljer sig mycket från de andra vad gäller engagemang från 

franchisegivarens håll är det som handlar om engagemang inom Kriss. Ingela beskriver här att 

det är franchisegivaren som är mest angelägen om att informationen om marknaden blir 

förmedlad uppåt i organisationen. Både Ingela och Ronny menar att det borde vara 
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franchisegivaren som ska vara mest angelägna om att få information om marknaden. I Ingelas 

andra franchiseorganisation är det däremot så att hon inte känner av att franchisegivaren vill 

ha information om kundkrav, kundönskemål eller annan feedback från marknaden. Värt att 

nämna i sammanhanget är att Kriss är en mycket mindre organisation än Triumph, Ingela 

beskriver att kulturen är annorlunda inom organisationerna, och det verkar påverka hur 

engagerade franchisegivarna är vad gäller att ta in feedback från marknaden. Engström et al 

(2005) menar att de som lyckas med franchising oftast är företag där det personliga 

engagemanget spelar en större roll än vad som är vanligt i storföretag, där anställda flyttas 

mellan olika avdelningar och där den engagerade chefen efter en tid befordras till andra 

arbetsuppgifter. Det senast nämnda scenariot, alltså det som inte är personligt, verkar prägla 

engagemanget och framgången i Triumph eftersom att den organisationen är påtagligt större 

än Kriss. Detta knyter också an till problemområde 4.2.1 som handlar om klyftor i relationen 

mellan franchisetagare och franchisegivare och vad Svensson och Dimmlich säger om obalans 

i relationen mellan franchisetagare och franchisegivare, eftersom att det upplevda 

engagemanget i samarbetet parterna emellan verkar bli lidande.  
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6.0 Diskussion 

 

Stora franchiseorganisationer verkar vara mer centraliserade till sin struktur, och enligt vad 

franchisetagarna berättar under intervjun kan detta innebära svårigheter eftersom att företaget 

blir mindre flexibelt och det är svårare att samarbeta med. Centralisering verkar på många sätt 

ge negativ påverkan på franchisekedjor vad gäller informationsflöde, däremot känns det 

viktigt att komma ihåg att, precis som Dant & Nasr (1998) beskriver, att storlek är något 

positivt för franchisekedjor i och med att viljan från franchisetagarens håll då ökar vad gäller 

att förmedla information uppåt i organisationen. Att döma av teorier som handlar om 

centralisering så verkar det som att franchisegivarna själva i viss mån kan styra över sin grad 

av centralisering. Det kan vara en god tanke att göra så eftersom att centralisering bidrar till 

byråkrati och mindre innovationer. Innovation måste vara viktigt för företag i klädbranschen, 

eftersom att detta är en bransch där spelarna måste följa eller ännu bättre – skapa – trender. 

Om en franchisegivare blir alltför auktoritär, byråkratisk och centraliserad kanske kedjan 

tappar mark i kampen om att vinna över kunderna till just sin butik. Opersonlighet kan också 

bli en följd av centralisering när beslut fattas på en annan plats än där de genomförs, vilket 

skapar en situation där nedåtgående kommunikation är stark och uppåtgående kommunikation 

är svag. Opersonligheten kanske även bidrar till att stark kultur inte skapas i organisationen, 

som också kan vara viktigt för kommunikation och informationsflöde. Ytterligare en bieffekt, 

nämligen att centralisering leder till större geografiska avstånd, gör att det blir svårare att få 

till fysiska möten franchisetagare och franchisegivare emellan och det kan utgöra ett stort 

problem då denna studie identifierat att fysiska möten är viktiga för att förmedla framförallt 

den muntliga feedbacken till franchisegivaren. Det kanske inte är ett mål att sträva efter att 

inte bli större som organisation, det vill väl alla företag, men det är i så fall viktigt att komma 

ihåg att utföra åtgärder för decentralisering så att verksamheten blir mer innovativ och mindre 

byråkratisk. Franchiseorganisationer borde ta detta i största beaktning när de ser till 

franchisekedjans organisationsstruktur eftersom att centralisering visar sig kunna vara en 

nyckel till att lyckas eller ett recept för misslyckande. 

Avtalets utformning, till exempel avseende regler för franchisetagarens avgifter, verkar vara 

en återkommande orsak till att det finns klyftor och uppstår obalans mellan franchisegivare 

och franchisetagare. Även de ansvarsområden som inom ramen av franchise franchisegivare 
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och franchisetagare blir tilldelade verkar ha inverkan på klyftor och obalans. Oftast får man 

uppfattningen att det är franchisetagaren som är i underläge. Att prestationer och belöningar 

fördelas rättvist är också viktigt för balans mellan parterna. Detta problem kan vara svårt att 

hitta en riktigt bra lösning på, men det verkar som att allt handlar om att franchisegivaren ska 

agera utifrån ärlighet och sträva efter att skriva rättvisa kontrakt mellan sig själv och 

franchisetagaren från början för att undvika denna obalans så mycket det går, men franchising 

till sin natur verkar alltid inrymma denna problematik då parterna aldrig verkar vara helt 

jämbördiga. Dessutom måste franchisegivarna bättre förstå att det är naturligt att 

franchisetagaren kontinuerligt ställer krav på förbättringar av franchisekonceptet och att 

franchisetagaren bidrar med idéer. Detta kan rentav vara en avgörande faktor för framgång i 

en franchiseorganisation, något som många franchisegivare helt verkar missa och det kan 

säkert stå dem dyrt i det långa loppet. Krav på förbättringar och nya idéer från 

franchisetagarna verkar franchisegivarna i studien enbart uppfatta som extra arbete som är 

”onödigt”, men faktum är att lyhördhet inför detta kan minska klyftor och obalans mellan 

parterna. 

Den familjära kulturen som återfinns i franchiseorganisationen Kriss verkar vara ganska unik, 

och dessutom väldigt positiv för både kommunikation och informationsflöde som strömmar 

upp till franchisegivaren. Även författare som Jöever (1987) menar att ett företags kultur 

speglar helhetskommunikationen. När man tittar närmare på hur kultur bildas så inser man 

snabbt att kultur måste föregås av relationer där man delar varandras problem och det måste 

finnas en viss närhet mellan parterna, i det här fallet handlar det om franchisegivare och 

franchisetagare. Det verkar som att de större franchisegivarna inte ger franchisetagarna 

samma möjligheter att få vara delaktiga i problemlösning och så vidare, och då skapas inte 

någon vidare kultur. På ett företag som Triumph, där Ingela har möjligheten att jämföra 

relationer som finns med de som finns inom Kriss, är kulturen annorlunda och detta verkar ha 

stor betydelse för informationsflödets förutsättningar att nå franchisegivaren – speciellt när 

det handlar om muntlig feedback som helst ska förmedlas via fysiska möten. Ronny på JC 

anser verkligen inte att han löser problem tillsammans med franchisegivaren, är därför inte 

delaktig och då skapas ingen kultur. Franchisegivare borde verkligen se över hur stark kultur 

de har skapat inom franchiseorganisationen genom sitt sätt att stänga ute franchisetagare i 

viktiga frågor, detta inte bara för att försäkra sig om att man har en kanal av informationsflöde 

om feedback från marknaden utan även för att driva en stark organisation som helhet. 
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Fysiska möten är något som efterfrågas av franchisetagare som intervjuats och som i teorierna 

förespråkas i sammanhang där informationsflöde om feedback från marknaden ska nå 

franchisegivaren. En årlig fysisk träff, till exempel en årlig kick-off, menar Engström et al i 

princip är obligatorisk; en årlig fysisk träff som saknas i franchiseorganisationer som till 

exempel JC. Ronny beskriver att i JC:s fall har man inte några fysiska träffar över huvud 

taget. Detta är ett ganska extremt exempel på bristen av fysiska träffar, men det ger också 

tydliga konsekvenser för både kulturskapande och främjande av kommunikation och effektivt 

informationsflöde. Det tycks alltså råda brist på fysiska möten, både mellan franchisegivare 

och franchisetagare men även mellan franchisetagare och franchisetagare. Begreppet co-

coaching lyfts i teorierna av Blomquist & Röding (2010) och verkar vara mycket 

betydelsefullt då franchisetagarna säkert känner sig ensamma i beslutsfattande och 

ansvarsposition och därför vill utbyta erfarenheter med någon i liknande situation. Dessa 

faktorer kan tänkas öka desto mer centraliserad franchisegivaren är och desto större 

geografiska avstånden är till franchisegivaren. Orsaken till detta finner vi förmodligen hos 

franchisegivaren och dennas vilja eller förmåga att ta initiativ att styra upp regionala 

sammankomster. Mycket talar för att fysiska möten är mödan värd, och gällande 

problematiken kring att centralisering skapar stora avstånd rent geografiskt mellan 

franchisegivare och franchisetagare svarar franchisetagarna med att franchisegivaren borde 

besöka butikerna lokalt istället. Detta är också ett övergripande önskemål som kommer från 

franchisetagarna som intervjuats i denna studie. Det känns rimligt eftersom att det blir en 

börda för franchisetagaren att alltid lämna sin butik och behöver styra upp med personal som 

kan ersätta, men förutom detta så är det också viktigt med tanke på att då får franchisegivarna 

se problematiken och ta till sig feedbacken från marknaden på plats vilket ger mer incitament 

att genomföra de förändringar som franchisetagarna ibland förespråkar. Det verkar inte som 

att social samvaro, som är ett direkt resultat av fysiska möten, kan ersättas med mail- eller 

telefonkontakt.  

Att franchisegivare inte tar till sig feedback som förmedlas till dem samt att de inte ger 

bekräftelse på att de tar emot den verkar vara ytterligare ett problem. Ett coachande ledarskap 

handlar om att medarbetaren (eller i det här fallet franchisetagaren) ska få beskriva sin 

situation och verklighet enligt GROW-modellen. Detta är något som franchisegivarna som 

studerats, vissa mer än andra, verkar missa att ta i beaktning. Franchisegivarna borde bli 

påminda, som ett steg i att göra förbättringar i detta område, om att höra och lyssna inte är 

samma sak. Till exempel på JC upplever Ronny att franchisegivaren hör honom men inte 
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lyssnar. Detta leder till att franchisetagaren blir avtrubbad av att inte få något gensvar eller 

någon respons på sin feedback. Resultaten från intervjuerna i denna studie skiljer sig från 

resultaten av intervjuerna i Pettersson & Magnussons (1982) studier där det framkom att 

franchisetagare anser sig få bra gehör för sina idéer när de kommuniceras med 

franchisegivaren. Detta kanske beror på att franchisetagarna i Petterson & Magnussons studie 

inte var en del av lika stora franchisekedjor, eftersom att Ingela i denna studie påpekar en stor 

skillnad mellan Triumph som är en stor kedja och Kriss som är en liten kedja vad det gäller att 

få gehör av franchisegivaren. Enligt franchisetagarna har franchisegivaren ett ansvar att få 

franchisetagarna att prestera ännu mer, och då spelar bekräftelse och förmågan att lyssna roll. 

Man kan tycka att franchisegivaren borde ta sitt ansvar vad det gäller att lyssna på vad 

franchisetagarna säger för att utveckla verksamheten till det bättre. 

Det upplevs ofta problematiskt att nå rätt person som representerar franchisegivaren menar 

franchisetagarna i intervjuerna i denna studie. Ett undantag är Jennie på Esprit. Jennie menar 

att det är lätt att få kontakt med rätt person på Esprit. Vad detta beror på framkommer inte 

riktigt, och för att förstå det måste mer efterforskning förmodligen göras. Men en potentiell 

förklaring kan vara den som Pettersson & Magnusson (1982) beskriver, som handlar om att 

franchisegivarnas satsningar varierar väldigt mycket från fall till fall när det gäller att bygga 

upp ett effektivt kontaktnät. På Esprit har man uppenbarligen lyckats att skapa fungerande 

kontaktvägar uppåt i organisationen, kanske är det så att man satsat mer än de andra inom 

detta område, kanske beror det på faktorer på individnivå som skiljer mellan de olika 

franchiseorganisationerna. Hursomhelst borde franchisegivare vad gäller 

kommunikationsvägar se över sina kommunikationspolicys, kommunikationsstrategier och 

kommunikationsplaner. Risken kan vara att om franchisetagarna inte når rätt person 

tillräckligt snabbt så slutar franchisetagaren att förmedla feedback från marknaden för att det 

upplevs som problematiskt.  

Något som dykt upp under intervjuerna, och som verkar ha stor påverkan på hur väl 

informationsflödet om feedback från marknaden flödar mellan franchisetagare och 

franchisegivare, har att göra med en av franchisegivaren ”utsträckt hand”. Denna korrigerar 

informationsflödet mellan franchisetagare och franchisegivare och franchisetagaren får en och 

samma kontaktväg till franchisegivaren vad gäller att förmedla feedback från marknaden. På 

JC har konceptet precis införts, och en person har tillträtt för att kliva i rollen, men på 

Triumph har denna ”mellanhand” funnits i flera år som en länk mellan franchisegivare och 

franchisetagare. Av de franchisetagare som tagit del av en sådan mellanhand så har det 
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uppfattats som något positivt. Det verkar ha förenklat kommunikationen mellan 

franchisetagare och franchisegivare och bidraget till bättre flöde av information om feedback 

från marknaden. Detta kan potentiellt lösa många problem som handlar om kommunikation 

och informationsflöde mellan franchisetagare och franchisegivare och kan passa extra bra för 

centraliserade franchiseorganisationer som annars kan framstå som opersonliga och svåra att 

nå. De övriga franchisegivarna skulle kunna ta efter det vinnande konceptet som både JC och 

Triumph identifierat och implementerat i sina organisationer. 

Franchisegivare i samtliga fall som studerats verkar ha bra koll vad gäller informationsflöde 

av statistik så som försäljningsstatistik. Det är ofta franchisegivaren som har kontrollen över 

de tekniska systemen, som enligt franchisetagarna real time inhämtar statistik från butikernas 

kassasystem. Hursomhelst känns det som att franchisegivaren överskattar denna typ av sätt att 

få information om feedback från marknaden, och även franchisetagarna menar att statistik inte 

är lösningar på alla problem i sammanhanget. Det som sägs i butiken fångas inte upp i de 

tekniska system som franchisegivarna gärna använder sig av för att hålla sig uppdaterade om 

feedback från marknaden. Ytterligare informationskvalitéer behöver användas och tas hänsyn 

till menar franchisetagarna, och detta är något som franchisegivarna borde ta åt sig och inse 

för att hålla sig konkurrenskraftiga i en bransch så präglad av förändring som klädbranschen. 

Det verkar svårare att förmedla informationskvalitéer som handlar om muntlig feedback och 

därigenom att förmedla tankar, men det kan också ses som en nödvändighet eftersom att 

denna information kan vara värdefullare för företaget än den rent statistiska. Olaisen (1993) är 

en av författarna som menar att fysiska möten franchisetagare och franchisegivare emellan är 

det bästa forumet för att förmedla dessa tankar som kommer från kunderna. Detta minskar 

dessutom osäkerheten gällande informationen. Olaisen menar att datornätverk aldrig är ett 

substitut för mänsklig kontakt, något som av franchisetagarnas förmedlade bild om att 

franchisegivarna ”överskattar” de tekniska systemen för inhämtning av statistik pekar på att 

datornätverk anses vara. Franchisetagarna spekulerar under intervjun kring hur man skulle 

kunna bygga ett system för att förmedla dessa typer av informationskvalitéer som är svårare 

att göra formella eller ”få ner på papper”. Lösningen verkar inte ligga i ett system, utan enligt 

teorierna bör man snarare fokusera på att förmedla denna information genom fysiska möten. 

En lösning som verkar vara ett mellanting mellan att inte ha ett system för denna typ av 

feedback och att, förutom att skicka kontinuerliga mail med ord beskriven feedback, även 

bifoga kommentarer till statistiska rapporter som skickas till franchisegivaren. Detta är något 

som Jennie på Esprit och Ingela på Kriss gör, och det verkar kunna på ett bra sätt styra 
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franchisegivaren i riktningen att ta åt sig av mer feedback från marknaden än bara den som 

kan summeras i ”staplar och diagram” som Joakim på Brothers uttrycker det. 

Det finns en uppfattning bland franchisetagarna som handlar om att franchisegivaren redan 

skulle kunna allt om kunden och marknaden. Dessutom tror till exempel Emelie på VILA att 

kunderna inte själva tror att de kan påverka någonting. Det måste anses orimligt att någon 

människa eller organisation skulle kunna allt om en marknad, speciellt eftersom att den hela 

tiden förändrats och gör ”hopp” i oanade riktningar som beskrivs i teorierna. Det går därför att 

ifrågasätta denna bild och fundera på varför franchisetagarna skapat den – kanske beror det på 

att franchisegivaren vill förmedla den? Kanske skulle det vara en bra idé att franchisegivarna 

visar sig mer ovetande inför franchisetagarna så att även kunderna känner att de kan vara med 

och påverka och är delaktiga i till exempel val av sortiment. Denna uppfattning bidrar till att 

franchisetagarna inte förmedlar feedback från marknaden och kan inte förmedla feedback av 

två anledningar: franchisetagaren tror att franchisegivaren redan vet allt och kunden tror inte 

att denna kan påverka i alla fall. Att fortsätta i denna riktning borde vara förödande för 

franchisegivaren eftersom att det resulterar i att franchisetagare inte har viljan att förmedla 

feedback och att uttryckt feedback inte heller existerar på grund av att den inte yttras av 

kunder som inte känner att de kan påverka. I sådant fall får franchisegivaren förlita sig helt på 

sina egna analyser och inspiration från till exempel mässor de besöker världen över. Axel 

däremot har en annan bild av situationen i sammanhanget. Han menar att franchisegivaren 

inte alls klarar sig själv och att denna inte enbart kan lite på sina egna analyser. 

Franchisegivaren måste enligt Axel hålla sig uppdaterad om vem den lokala kunden är. Om 

det är som Axel beskriver så behöver franchisegivaren jobba hårt för att inte verka som 

”allvetande” både gentemot sina franchisetagare och gentemot sina kunder.  

Det finns enligt många av franchisetagarna som tillfrågats i studien inget uttalat sätt att 

förmedla feedback från marknaden till franchisegivaren. Både Ronny och Axel påpekar att det 

borde finnas en uttalad struktur för hur feedback ska förmedlas till franchisegivaren. En sådan 

struktur hade säkert kunnat påverka informationsflödet om feedback från marknaden till det 

bättre, detta verkar vara ett område som inte utforskats speciellt mycket av franchisegivarna. 

Franchisetagarna inser att muntlig feedback är förknippad med svårigheter eftersom att det är 

svårt att ”förpacka åsikter” i ett formellt informationsflöde. Olaisen (1993) menar däremot att 

den här typen av information gör sig bäst i muntliga beskrivningar som sker under fysiska 

möten. Tidigare i denna diskussion har vikten av fysiska möten lyfts och detta är ytterligare 

ett exempel på varför fysiska möten har betydelse för informationsflödet av feedback från 
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marknaden. För att sammanfatta detta stycke så handlar mycket om att franchisetagarna 

efterfrågar ett mer strukturerat sätt att förhålla sig till informationsflöde om feedback från 

marknaden, och viktigt att inte glömma verkar vara att franchisegivaren även bekräftar att 

man tagit åt sig av feedbacken enligt franchisetagarna som tillfrågats i studien. 

Engagemang är ett ord som dyker upp ofta under intervjuerna med franchisetagarna och just 

franchisegivarens engagemang verkar vara kopplat till hur väl informationsflöde om feedback 

från marknaden kan förmedlas. Engström et al menar att det är främst franchisegivaren som 

sätter sin prägel på de inbördes relationerna. Med andra ord så kan en oengagerad 

franchisegivare sätta en oengagerad prägel på hela franchisekedjan, och då drabbas även 

franchisetagaren. Franchisetagarna har en bild av att det borde vara franchisegivaren som är 

mest engagerad i relationen när det kommer till att vilja ta åt sig feedback från marknaden. 

Ofta har det visat sig vara tvärt om – nämligen att franchisetagaren engagerar sig mer i vad 

kunderna tycker och vad marknaden efterfrågar. Det har i och för sig ingen större betydelse 

hur engagerad franchisetagaren är eftersom att det är franchisegivaren som i slutändan tar de 

större besluten som ska baseras på feedbacken från marknaden. Franchisegivarens 

engagemang verkar alltså ha stor betydelse för att informationsflödet ska fungera och om 

franchisesystemet som helhet ska bli framgångsrikt. Något som utmärker sig under 

intervjuerna är återigen fallet med Kriss, där Ingela hävdar att det är franchisegivaren som 

verkar mest engagerad i relationen vad gäller feedback från marknaden. Ingela hävdar att 

kultur verkar påverka engagemanget från franchisegivarens sida, och menar att inom den 

andra franchisekedjan Triumph så ser det helt annorlunda ut samtidigt som kulturen där skiljer 

sig från den typ av kultur som finns inom Kriss. Kanske har engagemang att göra med hur 

stor franchisekedjan är och vilken kultur som råder, i vilket fall som helst så är det tydligt att 

se hur engagemang banar väg för effektivt informationsflöde. Om franchisegivarna hade 

insett vikten av informationsflöde om feedback från marknaden och deras eget engagemang 

kanske stora förbättringar hade kunnat göras inom organisationen utan att det hade kostat 

speciellt mycket resurser. 

Diskussionen sammanfattas av illustrationen i figur 1 (se nästa sida). 
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Figur 1 Problemområden som hindrar säkerställandet av att informationsflöde om feedback från marknaden når 
franchisegivaren via franchisetagaren (rektangel) samt förslag på förbättringsmöjligheter (stjärna) 
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7.0 Slutsats 

 

- Vilka är orsakerna till att information om feedback från marknaden i klädbranschen 

inte alltid når fram till franchisegivaren? 

 

Centralisering av franchiseverksamheten är en orsak till att information om feedback från 

marknaden inte når fram lika effektivt till franchisegivaren. Detta eftersom att centralisering 

minskar flexibilitet och gör det svårare för franchisetagaren att samarbeta med 

franchisegivaren.  

 

För franchisetagaren avlägset beslutsfattande som resulterar i opersonlighet som en följd av 

centralisering försvårar informationsflödet eftersom att detta skapar en situation där 

nedåtgående kommunikation är stark och uppåtgående kommunikation är svag.  

 

Avtal som utformas så att de leder till att prestationer och belöningar fördelas orättvist mellan 

franchisetagare och franchisegivare bidrar till sämre informationsflöde av feedback från 

marknaden eftersom att klyftor och obalans bildas.  

 

Franchisetagares brist på förståelse för att deras förslag på förbättringar av franchisekonceptet 

utgör en naturlig del inom franchising bidrar till att feedback från marknaden inte förmedlas.  

 

Brist på företagskultur som ett resultat av vaga relationer bidrar till att franchisetagare inte 

stimulerar informationsflöde uppåt i organisationen.  

 

Brist på fysiska möten, både mellan franchisegivare och franchisetagare (speciellt lokalt ute i 

butikerna) och franchisetagare emellan leder till att informationsflöde främst gällande tankar 

från marknaden inte kan förmedlas på ett bra sätt till franchisegivaren.  
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Information om feedback från marknaden når inte fram eftersom att franchisegivare inte 

använder sig av coachande ledarskap, det vill säga lyssnar på franchisetagarna och ger dem 

bekräftelse, vilket resulterar i att franchisetagaren inte känner sig betydelsefull och blir 

avtrubbad när denna försöker förmedla marknadens feedback.  

 

Ett undermåligt strukturerat och otydligt kontaktnät som ett resultat av dålig 

kommunikationspolicy gör att franchisetagaren inte når fram till rätt person med rätt insikt 

hos franchisegivaren.  

 

Att som franchisegivare inte använda sig av en mellanhand som koordinerar 

informationsflödet mellan franchisetagare och franchisegivare gör att feedback inte förmedlas 

lika effektivt från franchisetagaren.  

 

Franchisegivaren fokuserar för mycket på statistik och informationsflöde som har att göra 

med till exempel försäljningsstatistik vilket gör att en skev bild skapas eftersom att 

informationsflöde som utgörs av muntlig feedback och tankar inte prioriteras att hämtas in.  

 

Franchisegivaren förmedlar en bild till franchisetagare och kunder om att denna redan vet allt 

om marknaden och vilka behov som kunderna har, vilket resulterar i att varken 

franchisetagare eller kunder anstränger sig för att bidra med feedback.  

 

Att det inte finns något uttalat och strukturerat sätt att förmedla feedback till franchisegivaren 

inom franchiseorganisationen gör att feedback inte når fram på ett optimalt sätt.  

 

Franchisegivare som inte visar engagemang är kopplat till hur väl informationsflöde om 

feedback från marknaden förmedlas eftersom att engagemang och kulturskapande hänger 

ihop. Lågt engagemang från franchisegivarens håll bidrar alltså till sämre informationsflöde. 
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- Vilka förbättringsmöjligheter finns vad gäller informationsflödet av feedback från 

marknaden mellan franchisetagare och franchisegivare? 

 

 Decentralisera istället för att centralisera – bli mer flexibel och gör relationen med 

franchisetagaren mer personlig 

 

 Vara noggrann vid utformning av avtal så att franchisetagaren upplever 

överenskommelsen som rättvis för att förhindra obalans i relationen 

 

 Franchisegivaren bör få franchisetagaren att förstå att deras förslag och idéer är av 

betydelse för organisationen och bör även uppmuntra till att förmedla feedback från 

marknaden 

 

 Franchisegivaren bör låta franchisetagarna vara delaktiga i problemlösning så att 

kultur kan gro och förbättra kommunikation såväl som informationsflöde 

 

 Kalla franchisetagarna till fler fysiska möten, eller besök dem i butikerna oftare för 

att stimulera informationsflödet av feedback 

 

 Utnyttja coachande ledarskap i relationen med franchisetagaren och lyssna istället 

för att bara ”höra” så att denna känner sig betydelsefull 

 

 Satsa på att bygga upp ett effektivt kontaktnät så att franchisetagaren utan större 

ansträngning snabbt kan nå fram med informationen 

 

 Utse en person att vara franchisegivarens ”utsträckta hand” som kommunicerar med 

franchisetagaren å franchisegivarens vägnar och som har till uppgift att koordinera 

informationsflödet 

 

 Fokusera på fler informationskvalitéer än just lätt inhämtad och tolkad statistisk 

data om försäljning, investera tid i att hämta in informationsflöde som har att göra 

med kundens tankar 

 

 Framstå inte som allvetande som franchisegivare utan var mottaglig, då kommer 

både franchisetagare och kunder att sluta dela med sig av sin feedback 

 

 Skapa en strukturerad handlingsplan för hur franchisetagare ska förmedla olika 

typer av feedback till franchisegivaren som är tydlig att följa 

 

 Visa engagemang gällande informationsflödet om feedback från marknaden som 

franchisegivare – dina franchisetagare förväntar sig att du ska göra det  
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9.0 Bilagor 

 

Bilaga 1: Att vara Franchisetagare i klädbranschen; intervjusvar om 

informationsflöde av feedback från marknad till Franchisegivare 

 

1 Hur kommunicerar ni generellt med Er franchisegivare idag? 

Brothers 

Joakim Olofsson, Franchisetagare på Brothers, menar att denna Franchisetagares 

kommunikation med Franchisegivaren främst sker på telefon och via mejl. Joakim får 

information regelbundet från sin Franchisegivare, främst via en portal som i och för sig är 

envägs. Annars är mejlkommunikation det allra vanligaste. Joakim menar att organisationen 

är ganska rörig i dagsläget eftersom det sker mycket omstruktureringar och man vet inte 

riktigt vem som ska göra vad just nu. Däremot går det att dra slutsatsen att: ”Det är jättedåligt 

med fysiska möten”. Joakim beskriver att de kommer ha inköpsmöten där de får se produkter 

och handla av Franchisegivaren. Där finns i och för sig ett utrymme att ge feedback från oss 

till Franchisegivaren, och där kan vi på så sätt förmedla feedback från marknaden till 

Franchisegivaren. Däremot menar Joakim att Franchisegivaren inte riktigt tar till sig 

feedbacken som kommer till dem angående till exempel produkterna. Det är lite blandat med 

gensvaren från Franchisegivaren på feedback i allmänhet. 

JC 

Ronny Karlsson, Franchisetagare på JC, menar att just JC har en speciell historia, och detta 

har påverkat kommunikationen inom franchisekedjan. Han beskriver att JC har gått från att 

vara en Fackkedja till att vara en Franchisekedja och på så vis har kommunikationen 

förändrats på många sätt. Ett av de sätten beskriver Ronny är att man tidigare hade fysiska 

möten cirka två gånger per år där man tillsammans med Franchisegivaren och andra 

Franchisetagare gick igenom budgeten och tittade på nya kollektioner. Men sedan blev JC en 

Franchiseorganisation, och till en början fortsatte man med dessa traditionsenliga fysiska 

möten men dessa har enligt Ronny ”strypts” och idag får vi enbart budgetar utifrån 

föregående års resultat skickade till oss som Franchisetagare. Ronny fortsätter förklara att 

man inte har några fysiska möten alls idag med sin Franchisegivare. Inte heller lika många 

möten med andra lokala butiksägare som tidigare, och på detta sättet har man som 

Franchisetagare blivit mer ”isolerad”. Ronny understryker dock att JC är ett företag där 

ägandeförhållandena nyligen ändrats och att saker och ting kan vara ”i förändring” men det 

går helt klart att tyda av utvecklingen att det går emot mindre fysiska möten i framtiden. Vad 

gäller den generella kommunikationen upplever Ronny att man alltid har hörts säga från 

Franchisegivarens sida att ”vi tittar på det här” då man har kommit med feedback eller förslag 
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på förbättring. Däremot har det enligt Ronny oftast resulterat i att ingenting händer. Det mesta 

som Ronny som Franchisetagare skickar uppåt i organisationen i form av informationsflöde 

rör tankar och idéer om prissättningen, en faktor som också är väldigt styrd av marknaden. 

Ronny menar avslutningsvis att den generella kommunikationen mellan Franchisetagare och 

Franchisegivare sker genom att Franchisetagaren skickar mail eller möjligtvis ringer, men 

däremot menar Ronny att det är svårt att få tag i rätt person hos Franchisegivaren. Däremot, 

tillägger Ronny, så har Franchisegivaren som ett steg i utvecklingen mot bättre upptag av 

informationsflöde från Franchisetagarna, utsett en ny medarbetare att vara ”Franchisegivarens 

högra hand” vad gäller att kommunicera feedback och så vidare från Franchisetagarna till 

Franchisegivaren. Denna medarbetare befinner sig norr om Stockholm och ska i framtiden ha 

ansvar för detta rikstäckande. 

Esprit 

Jennie Åberg är butikschef på Esprit i Växjö och har av ägaren av butiken fördelats den 

största delen av det operativa ansvaret och kommunikationen med Franchisegivaren. Jennie 

menar att för det mesta så ringer hon Franchisegivaren om det är några problem i butiken eller 

med kunderna. Jennie menar att Franchisegivaren förespråkar kommunikation genom mejl 

men hon vill ofta ha svar direkt och då använder hon telefonen. En till två gånger per år åker 

Franchisetagaren inom Esprit till Köpenhamn för inköpsmöten. Däremot menar Jennie att det 

var längesen som Franchisegivaren var i den fysiska butiken i Växjö. På åtta år har 

Franchisegivaren varit i den fysiska butiken fem gånger. Däremot kommer det dekoratörer till 

butiken, som enligt Jennie har lite funktion som spioner, cirka sex gånger per år. 

Triumph 

Ingela Kjellsson som är Franchisetagare på Triumph menar att Triumph är ett 

världsomspännande koncept. Vad gäller Ingelas kommunikation med Franchisegivaren så är 

den svenska kontaktpersonen, vilken fungerar lite som Franchisegivarens utsträckta hand, en 

viktig pusselbit. Genom denna kontaktperson sköts mycket kommunikation – till exempel om 

hur det ska se ut i butikerna. Denna sker genom mejlkontakt och telefonkontakt samt möten 

sex till åtta gånger per år. Ingela menar att denna kontaktperson verkar som en länk mellan 

Franchisegivare och Franchisetagare och ser till att konceptet uppfylls även lokalt ute i 

butikerna samt att produkterna finns representerade på rätt sätt. Ingela menar att 

kommunikationen mellan Franchisetagaren och denna kontaktperson är en fungerande 

tvåvägskommunikation. Även mer långsiktig problematik kan diskuteras med 

kontaktpersonen enligt Ingela. Ingela tycker att man som Franchisetagare får bra gehör av 

Franchisegivaren vad gäller bland annat marknad, produkter och hur det ska se ut i butiken. 

Däremot så är kollektionerna enligt Ingela nästan omöjliga att påverka. 

VILA 

Emelie Sjöstedt beskriver att hon är butikschef på VILA i Växjö och att hon tar hand om den 

dagliga driften av butiken samt har regelbunden kommunikation med Franchisegivaren. 

Däremot finns det en annan person som är ägare av Franchisebutiken, men som inte sköter 

den operativa delen. Vad gäller ägaren så beskriver Emelie att denna mest har mejlkontakt 
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med Franchisegivaren som är en del av koncernen Bestseller. Emelie beskriver att 

Franchisegivaren har sitt huvudkontor i Solna för den nationella delen av verksamheten samt 

ett danskt huvudkontor i Åhus. Emelie menar att man inte har speciellt mycket direktkontakt 

med huvudkontoren, utan det mesta vad gäller kommunikation Franchisetagare och 

Franchisegivare emellan sker mellan Franchisetagare och Franchisegivarens Retail Manager i 

Sverige. Emelie beskriver att ägaren åker på inköpsmöte med denna en gång i månaden samt 

deltar på två större möten per år där man diskuterar kollektionen och så vidare. 

Kriss 

Ingela Kjellsson som är franchisetagare i kedjan Kriss menar att Kriss är ett relativt litet 

föreatag i Norden, samtidigt som verksamheten är större i Tyskland. Det innebär att VD:n och 

Designavdelningen bara är ett telefonsamtal bort. Ingela menar att i kommunikationen med 

Franchisegivaren så upplevs Kriss som behjälpliga, men det kan samtidigt vara svårt att få 

igenom förändringar och det krävs ett visst driv i den processen. Ingela beskriver att alla inom 

Kriss också träffas två gånger om året i Uppsala. Här går man igenom kollektionen och alla 

får tycka till om den. På så sätt sker ett informationsflöde mellan Franchisetagare och 

Franchisegivare under de fysiska mötena två gånger per år i Uppsala. Ingela menar att Kriss i 

allmänhet, och speciellt under dessa möten, visar att de är intresserade av vad de som jobbar 

”på golvet” tycker och tänker. 

Vero Moda 

Axel Raaegaard som är Franchisetagare på Vero Moda inleder med att berätta att han äger 

hela 23 butiker inom klädbranschen, varav 16 är egenägda, 2 är Jack and Jones butiker samt 5 

är Vero Moda butiker. De två senast nämnda varumärkena bedrivs som franchise. Axel menar 

att man inom Vero Moda kommunicerar på olika sätt, till exempel med kassasystem, 

inleveranssystem och han menar att genom denna kommunikation så ser Franchisegivaren allt 

som händer i verksamheten. ”Fokus ligger på vad som säljs när det gäller kommunikationen 

med Franchisegivaren.” Axel berättar att Franchisetagarna i Vero Moda åker upp till 

Franchisegivarens huvudkontor cirka 7-8 gånger per år. På dessa möten tas gemensamma 

beslut genom en dialog mellan Franchisegivare och Franchisetagare. Dessutom menar Axel 

att inom Vero Moda äger även så kallade ”Partnermöten” rum. Axel beskriver att 

Franchisetagare kallas för Partners. Dessa sker två gånger per år, och på dessa möten går man 

igenom hur det har gått och ger varandra förslag på vidare arbete, feedback kring varor och 

marknadsföring och så vidare. Axel beskriver att olika arbetsgrupper, som till exempel 

Marknadsföringsgruppen, utgör en del av samarbetet inom Franchiseorganisationen och i 

dessa ingår olika Partners. Axel menar avslutningsvis gällande kommunikationen att han 

känner att han kan påverka ganska mycket och att Franchisegivaren vill ha mycket 

information. 
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2 Vilka förbättringsmöjligheter finns i den generella kommunikationen? 

 

Brothers 

Den främsta förbättringsmöjligheten vad gäller kommunikation mellan Franchisetagare och 

Franchisegivare anser Joakim är de fysiska mötena. Då menar Joakim att man faktiskt får 

fram det man vill säga. Dessutom har man möjligheten under ett fysiskt möte att kunna ställa 

frågor på ett annat sätt än via de andra kontaktvägarna till Franchisegivaren. Detta är enligt 

Joakim ett väldigt bra forum för att förmedla feedback från marknaden till Franchisegivaren. 

JC 

Det finns givna förbättringsmöjligheter vad gäller den generella kommunikationen mellan 

Franchisetagare och Franchisegivare, menar Ronny. Det handlar främst genom att ta tillvara 

kunskap inom kedjan, till exempel den känslan som en erfaren jeansförsäljare har, och det 

know-how som denna besitter. Ronny menar att Franchiseorganisationen JC idag är för 

toppstyrd och därav blir den inte alltid så lyhörd som man skulle önska. Ronny menar att 

Franchisegivaren mest intresserar sig för – och avläser – statistik. Ronny menar att 

medarbetare som är ute i butik och lyssnar av marknaden besitter mycket mer information än 

vad som kan summeras i statistiskt. Ronny menar att kanske skulle man kunna ha ett verktyg 

där man varje måndag rapporterar denna feedback från marknaden upp till Franchisegivaren. 

Esprit 

Jennie vill påstå att Franchisegivaren är duktig på att kommunicera. På Esprit får man enligt 

Jennie ett häfte varje månad om kampanjer på Esprit. Franchisegivaren informerar alltså 

Franchisetagarna bra. Jennie menar att informationen som kommer till dem från 

Franchisegivaren är bättre än sättet de informerar kunderna på. 

Triumph 

Enligt Ingela så fungerar den generella kommunikationen ”ganska okej”. Dock så menar 

Ingela att det hade varit bättre att ha en närmare relation till kontaktpersonens närmsta chef så 

att man kan göra avstämning med en högre representant. 

VILA 

Emelie menar att vad det gäller förbättringar i kommunikationen så har redan mycket skett på 

den fronten. Hon beskriver att det tidigare var mer centraliserat till huvudkontoret i Danmark 

men nu arbetar man mer nationellt och närmare Solnakontoret. 

Kriss 

Från Franchisegivarens sida menar Ingela att förbättringar i kommunikationen kan göras 

genom mer tydliga och bättre marknad- och kommunikationsblad. Intranätet kan också vara 

sent uppdaterat ibland. Dessutom kommunicerar Franchisegivaren för dåligt kring vad de 

behöver – de har för lite framförhållning. 
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Vero Moda 

”Axel efterlyser ännu mer kontakt med Franchisegivaren genom fler fysiska möten ute bland 

butikerna. Detta för att Franchisegivaren ska se hur verkligheten ser ut – det ger mer 

incitament till att förändra om Franchisegivaren får se hur det ser ut själva.” 

9.1.3 Vad fungerar bra i kommunikationen? 

Brothers 

Joakim beskriver att man som Franchisetagare inte bara är ganska nöjd utan faktiskt nöjd med 

den portal som Franchisegivaren tillhandahåller som kommunikationsverktyg, samt de 

marknadsplaner och kampanjinformation som den inrymmer. Joakim understryker att de 

själva som Franchisetagare också måste vara duktiga på att ta till sig informationen från 

Franchisegivaren. 

JC 

På frågan angående vad som fungerar bra i kommunikationen med Franchisegivaren menar 

Ronny att man har för lite kommunikation i dagsläget för att kunna svara på den frågan på ett 

bra sätt. Budgetar och siffror fungerar relativt bra att kommunicera, men generellt kan det ta 

ganska lång tid att få sina frågor eller tankar besvarade av Franchisegivaren. Ronny tillägger 

att han faktiskt inte vet hur mycket tid Franchisegivaren faktiskt har över till att besvara sina 

Franchisetagares frågor, och därför har han svårt för att uttala sig om vad man kan förvänta 

sig av en Franchisegivare. 

Esprit 

Jennie menar att kommunikationen är tydlig och lättarbetad och man får svar direkt när man 

kommunicerar med Franchisegivaren. Dessutom blir man ofta vidarekopplad till rätt person 

som arbetar för Franchisegivaren. 

Triumph 

Det som fungerar bra i kommunikationen är att Franchisegivaren ger snabba och 

professionella svar. Däremot har man inte alltid en tillfredställande tillgång till cheferna inom 

organisationen. 

VILA 

Som nämnt ovan menar Emelie att det fungerar det bättre nu än tidigare eftersom att man 

jobbar mer nationellt. Det är enligt Emelie lättare att ”få talan” om det är närmare till 

Franchisegivaren. 

Kriss 

Ingela menar att Intranätet fungerar bra när informationen väl går ut eftersom att denna portal 

är universal och sprids genom informationen snabbt. Ingela understryker även att de fysiska 
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träffarna betyder mer än vad man kan tro. En annan fördel är att inom Kriss finns en väldigt 

familjär kultur och som Franchisetagare i organisationen känner man en familjär känsla. 

Vero Moda 

En stor fördel gällande kommunikationen som Axel ser är att det handlar om 

tvåvägskommunikation mellan Franchisegivare och Franchisetagare. Axel menar att det går 

att påverka som Franchisetagare i organisationen. Dessutom finns bra samarbete, tillgång till 

team building och att det finns en gruppkänsla i hela organisationen. Det är enligt Axel lättare 

att kommunicera med Franchisegivaren än de övriga Franchisetagarna. 

4 På vilket sätt förmedlas feedback från kunderna/marknaden till 

franchisegivaren idag? 

Brothers 

Joakim nämner att feedback från marknaden förmedlas till Franchisegivaren dels genom 

Franchisegivarens egna initiativ att skicka ut kundundersökningar till de som prenumererar på 

Franchiseorganisationens nyhetsbrev. Detta menar Joakim är vagt efter som att ”de som 

prenumererar på nyhetsbrevet gillar förmodligen redan oss” och menar därför att denna 

informationen inte nödvändigtvis representerar vad kunderna egentligen tycker. Annars 

hävdar Joakim att i sin franchiseorganisation så handlar den mesta feedbacken i dagsläget om 

fel i produkt, och då går det från kund och via Franchisetagare till avdelningen Kvalitet hos 

Franchisegivaren. Annars menar Joakim att det är väldigt ovanligt att någon utav kunderna i 

butiken säger att de vill ha någon annan produkt eller liknande, och därför förs det inte heller 

något vidare i kedjan till Franchisegivarna angående detta. Joakim menar att i och med att 

Franchisekedjan är rikstäckande så är det svårt gällande feedbacken från marknaden eftersom 

att det blir väldigt spretigt då vissa delar av landet efterfrågar en viss produkt och andra delar 

av landet en hel annan, och så vidare. 

JC 

Vad det gäller feedback från kunderna i butik och hur den förmedlas till Franchisegivaren 

idag så menar Ronny att det har funnits antydan till att Franchisegivaren tagit initiativ för att 

”hämta upp” feedbacken bland Franchisetagarna. Ronny beskriver att en av Franchisegivarens 

medarbetare under ett par tillfällen skickat mail och ställt frågor angående feedback från 

marknaden som vi svarat på. Dock så har det stannat upp där och det har inte hänt så mycket 

på den fronten sedan dess. Ronny har en teori om att detta kan ha berott på att 

Franchisetagarna själva inte svarat i den omfattning som Franchisegivaren hade förväntat sig.  

Esprit 

Jennie beskriver att de får en ny kollektion varje månad och detta är ett ganska unikt koncept 

som Esprit kör med. Då är det väldigt viktigt att det blir rätt och i enlighet med bland annat 

kundönskemålen. Man har enligt Jennie mejldialog med inköparen och då förmedlar hon 

storlekssorteringen. Kundens tankar om kollektionen förmedlas via Jennie själv i denna 

kontinuerliga dialog med Franchisegivaren. 
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Triumph 

Ingela beskriver att när det gäller reklamationer så godkänner Franchisegivaren dem direkt. 

Feedback kring produkterna gäller främst funktion. Inte så mycket om mode och modeller 

eftersom att underklädesbranschen för damer har en relativt funktionell prägel. Däremot så 

frågar kunder ibland efter en viss typ av produkter. ”Ofta förmedlar jag som Franchisetagare 

inte om kunderna vill ha något speciellt för antingen så vet Franchisegivaren redan vad som är 

bäst eller så är det en dålig idé.” 

VILA 

Enligt Emelie så finns det möjlighet att ringa supporten i Solna. Detta görs främst när det 

gäller reklamationer. ”Kunderna tror inte att de kan påverka så mycket” menar Emelie, och 

hon tror att det är beroende på detta som gör att reklamationer är den dominerande feedbacken 

från marknaden. Däremot understryker Emelie att de som Franchisetagare har mycket att säga 

till om och att man kontinuerligt som Franchisetagare i en Franchiseorganisation förmedlar 

kundens tankar, krav och önskemål. Emelie menar att Sverigechefen för VILA har varit i den 

fysiska butiken i Växjö tidigare och studerat verksamheten. 

Kriss 

Ingela beskriver att Franchisegivaren skickar enkäter till Franchisetagarna och beställer nya 

kollektioner två gånger per år. Ingela menar att detta är ett tydligt sätt att arbeta med feedback 

från kunderna så att den förmedlas uppåt i organisationen till Franchisegivaren. Om en kund 

har problem, till exempel i butiken, vad gäller en modell, färg eller till exempel storlek så 

mejlas detta till  Franchisegivaren och när det händer menar Ingela att hon får snabbt svar i 

ärendet. Ingela känner att Franchisegivaren inom Kriss verkligen vill komma närmare 

marknaden. 

Vero Moda 

Axel menar att det inte finns något direkt tillvägagångssätt för att förmedla feedback från 

kunderna till Franchisegivaren idag. Däremot i Danmark upp till 8 gånger per år sker en 

dialog med Franchisegivaren men även här finns inget systematiskt sätt att förmedla feedback. 

Under mötena följs ett protokoll och det är endast emellan punkterna i dessa möten som 

feedback kan nå fram. De som åker på dessa möten, ofta distriktschefer enligt Axel, samlar 

ihop olika åsikter som även representerar Butikschefer och de anställda och tar med dessa till 

mötena. Däremot dokumenteras inte den här feedbacken utan den finns enligt Axel mest ”i 

huvudet”. Axel kommer däremot in på något som inom kedjan kallas för Exit Shopper, som 

används istället för konceptet Mystery Shopper
1
. Axel berättar att denna verksamhet är på 

Franchisegivarens initiativ men att det är valfritt för Franchisetagare i organisationen att 

arbeta med det eller inte. Resultatet förmedlas även till Franchisegivare. 

                                                           
1
 Exit Shopper är enligt Axel motsatsen till det mer klassiska sättet att undersöka en verksamhets prestationer 

Mystery Shopper; Mystery Shopper går ut på att spioner besöker butiker och utvärderar bland annat 
kundbemötande. Gällande Exit Shopper intervjuar man istället ett axplock kunder som lämnar butiken. 
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5 I vilket format presenteras informationen – alltså av vilken 

informationskvalité och har ni nya förslag på hur informationen kan 

paketeras för att göra mer effekt? 

 

Brothers 

Joakim menar att vad gäller informationskvalitén så är envägskommunikationen om 

kampanjer som kommer från Franchisegivaren alltid på papper eller i dokument. Däremot 

handlar nästan all annan information om statistik, och då främst Försäljningsstatistik som kan 

ses som det främsta informationsflödet som strömmar upp till Franchisegivaren. Joakim 

beskriver att de har avancerade system som är helt automatiserade och arbetar i ”real time”. 

Sammanfattningsvis menar Joakim att det mesta handlar om siffror och staplar i detta område, 

och det är vad som verkar fungerar bäst. 

JC 

När det gäller informationens format så menar Ronny att det enda som går att tala om är det 

svaren på frågorna man fått via mail tidigare. De förklaringar och ord som mailen innehåller 

är den enda typen av informationsflöde som man i dagsläget kan benämna som en viss typ av 

informationskvalité. Även telefonsamtal äger rum, men det är väldigt sällan på grund av att 

det oftast är svårt att få svar från Franchisegivaren. Det finns en portal, ett slags intranät, 

menar Ronny. Men detta är envägs och är enbart en portal för Franchisegivaren att nå fram 

med viss information till Franchisetagaren.  

Esprit 

Enligt Jennie så har Franchisegivaren tillgång till real time försäljningsstatistik. Även så 

kallad ”hit rate”, det vill säga hur stor andel av de kunder som går in i butiken som genomför 

ett köp, samt antalet kunder som går in på en dag. Men informationsflödet sker också genom 

mejlkontakt menar Jennie. Går det dåligt för butiken lokalt i Växjö så ringer Franchisegivaren 

och hör vad som händer. Då ges en förklaring av Franchisetagaren till Franchisegivaren och 

dessa tillfällen menar Jennie är bra exempel på hur informationsflöde om feedback från 

marknaden når Franchisegivaren eftersom att de kan kopplas till ett verkligt scenario som 

utspelats i butiken samma dag. 

Triumph 

Ingela beskriver att statistik skickas till Franchisegivaren varje vecka. ”Dessutom så kan 

Ingela bifoga kommentarer till statistiken och rapporterna som skickas till Franchisegivaren.” 

VILA 

Mejl och telefon med ord beskrivet om kundens feedback. Annars skickas även 

försäljningsstatistik upp till Franchisegivaren kontinuerligt. 
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Kriss 

Ingela menar att det mesta av informationsflödet om feedback från marknaden består av 

mejlkontakt. Detta är enligt Ingela det mest tidseffektiva sättet. Dessutom har de 

automatiserade statististiksystem som arbetar real time och ser exakt försäljning i butiken. 

Dessutom lämnas andra Rapporter med siffror till Franchisegivaren om hur verksamheten 

lokalt går. 

Vero Moda 

Det vanligaste formatet att presentera feedback från kunderna är enligt Axel att förmedla 

statistik genom kassasystemet till Franchisegivaren. Franchisegivaren skickar veckomejl och 

ber om att få index och generell information om vad som händer lokalt hos Franchisetagaren. 

Axel menar att om man har något problem i Franchisebutiken så ringer man upp till den som 

är ansvarig för kedjan, annars berättar man om dem på de fysiska mötena. 

6 Hur ofta förmedlas feedback till franchisegivaren idag? 

Brothers 

Joakim menar att feedback i form av försäljningsresultat rapporteras automatiserat till 

Franchisegivaren hela tiden; så fort de stänger kassan alltså ”real time”. Dessutom fyller man 

själva i en egen rapport om försäljningen cirka en gång i veckan. 

JC 

Vad det gäller hur ofta feedback förmedlas till franchisegivaren idag så svarar Ronny att detta 

knappt händer mellan Franchisetagare och Franchisegivare idag så det är inte så mycket att 

tala om. 

Esprit 

Enligt Jennie så har man på Esprit som Franchisetagare ett automatiserat system som dagligen 

förmedlar statistik till Franchisegivaren. Till inköparen förmedlas feedback om kläder, 

storlekar, sortiment bra eller dåliga kampanjer och så vidare ungefär en gång per månad. 

Triumph 

Varje vecka vad gäller försäljning. Via mejl och telefon kontinuerligt och på möten om 

kollektion, modeller och utbudet sex till åtta gånger per år. 

VILA 

Försäljningsstatistiken förmedlas hela tiden genom ett automatiserat system, alltså real time. 

Fysiska möten som inköpsmöte en gång i månaden samt större möten två gånger per år är 

också forum för att förmedla feedback till Franchisegivaren. Annars telefon- och mejlkontakt 

med Franchisegivaren kontinuerligt. 
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Kriss 

Försäljningsstatistiken förmedlas hela tiden, alltså real time, upp till Franchisegivaren. 

Gällande feedback som kundönskemål och kundrav, det vill säga vilka varor som kunderna 

vill ha, förmedlas uppåt till Franchisegivaren dagligen. 

Vero Moda 

6-8 gånger per år fysiska inköpsmöten där dialog hålls utifrån agenda, däremot finns det ingen 

punkt som representerar ”kundens talan” enligt Axel. Dessutom förmedlas feedback till 

Franchisegivaren i kombination med de Franchisetagarmöten eller ”Partnermöten” som Axel 

kallar dem, två gånger per år. I övrigt menar Axel att det inte finns några specifika tillfällen då 

feedback från marknaden direkt förmedlas till Franchisegivaren. 

7 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med nuvarande sätt att informera 

franchisegivaren om feedback från marknaden? 

Brothers 

Joakim menar att man som Franchisetagare går in i organisationen med ”öppna ögon” och 

förhåller sig till kontrakt och så vidare. Det är ganska så svårt att förändra saker och ting som 

Franchisetagare, menar Joakim. I vissa lägen vill man förändra, men det handlar även om hur 

stor Franchisegivaren är och vad som är möjligt att genomföra. Oavsett hur informationen 

förmedlas till Franchisegivaren och hur utvecklingen går utifrån detta så menar Joakim att det 

viktigaste inom Franchising är att alla mår bra. Däremot understryker Joakim att 

Franchisegivarna inte verkar se Franchisetagarna som en speciellt värdefull tillgång. 

JC 

Ronny menar att de gånger man skickat upp idéer så säger de i princip ”tack” men sen så 

händer det väldigt lite. Man märker som Franchisetagare i alla fall inte av att feedbacken man 

gett bidrar till någon förändring. Med detta sagt menar Ronny att det kan vara dålig 

uppföljning gällande feedback som kommer från marknaden och blir förmedlad av 

Franchisetagaren ”uppåt” i organisationen till Franchisegivaren. Ronny menar avslutningsvis: 

”Helst skulle man vilja att de kallade till ett stort och viktigt möte i Stockholm”. 

Esprit 

Fördelarna är enligt Jennie att det är smidigt med den nuvarande mejlkontakten samt att det är 

lättare att förmedla negativ information via mejl. Nackdelen med detta är i sin tur att man inte 

får någon vidare personlig kontakt med Franchisegivaren. Dessutom tillägger Jennie att ”man 

skulle som Franchisetagare kunna vara i Köpenhamn oftare och möta Franchisegivaren men 

problematiken är då att man måste lämna butikerna”. 

Triumph 

Ingela menar att en fördel med nuvarande sätt att informera Franchisegivaren är att det finns 

tillgång till en kontaktperson som är länken mellan Franchisegivare och Franchisetagare. 
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VILA 

Det finns en fördel med att utsända från Franchisegivarens sida, som till exempel 

Sverigechefen, kommer till den fysiska butiken när det gäller att förmedla feedback från 

marknaden. Detta är främst eftersom att Franchisetagaren inte behöver planera in att ta ledigt 

för att åka på möten centralt, vilket kan vara svårt rent personalmässigt och tidsmässigt. 

Kriss 

Nackdelen men nuvarande sätt att informera Franchisegivaren är att det sker lite för sällan. 

Fördelen när det väl händer är dock att om man som Franchisetagare är lyhörd så finns det 

stora möjligheter att ”bolla” information med Franchisegivaren. 

Vero Moda 

Axel anser att det fungerar väldigt bra med att träffas fysiskt, alltså ha möten. Han menar att 

man skulle kunna tänka sig att bygga ett system för kommunikation Franchisegivare och 

Franchisetagare emellan men att detta förmodligen inte hade fungerat i alla fall. Den främsta 

anledningen till detta är enligt Axel att det hade varit för svårt att göra om varje åsikt till 

statistik. Filtreringen är nog den mest effektiva vägen att gå berättar Axel, och beskriver att 

alla som arbetar i butiken själva skapar sig en uppfattning om de mest centrala problemen 

eller möjligheterna som finns bland kunderna, och sedan filtrerar denna information inför till 

exempel fysiska möten och dialog med Franchisegivare. Däremot menar Axel att ”man 

kanske skulle lägga mer vikt på att varje vecka skriva ner och ta med sig kundsynpunkter”. 

8 Vilken information och kunskap om feedback från marknaden är enligt Er 

den viktigaste att förmedla för att kunna utveckla verksamheten? 

Brothers 

Den information som är viktigast att förmedla för att kunna utveckla verksamheten är enligt 

Joakim angående att köpa in rätt produkter och att de marknadsförs på rätt sätt. Joakim menar 

att marknadsföring handlar om mycket pengar och att man ofta får ganska lite ut utav det. 

Joakim beskriver att Franchisegivaren har en avdelning som kallas Sortimentsrådet och denna 

är en nyckelaktör i just detta med förmedling av feedback från marknaden. Däremot är 

Sverige ett stort land och det innebär att Joakim som Franchisetagare kan sälja mycket av en 

produkt X men lite av en produkt Y samt att en annan Franchisetagare i någon annan del av 

landet kan sälja mycket av produkt Y men lite av produkt X. 

JC 

Prissättning och produkter verkar vara det viktigaste inom informationsflödet från butik upp 

till Franchisegivarens kontor. Men Ronny menar återigen att: ”Franchisegivaren måste vara 

på oss mer och ge feedback till oss på vår feedback.” Ronny efterfrågar alltså mer 

återkoppling, även om det är så att det inte går att genomföra uppskattas det om åtminstone 

denna information kommer. Ronny menar att ”Det går ju snabbt att svara”. 
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Esprit 

Det viktigaste att förmedla är enligt Jennie att Franchisegivaren får reda på de mer generella 

önskemål som kunderna har, till exempel vad gäller storlekar. 

Triumph 

Den viktigaste informationen att förmedla är den angående vilka produkter som säljer bra i 

butiken menar Ingela. Dessutom vilka modeller, färger och så vidare som får ett positivt 

bemötande av kunderna. 

VILA 

Den viktigaste informationen att förmedla till Franchisegivaren för att kunna utveckla 

verksamheten enligt Emelie gäller sortimentet, storlekar, modeller och kvantiteter. 

Kriss 

Den viktigaste informationen att förmedla är den angående vilka produkter som säljer bra i 

butiken menar Ingela. Dessutom vilka modeller, färger och så vidare som får ett positivt 

bemötande av kunderna. 

Vero Moda 

Axel menar att slutkonsumenten är viktig och att vad de säger är av stor betydelse för 

Franchiseorganisationen. Men det är desto viktigare enligt Axel att se till vad man faktiskt kan 

göra med den informationen som man får från marknaden. Man bör ser till vad som är viktigt 

för kedjan, och de som jobbar ute i butikerna och möter kunderna bör vara medvetna om vad 

som är viktigt för kedjan för att kunna ta till sig informationen på ett bra sätt. 

9 Vilken betydelse tror ni att ett bra informationsflöde och 

kunskapsöverföring gällande feedback från marknaden har i en 

franchiseorganisation?  

Brothers 

Joakim menar att Franchisegivaren säkert hade klarat sig på egen hand vad gäller 

informationsflödet gällande feedback från marknaden i en Franchiseorganisation, alltså att det 

inte har så speciellt stor betydelse vilken feedback som Franchisetagarna själva förmedlar. 

Joakim menar att ”det lilla dom får av oss är ändå så lite” och då har det ingen större 

betydelse för dem i alla fall. Detta fungerar så länge de har ett bra sortiment, men om inte 

Franchisegivaren tillhandahåller ett bra sortiment som fungerar ute på marknaden så går det 

inte. 

JC 

Ronny menar att det skulle kunna ha stor betydelse för verksamheten om man har ett bra 

informationsflöde och kunskapsöverförande gällande feedback från marknaden. Det skulle 
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behöva finnas ett sätt för både Franchisegivare och Franchisetagare att förmedla det. Det 

viktigaste för att uppnå ett bra informationsflöde mellan parterna tror Ronny är att hålla det så 

strukturerat som möjligt för Franchisegivaren (som bearbetar mycket information) och att ge 

bra återkoppling på feedbacken till oss Franchisetagare. 

Esprit 

Jennie anser att feedback från marknaden har stor betydelse i en Franchiseorganisation. Hade 

till exempel tyskarnas kläder funnits i Sverige så hade det inte funkat. ”Informationsflödet 

förmedlas uppåt om vad kunden vill ha och det är viktigt för att verksamheten ska fungera”. 

Jennie menar att ”även om man vill leva i sin egen bubbla så förändras allt hela tiden”.  

Triumph 

Feedback från marknaden kan vara av stor betydelse för organisationen eftersom bland annat 

modeller och färger kan slå olika beroende på geografiska faktorer och i detta sammanhang 

kan feedback vara bra. 

VILA 

Det har enligt Emelie betydelse. Allting går inte att förändra men gällande till exempel 

storlekar så kan man på VILA enligt Emelie faktiskt påverka och justera erbjudandet till 

kundens efterfrågan. Emelie gör en jämförelse med klädkedjan H&M som drivs genom 

filialer och inte franchise, och beskriver att det i och med att VILA är en mindre kedja så finns 

det utrymme för mer flexibilitet. 

Kriss 

Feedback från marknaden kan vara av stor betydelse för organisationen eftersom bland annat 

modeller och färger kan slå olika beroende på geografiska faktorer och i detta sammanhang 

kan feedback vara bra. 

Vero Moda 

Axel menar att det viktigaste är att få reda på vad kunden vill och vem kunden är. ”Även om 

Franchisegivaren gör ständiga analyser kring vilken kunden är så måste man också veta vem 

den lokala kunden är.” Det är enligt Axel starkt avgörande att veta hur kunden tänker 

eftersom att detta avgör vilket företag man vill ha; det vill säga vilken butik man går till. ”Ju 

mer service man vill ge kunden desto större behov av informationsflöde.” Axel beskriver 

skillnaden mellan Vero Moda och till exempel företag som H&M eller Kappahl. På till 

exempel H&M fokuserar man på andra värden än just de som handlar om att lokalt ta in 

informationsflöde och arbeta med det, istället läggs fokus mer på hur butiken exakt ska se ut 

och så vidare. ”Axel menar att även om H&M är stora så kan Vero Moda konkurrera i och 

med att man har en annan typ av service – ett annat typ av tänk gällande informationsflöde 

mellan Franchisegivare och Franchisetagare beträffande feedback från kunderna.” 
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10  Är det Ni eller franchisegivaren som är mest angelägen om att information 

och kunskap om marknaden blir förmedlad uppåt i dagsläget? 

Brothers 

Joakim menar att: ”förutom med statistik så imponerar man inte så mycket uppåt” som 

Franchisetagare och Franchisegivaren verkar inte heller efterfråga annan typ av 

informationskvalité än just Försäljningsstatistik och liknande. 

JC 

Ronny menar att det borde vara Franchisegivaren som ska vara mest angelägen om att 

informationen om marknaden blir förmedlad uppåt i ledet. Men att det kanske inte verkar vara 

så idag, trots att det enligt Ronny handlar om en ”win-win” situation. Ronny menar att han har 

många idéer men att han tröttnar om man inte får svar och då får man försöka göra egna 

lösningar. Ronny hävdar att han faktiskt är mer engagerad i denna fråga än Franchisegivaren 

gällande att främja denna typ informationsflöde  

Esprit 

Jennie menar att Franchisetagaren inom Esprit är mest angelägen om vad de vill ha, eftersom 

att det är de som är mest intresserade av att få hem rätt varor. Jennie menar att 

Franchisegivaren säkert skulle vara nöjd under ett tag med att köpa in kläder helt själv, men 

menar samtidigt att de förlorar på det den dagen inte Franchisetagaren säljer produkterna. 

Triumph 

Ingela menar att man som Franchisetagare inte märker så mycket av att Franchisegivaren vill 

ha information om kundkrav, kundönskemål eller annan feedback från marknaden. Ingela har 

fått ett intryck av att Franchisegivaren är som mest angelägen om att Franchisetagaren säljer 

produkterna. Ingela menar att Franchisegivaren verkar har annat att jobba med. Däremot vill 

Franchisegivaren ha information varje vecka om vad som säljs. 

VILA 

Emelie menar att det är Franchisetagaren inom VILA som är mer engagerad än 

Franchisegivaren vad gäller informationsflödet idag. Emelie beskriver att från deras sida så 

kan de rabattera en del om det har skett något missförstånd eller om för många plagg kommit 

till butiken eller liknande. De lyssnar enligt Emelie en del men är inte mest engagerade. De 

säljare som Franchisetagarna har som närmast samarbete med bland de utsända från 

Franchisegivaren lyssnar mycket, till exempel. 

Kriss 

Ingela menar att inom Kriss så är Franchisegivaren mest angelägen om att informationen om 

marknaden blir förmedlad uppåt i organisationsstrukturen. Enligt Ingela så borde det vara så, 

eftersom att de hela tiden bör vilja veta mer om produkterna. 
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Vero Moda 

Enligt Axel är det Franchisetagarna som är mest angelägna om att informationen om 

marknaden blir förmedlad uppåt i organisationen idag – eftersom att Franchisetagarna ”tjatar” 

mest. Axel berättar att Franchisetagarna inom Vero Moda ger mer informationsflöde än vad 

Franchisegivaren faktiskt söker. ”Axel lyfter problematiken kring att det inte går att förmedla 

feedback från marknaden enbart genom försäljningsstatistik, eftersom att situationen kan vara 

att en storlek XS i topp inte finns i butiken, och då kan statistiken aldrig visa att den är 

eftertraktad, däremot kan muntliga kundönskemål om XS i topp förmedlas till 

Franchisegivaren, produkten köpas in och placeras i butiken och först därefter har 

problematiken lösts.” 

11 Är det något Ni vill tillägga som rör problematiken kring att feedback från 

marknaden inte alltid når upp till franchisegivaren, eller något annat? 

Brothers 

När frågan om tillägg som rör problematiken kring att feedback från marknaden inte alltid når 

upp till Franchisegivaren så beskriver Joakim en satsning som faktiskt gjorts från 

Franchisegivarens håll. Det har nämligen varit så att koncernens VD själv kommit och ställt 

frågor om verksamheten direkt till Franchisetagarna; angående var som fungerar bra och 

dåligt i verksamheten och däribland bland annat även angående feedback från marknaden. 

Dessutom har VD:n för den rikstäckande verksamheten kommit på besök och ställt liknande 

frågor. Joakim vill även tillägga att det har blivit mycket mindre möten Franchisetagare 

emellan, men att detta kan vara ett taktiskt beslut från Franchisegivaren. Annars avslutar 

Joakim med att säga att: ”Vi sköter oss rätt så mycket själva”. 

JC 

Ronny vill tillägga att det bör vara tvåvägs kommunikation mellan Franchisetagare och 

Franchisegivare och inte envägs. Ronny ställer sig frågan, som en Franchisetagare inom JC, 

hur man i framtiden ska ta tillvara på informationsflödet på ett så strukturerat sätt som 

möjligt. Ronny menar att Försäljningsstatistik och Nyckeltal som man använder sig mycket 

inom verksamheten idag inte är så svårt, men när det kommer till know-how, känsla för 

marknaden och så vidare så är det svårare. Ronny spekulerar kring vilka system det finns eller 

skulle finnas inom området som kan lösa problemet med att feedback från marknaden inte når 

upp till Franchisegivaren i organisationen idag på ett tillfredställande sätt. 

Esprit 

Jennie har inget att tillägga. 

Triumph 

Ingela vill tillägga att man känner sig ”mindre” i relationen med Franchisegivaren. Behovet 

av feedback är inte lika stort för till exempel en BH som kan sitta bra i så många år, som för 

till exempel andra mer säsongsbetonade och modepräglade plagg i klädbranschen. 
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VILA 

Emelie vill tillägga att det känns som att det är enklare för en Franchisetagare att förmedla 

feedback från marknaden än för en kedja som till exempel H&M eftersom att man bedriver 

verksamheten i Franchisingform. 

Kriss 

Ingela beskriver att det ibland kan finnas en frustration om till exempel X antal kunder vill ha 

något annat (till exempel svarta byxor). Då kan man ta upp det flera gånger men inget händer 

från Franchisegivarens håll och det resulterar i att man i sin roll som Franchisetagare blir 

”avtrubbad”. Ingela jämför det med sin relation till de anställda hon har i butiken och menar 

att ”Man vill ju sporra anställda, egentligen har Franchisetagaren ett gigantiskt ansvar kring 

att vilja få oss att prestera ännu mer”. 

Vero Moda 

Axel vill tillägga att vad det gäller informationsflöde om feedback från marknaden så måste 

man som Franchisetagare ”slåss för sin sak”. Det främsta som när man vill förmedla feedback 

till Franchisegivaren genererar problem handlar enligt Axel om vilken person som 

representerar Franchisegivaren man ska kontakta. Dessutom ska man få denna person att få en 

tillräckligt djup insikt i problematiken. Deras problem vad gäller att implementera 

förändringar runtom i butikerna är att de strävar efter att butikerna ska följa ett visst 

mönstersystem. 

 


