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Abstract 
 

Background & Problem: Franchise as a business organization is growing as a new way for 

business expansion and the concept of brand is becoming increasingly important for 

expansion. Potential franchisees are the individual who wants to operate their own businesses, 

but at the same time have the security of a united brand. This thesis addresses the motives that 

drive franchisees to enter into franchise agreements and inquire an understanding about the 

brand itself affect the decision. To investigate the value of the brand for franchisees we have 

used a model of brand equity, because this model is aimed at measuring the value of a brand. 

  
Purpose: The purpose of this thesis is to provide the reader with an understanding of how 

relevant a brand of a franchise is for a potential buyer. Furthermore the study provides insight 

to which motives are used to choose a company and if the brand equity has a decisive effect. 

  
Method: This thesis is a qualitative analysis and the examination has been implemented 

through personal depth interviews with franchisees. A hermeneutic approach has been taken 

because the purpose of this thesis is to gain an understanding of the franchisees motives and 

knowledge of brand value when choosing franchise. Also an inductive approach have been 

taken. 

 

Empiricist and Analysis: The study shows that there are different motives to enter franchise 

and the ability for the company to grow economically has a large effect. The most important 

aspects of brand equity are people’s knowledge of the brand and what they associate with it.   

 

Conclusion: The franchisee has a perception that a strong brand can generate in business 

expansion. Brand equity is not a primary reason to enter franchise, but the decisions are often 

dominated by other coincidences. 
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Titel: Att ingå Franchiseavtal - Hur värderas varumärket? 
 

Bakgrund och problem: Franchise som företagsform växer sig allt större och 

varumärkeskonceptet blir allt viktigare för möjlighet till expansion. Individer som drömmer 

om att driva eget företag, men i trygghet under ett gemensamt varumärke, är potentiella 

franchisetagare. Vår undersökning behandlar vilka motiv som driver franchisetagare att ingå 

franchiseavtal och vi ställer oss frågan om varumärket påverkar valet. För att undersöka 

varumärkets värde för franchisetagare använts en modell för varumärkeskapital, som syftar på 

att mäta värdet av ett varumärke.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ge läsaren förståelse kring hur franchisetagare värderar 

varumärket vid valet att ingå franchiseavtal. Vidare ger studien en insikt i vilka motiv som 

ligger bakom valet av företag och om varumärket är en påverkande faktor.  

 

Metod: Uppsatsens ansats är kvalitativ och undersökningen har genomförts med hjälp av 

personliga djupintervjuer från franchisetagare. Synsättet är hermeneutiskt eftersom syftet är 

att söka förståelse för franchisetagarnas motiv att ingå franchiseavtal. Angreppssättet är av 

induktiv karaktär eftersom förståelsen för den sociala verkligheten är central.  

 

Empiri och Analys: Empirin presenterar de nio franchisetagare som deltagit i studien och en 

sammanställning av intervjuerna som sedan analyseras med kopplingar till teorin om 

varumärkeskapital. Ur resultatet framgår olika motiv till franchisetagandet, samt att vikten av 

varumärket är att företaget kan växa och generera flera kunder.  

 

Slutsats: Franchisetagaren har en uppfattning av att ett starkt varumärke kan generera i 

verksamhetsexpansion. Varumärkeskapitalet är inte en primär anledning att ingå franchise, då 

besluten ofta domineras av andra tillfälligheter. 

 

 

 

 

Nyckelord: Franchisetagare, Franchiseavtal, Varumärkeskapital, motiv  

 

 



 

 

Förord 
 

Denna studie är ett resultat av vår kandidatuppsats i företagsekonomi på Högskolan i Borås. 

Intresset för franchise och varumärken baseras i fascinationen kring hur företag expanderar 

förvånansvärt fort genom franchise som företagsform. För att möjliggöra för franchise blir 

vikten av ett starkt koncept som grundar sig i ett starkt varumärke allt viktigare. Det är med 

glädje vi fått möjlighet att träffa franchisetagare för att få mer kunskap och förståelse i vad 

som driver dem.  

 

Vi gick in med förväntningar om att en franchisetagare åtrådde företagets varumärke och ville 

driva ett visst företag på grund av relationen till varumärket. De resultat som framkommit av 

studien har varit mycket lärorika.  

 

Vi vill ge ett stort tack till våra franchisetagare som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid till 

att berätta om sina tankar och erfarenheter kring franchise. Utan er hade vi inte lyckats 

genomföra uppsatsen. 

 

Tack till Ulf Sternhufvud, som varit vår handledare, för dina synpunkter och goda råd kring 

uppsatsen utformning, innehåll och upplägg. 

 

Vi vill även tacka Helgi-Valur Fridriksson som gav oss goda råd i metodkursen, gällande hur 

vi kunde gå tillväga för att utföra en kvalitativ undersökning, anpassad till vår 

forskningsfråga. 
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1. Inledning 
 

I dagens konsumtionssamhälle möter individer och företag fler och fler valmöjligheter där de 

samtidigt har mindre tid att fatta beslut. Styrkan som ett varumärke innehar är förmågan att 

förenkla konsumenternas köpbeslut. Enligt Keller, Apéria och Georgson (2008) börjar därmed 

företag, verksamheter, organisationer och institutioner i allt större utsträckning inse att den 

mest värdefulla resursen som de förfogar över är varumärket som associeras med deras 

produkter och/-eller tjänster.  

 
A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a 

customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be 

quickly outdated; a successful brand is timeless, Stephen King WPP Group, London 

(Aaker 1991 s.1). 

 

Varumärken är enligt en definition från The American Marketing Association (AMA), ett 

namn, ett yttryck, en symbol, en design eller en kombination av dem, med avsikt att 

identifiera produkter eller tjänster för att skilja dem från deras konkurrenter.  Ett varumärke är 

inte endast rationellt i sin karaktär utan innefattar fler dimensioner. Enligt Suri och Monroe 

(2003) väljer konsumenter mellan identiska produkter utefter det representerade varumärket, 

där det handla om mer immateriella dimensioner som emotionella och symboliska värden. 

 

Kuhn, Alpert och Pope (2008) belyser vikten av att bygga varumärkeskapital eftersom värdet 

kan skydda företag från konkurrenter och stärka marknadsandelen. Det finns många 

anledningar till att skapa och tillföra värde till varumärket. Det faktum att ett varumärke kan 

köpas och säljas betyder att värdet kommer att bedömas av både köparen och konsumenten 

(Aaker, Kumar, Day, 2004). För att upprätthålla denna relation måste varumärket ses utifrån ett 

annat perspektiv än enbart det funktionella. Ju starkare relationen är mellan ett varumärke och 

dess konsumenter, desto större värde tillför det en verksamhet. (Aker, Kumar & Day 2004).  
 

The marketing battle will be a battle of brands, a competition for brand dominance. 

Business and investors will recognize brands as the company´s most valuable assets. This 

is a critical concept. It is a vision about how to develop, strengthen, defend, and manage a 

business . . . It will be more important to own markets than to own factories. The only 

way to own markets is to own market dominent brands (Aaker 1991 s.ix). 

 

1.1 Bakgrund  

Insikten för vikten av varumärken växte sig större under 1980-talet då ett nytt verktyg för 

marknadsstrategi togs fram med syfte att mäta värdet av varumärket, det så kallade 

varumärkeskapitalet, på engelska ”Brand Equity”(Keller, Apéri & Georgson 

2008). Fenomenet bakom varumärkeskapital växer sig allt starkare och handlar om att 

uppskatta varumärkets värde. Varumärkeskapitalet har blivit en förekommande nämnare för 

att tolka marknadsstrategier och bedöma värdet av ett varumärke. Principen om 

varumärkeskapitalet bygger på en metod för hur man kan hantera varumärken (Keller, Apéria 

& Georgson 2008).  

Enligt Hupp,  Högl och Sattler (2003) står varumärkesvärdet för mer än 50 procent av 

marknadsvärdet hos ett företag. Marknadsförare arbetar i allt högre grad med att skapa starka 



 

- 2 - 

varumärken för att öka varumärkeskapitalet. Eftersom uppbyggnaden av varumärken och 

varumärkeskapital anses vara en av de viktigaste drivkrafterna för ett företags framgång, blir 

det allt mer viktigt att kunna mäta och hantera varumärkeskapital. Varumärkeskapital är de 

mentala associationer och relationer som konsumenten har gentemot varumärket (Martensen 

& Grønholdt 2010).  

Franchise blir i allt större grad den dominerande affärsmodellen runt om i världen där Halasz, 

& Stahl, (2011) menar att den har blivit erkänd som ett attraktivt tillvägagångssätt för 

verksamhetsexpansion. Ett franchiseföretag kan beskrivas som ett system av oberoende 

företag som möjliggör för konsumenter att köpa och byta varor och tjänster. Distributionen av 

produkter styrs genom ett franchiseavtal som är bindemedlet för att centralisera verksamheten 

och involvera andra medlemmar inom distributionskanalen. Franchise innebär att en 

franchisegivare upplåter en verksamhet till en franchisetagare (FT). Franchisetagaren tillåts 

rätten att sälja/distribuera produkter eller tjänster under varumärkets namn, samt användandet 

av verksamhetens affärssystem. Den vanligaste formen av franchise är rätten att driva en 

verksamhet identiskt med någon annan och skapa varumärkessamarbete (Castrogiovanni, 

Combs & Roberts 2006). 

 

Enligt Falbe och Welsh (1998) är ett franchiseavtal mycket likt de traditionella avtalsmässiga 

rättigheter och skyldigheter som förekommer vid eget företagande. Dock är den kritiska 

skillnaden enligt Falbe och Welsh resonemang, den säkerhet som franchisegivaren ger. 

Franchisesystemet besitter ett intellektuellt kapital som reducerar risker, där acceptansen dels 

är beroende av det intellektuella kapitalet som franchisesystemet erbjuder, samt kopplingen 

till varumärket vilket ger konkurrensfördelar. Likaså belyser Halasz och Stahl (2011) att 

franchise handlar om ett beviljande av tillstånd för att använda franchisegivarens varumärke 

där utförandet av denna handling är begränsad till ett avtal som avhandlar rättigheten att 

använda vissa aspekter av ett varumärke. Från ett juridiskt perspektiv innebär skyddet, enligt 

Halasz och Stahl (2011), ett förhinder att missbruka varumärket och andra attribut som 

associeras och identifieras med varumärket. Patent och skyddade rättigheter av ett varumärke 

är en del av det som gör varumärket unikt. Således innefattar varumärket en kombination av 

olika attribut som särskiljer en produkt och/-eller tjänst från andra konkurerande på 

marknaden.  

 

Enligt Svenska Franchiseföreningen är ett franchiseföretag en ohotad atmosfär där man 

befinner sig under ett gemensamt varumärke tillsammans med andra (Svenskfranchise, 2013). 

”Eftersom affärskonceptet är beprövat är risken för misslyckande oftast mindre om man 

startar ett franchiseföretag, jämfört med att starta ett eget företag från grunden. Den största 

fördelen för franchisetagaren är således att affärskonceptet är känt och fungerande”(Patent 

och registreringsverket PRV, 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Flera litteraturer om franchise och betydande undersökningsresultat inom området 

understryker olika modeller och teorier som klargör varför företag bestämmer sig för att 

expandera via franchisekanaler. Combs och Ketchen (1999) redogör för ‘Agency teorin’ som 

har en påverkande roll och innebär att en minimering av verksamhetskostnader är en drivande 

faktor till verksamheter att ta beslutet att ingå franchise. Expansionen handlar även om att 

företag vill bredda distributionen av sina produkter eller varumärkes koncept (Kaufmann, 

Patrick & Stanworth 1995). Till skillnad från ‘Resource Scarcity Theory’ som utgår från 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kaufmann,+Patrick+J/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kaufmann,+Patrick+J/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Stanworth,+John/$N?accountid=9670
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franchisetagarens synvinkel, tyder brist på kapital och chefserfarenhet på beslut som leder till 

franchise. En tredje modell ändvänds i Harmon och Griffiths (2008) studie som åsyftar socialt 

utbyte som är en katalysator för franchisetagarens upplevda värde i franchiserelationen som 

en icke-finansiell faktor, dvs. värdet av en relation. 

 

Thani Jambulingam
 
& John R. Nevin (1999) artikel belyser franchisegivarens urvalskriterier 

gällande franchisetagare, där studiens resultat påpekar att kriterierna för en relation inkluderar 

finansiell potens, tidigare management, tidigare erfarenheter, demografiska förhållanden, 

attityd gentemot verksamheten och franchisetagarens vilja för personlig utveckling och 

engagemang till verksamheten.  

 

Franchise kan beskrivas som att bedriva en egen näringsverksamhet utifrån vissa 

begränsningar, vilket på så vis skiljer franchisetagaren från den egna företagaren (Sardy & 

Alon 2007). Då franchisesystemet besitter ett intellektuellt kapital som reducerar risker, 

medför denna typ av kontroll, trots att man är egenföretagare inom systemet, regleringar från 

franchisegivaren. För vissa är bristen på självständighet oacceptabelt (Watson & Stanworth 

2006). Dock är acceptansen dels beroende av det intellektuella kapitalet som 

franchisesystemet erbjuder, men även det många fördelar som förekommer med att förknippas 

med varumärket. Franchiserelationer innefattar en känslig balans mellan franchisetagarens 

önskan att bli oberoende från franchisegivarens behov av kontroll (Flestead 1991). 

Franchisetagaren förbinder sig att driva verksamheten på ett visst sätt mot ersättning till den 

som äger konceptet (PRV). Genom att ta del av ett beprövat franchisesystem minimeras 

riskerna i jämförelse med att starta en verksamhet på egen hand. Detta förhållningssätt är en 

avgörande faktor när det kommer till valet av att ta del i ett franchise som alternativ till att 

starta eget.   

 

Ur den beteendevetenskapliga forskningen studerade forskare, efter andra världskriget, varför 

en del individer tenderar att starta eget företag och andra inte (Landström 2009). I de 

ekonomiska litteraturerna menas att franchisetagarens beslut att ingå franchise grundar sig i 

tanken om en investeringsmöjlighet. Däremot visar genomförda teoretiska och empiriska 

studier likt Peterson och Dant (1990) att detta resonemang bortser från ett antal intressanta 

förhållanden och menar att franchisetagandet handlar om ett samband mellan ekonomiska, 

sociala och personlighetsmässiga influenser.  Här framhävs ‘Resource Scarcity Theory’ som 

tyder på att brist på kapital och chefserfarenhet leder till beslutet att ingå franchise. Resultat 

från Kaufmann & Stanworth (1995)  studie ´The decision to purchase a franchise: A study of 

prospective franchisees` belyser att franchise har olika betydelser för franchisetagare som 

tidigare varit egenföretagare till skillnad från individer som tidigare varit anställda. 

Självständigheten som förekommer med att driva ett franchiseföretag är det som tilltalar 

individer som tidigare varit anställda. Däremot är de konkurrensfördelar som 

franchiseföretaget förfogar över, till skillnad från små företag, det som tilltalar tidigare 

egenföretagare.  

 

En annan modell ändvänds i Harmon och  Griffiths (2008) studie som åsyftar och beaktar 

socialt utbyte som är en katalysator för franchisetagarens upplevda värde i franchiserelationen 

som en icke-finansiell faktor dvs. värdet av en relation. Det är närheten till franchisegivaren 

som skapar ett stabilt affärskoncept, vilket är viktig för franchisegivaren. 

 

Tidigare forskning har varit till nytta för att förstå franchise då många studier har belyst 

fenomenet bakom motivet till varför företag väljer att övergå till franchise, på samma sätt ur 

franchisetagarens perspektiv, varför individer väljer att bli franchisetagare till skillnad från att 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0883902698000238
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0883902698000238
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kaufmann,+Patrick+J/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Stanworth,+John/$N?accountid=9670
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starta eget. Det framgår av tidigare forskning särskilda motiv för en individ att övergå till att 

vara franchisetagare. Däremot, finns ett underskott på studier för att bättre förstå det värde 

som en potentiell franchisetagare upplever och värdesätter hos ett varumärke Ett outforskat 

fenomen är hur franchisetagare överväger och värderar varumärket vid val av 

franchiseföretag.  

 

Denna studie om varumärket i en franchiserelation infinner sig i premissen att immateriella 

tillgångar, i synnerhet en verksamhets varumärke, utgör en växande andel av företagets 

börsvärde (Kotler & Keller 2012). Det finns många anledningar till att skapa en metod för att 

tillföra värde till varumärket. Det faktum att ett varumärke kan köpas och säljas betyder att 

värdet kommer att bedömas av olika parter (Aaker, Kumar & day 2004). Värdet av ett 

varumärke blir sålunda allt viktigare för investerare. Franchisetagare är i sig investerarare som 

köper rättigheten att använda sig av varumärket..  

 

1.2.1 Problemformulering  
 

Problemområdet som präglar denna studie innebär att belysa varumärkeskapitalets inverkan 

vid franchisetagarens val av franchiseföretag. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

 Vad värderar franchisetagare med ett varumärke? 

 På vilket sätt överväger franchisetagaren varumärkeskapitalet vid valet av att ingå en 

franchiserelation? 

 

1.3 Syfte 

Syftet i denna uppsats är skapa förståelse för franchisetagarens reflekterande, vid valet att 

ingå franchiserelation. Genom att undersöka betydelsen av varumärket för franchisetagaren är 

vår ambition att utreda varumärkets påverkan vid valet av franchiseföretag.   

1.4  Avgränsning 

Vi har i denna uppsats valt att inrikta oss på endast franchisetagare som ingår franchiseavtal 

och därmed motiven bakom detta val. Främst kommer vi att fokusera på varumärket och 

värdet av varumärket för franchisetagaren, vilket beskrivs med begreppet varumärkeskapital.  

Denna avgränsning grundar sig i första hand på det faktum att fler företag kommer till insikt 

med att varumärket blir alltmer viktigt för framtida vinster och börsvärden (Laurenceson 

2007). 

 

Eftersom varumärket kan köpas och säljas blir värdet av varumärket viktigt för såväl köpare 

och konsument. (Aake, Kumar & Day 2004). Franchiseföretagets varumärke har ett värde för 

franchisegivaren, men det finns ett underskott på studier som visar om värdet av varumärket 

övervägs vid franchiseavtal. Vår ambition är att skildra franchisetagarens syn på 

varumärkeskapital, då vi funnit avsaknad i litteraturen angående deras uppfattningar kring 

detta. Med hjälp av Aakers modell för varumärkeskapital, som är en modell inriktad på att 

mäta värdet av ett varumärke, vill vi undersöka hur franchisetagaren värderar och överväger 
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varumärket vid franchiseavtal. Denna modell av Aaker är ett standardmått och lever upp till 

konstruktionen av varumärkeskapital, enligt forskare (Gill, & Dawra 2010). 

 

1.5 Begreppsförklaring  

Här följer korta begreppsdefinitioner för att ge läsaren förkunskap inom franchise och 

varumärken, som är väsentliga för vår studie.  

 

Franchise beskrivs, enligt svenska Nationalencyklopedin, som ett affärskoncept och innebär 

att en enskild företagare benämnd franchisetagare bedriver verksamhet inom ramar för ett 

franchiseavtal, vilket regleras av ett större företag benämnd franchisegivaren. 

För att förenkla Nationalencyklopedins definition av franchise utreds begreppen vidare. 

Begreppen är väsentliga och förekommer flertal gånger i studien.  

  

 Franchisetagaren förkortas ibland FT i denna uppsats och beskrivs enligt svensk franchise, 

som en person som förvärvar rätten att driva en verksamhet juridiskt och ägarmässigt 

fristående från franchisegivaren.  Franchisegivare hyr ut sin affärsidé till en franchisetagare 

men är innehavare av de immateriella tillgångar och affärskoncept som franchiseras.  

 

Själva franchiseavtalet är det som avgör om franchisegivaren tar del av ett franchisesystem 

eller inte. Det finns inga standardavtal för franchising. Alla avtal är individuella 

(Svenskfranchise, 2013) 

 

I uppsatsen förekommer även begreppet Eget företag för att upplysa skillnader mellan 

företagsformen franchise. Eget företag är detsamma som enskild firma och beskrivs enligt 

svenska Nationalencyklopedin som den där en person på egen hand bedriver verksamhet. 

Egenföretagare kallas den person som driver den egna affärsverksamheten. 

Tillståendet att inneha ett varumärke kallas för Varumärkeslicens (Nationalencyklopedin, 

2013). Ett varumärke kännetecknas av rätten en näringsidkare använder för att särskilja de 

varor eller tjänster han tillhandahåller från konkurrenter.  

 

Begreppet know-how är den kunskap och erfarenhet som är säregen för ett företag 

(Nationalencyklopedin, 2013). I studien nämns begreppet attribut vilket syftar till en 

utmärkande egenskap eller ett kännetecken som exempelvis ett varumärke innehar.  

Medfranchisetagarnas Motiv menas de underliggande orsakerna till viss handling, drivkraft 

eller skäl att handla på ett visst sätt (Nationalencyklopedin, 2013).  Motiven till att ingå 

franchise är alltså de handlingar, drivkrafter eller skäl franchisetagaren har, vilket 

sammanfattas i begreppet motiv.  

Koncern är en benämning på en grupp företag som verkar under samma moderbolag, med en 

gemensam ledning (Nationalencyklopedin, 2013). 
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1.6 Disposition  

 

Kapitel 1;  Introduktion: Här ges en bakgrund till uppsatsens tillkomst och en etablering av 

studiens relevans. Därefter följer en forskningsöversikt inom området följt av 

undersökningens problemformulering och en redogörelse för studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen redogörs studiens avgränsningar och 

begreppsförklaringar för att skapa en så inriktad och precis forskning som 

möjligt.    

 

Kapitel 2;  Metod: I detta kapitel behandlas studiens metodologiska tillvägagångssätt, 

datakällor, källkritik, validitet och reliabilitet samt undersökningens 

forskningsetik.  

 

Kapitel 3;  Teori: Detta kapitel avser att belysa den teoretiska referensramen och redogör i 

detalj för vald teori. Detta kapitel fungerar som grundsten vid analys och 

tolkning av det empiriska materialet  

 

Kapitel 4; Empiri: Detta kapitel behandlar studiens metodologiska tillvägagångssätt.  

 

Kapitel 5;  Analys och tolkning av empiri: I detta kapitel sker en analys och tolkning av den 

empiriska undersökningen kopplad till den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 6;  Slutsats: I detta kapitel redogörs resultatet av studien där uppsatsens 

problemformulering besvaras och avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Kapitel 7; Avslutande diskussion: I detta kapitel ämnar vi att visa vad denna studie bidragit 

med samt förslag till framtida forskning 
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2. Metod  
 

Vid genomförandet av denna studie har det metodologiska tillvägagångssättet utgått från det 

specifika undersökningsproblemet och syftet som behandlas för att anpassa samtliga metodval 

med avsikt att utforma en lämplig undersökningsdesign (Churchill & Iacobucci 2005). 
 

Valet av metod påverkar undersökningens utformning, dvs. urval, datainsamlingsteknik och 

analys, och följaktligen även slutresultatet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). 

Metodvalen påverkar sålunda studien i den grad att det influerar de tolkningar som 

genomförts i förhållande till undersökningsmaterialet. Därför vill vi härmed betona att i tid 

och rum vid genomförandet av denna studie att de val som tagits gällande metoder, utifrån vår 

uppfattning, befunnit sig vara det mest tjänliga. En beskrivning och diskussion har därmed 

utförts kring relevanta alternativ för metoder så läsaren i första hand ges möjlighet att ta del 

av de olika valmöjligheter som påträffats. Likaså har en redogörelse skett med skäliga grunder 

för det valda alternativet, så att läsaren ska kunna följa de ställningstaganden som gjorts. 

Genom att tydligt ange vad våra tolkningar och avgöranden har grundats i, blir en kritisk 

granskning av uppsatsen möjlig.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Vetenskapligt förhållningssätt avser synen på hur kunskapen är beskaffad samt vad som 

egentligen kan betraktas som kunskap inom ett ämnesområde (Langemar 2008). De två 

dominerande vetenskapssynerna som beskriver anskaffning av kunskap utifrån olika synsätt 

är logisk positivism och hermeneutik (Starrin & Svensson 1994). 

 

Filosofin kring logisk positivism förespråkar det naturvetenskapliga tillvägagångssättet då 

studier av den sociala verkligheten skall genomföras, där det enbart är vad som kan 

observeras via våra sinnen som räknas till kunskap (Starrin & Svensson 1994). En annan 

central infallsvinkel inom positivism är dess fokus på objektivitet där vetenskapen är och 

bedrivs värderingsfri (Bryman 2002). Med hänsyn därtill strävas det efter att finna generell 

kunskap utifrån det specifika och att finna kausala samband genom att finna en förklaring av 

verkligheten (Andersson 2006). 

 

Hermeneutiken skiljer sig från positivismen på så vis att är att strävan är att finna det 

specifika till skillnad från positivismens generella. Det som utmärker hermeneutiken är även 

dess fokus på förståelse samt att vara kapabel att upptäcka en betydelse och mening. Eftersom 

mycket forskning inom hermeneutiken innefattar komplexa sociala kontexter är det av vikt att 

uppnå en helhetsförståelse för situationen som sträcker sig utöver det närliggande (Andersson 

2006). Helhetsförståelsen har ingen början och inget slut, då det ständigt återkommer en ny 

förståelse (Langemar 2008). 

 

Då föreliggande studie syftar till att undersöka vad som motiverar franchisetagare vid val av 

franchiseföretag är det hermeneutiska synsättet att föredra eftersom undersökningen kommer 

att innefatta förståelse och tolkningar av individers tankevärld och dess komplexa omgivning.  
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2.2 Ansats 

Det finns två övergripande strategier för hur forskare kan angripa en forskningsfråga, 

nämligen genom induktion och deduktion (Langemar 2008). Deduktiv angreppsätt förknippas 

med den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell 2011). Det baseras på att forskaren har en 

vetenskaplig teori eller deducerar en eller flera hypoteser som underkastar empirisk prövning, 

som antingen bekräftas eller förkastas (Merriam 1994). Induktivt angreppssätt kopplas till den 

kvalitativa forskningen och handlar om att skapa teorier ur data. Fakta som baseras på 

objektiva observationer, utan några förutfattade meningar eller åsikter (Patel och Davidson 

2003).  

 

Då föreliggande studie utgår från att utifrån observationer analysera resultat och därefter 

forma teorier har ett induktivt angreppssätt präglat undersökningen. Detta angreppssätt har 

valts eftersom det bäst behandlar vårt arbetssätt och forskningsämne. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden karakteriseras av en rad steg som upphör 

med ett slutresultat, dock är det processen i vilket undersökningen utförs och insamling 

genomförs som skiljer sig åt (Bryman & Bell 2011).  

 

Den kvalitativa metoden har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och metod, där teori 

växer fram ur data (Bryman & Bell 2011). Metoden går ut på att förstå den sociala 

verkligheten sådan som personerna själva upplever den. Metoden utgörs främst av ord, text, 

symboler och handlingar (Starrin & Svensson 1996).  Den kvantitativa metoden har en 

deduktiv syn på förhållandet mellan teori och metod där data växer fram från teori. Inom den 

kvantitativa metoden vill man förklara mänskligt beteende. Detta innebär att det som studeras 

översätts till kvantiteter som representerar matematiska enheter eller kvalitativa faktorer där 

mätningarna mäts och kodas med numeriska indikatorer och statisk data. Metoden behandlar 

främst kvantifierbara objekt där informationen bearbetats statiskt och analyserats 

instrumentellt (Christensen et al. 2001).  

 
Då studien är av induktiv karaktär där teori växer fram ur data, vars syfte går ut på att förstå 

den sociala verkligheten, utesluts den kvantitativa metoden vars ändamål är att generera mått 

på sociala variabler (Bryman & Bell 2011). I denna studie är vi alltså beroende av närheten till 

forskningsobjektet för ett tolkande synsätt, vilket är inrikta på att förstå aktörernas subjektiva 

mening. Den kvalitativa forskningen är därför mer aktuell och relevant för vårt 

problemområde då statistik varken är nödvändig eller relevant. Lika så inbegriper den 

kvalitativa undersökningen större flexibilitet än den kvantitativa, vilket möjliggör en bättre 

tolkning samt en djupare förståelse (Holme & Solvang 1997). Då tidigare studier har forskat 

kring den bakomliggande anledningen kring vad det är som ligger till grund för att ingå en 

franchiserelation, finns det sålunda en rad olika explorativa data. Studien och dess syfte går ut 

på att utveckla nya förståelseramar som kan klassificeras likt en kvalitativ beskrivande 

undersökning.  
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2.4 Data 

Det finns två övergripande tillvägagångssätt för att samla in data som kan besvara de aktuella 

frågeställningarna. Uppdelningen grundar sig utifrån när, hur och varför datamaterialet 

samlats in, vilket därefter återges som antingen primär eller sekundärdata (Bryman & Bell 

2011).  

 
Sekundär datainsamling   

 

Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och 

ett annat syfte än för den egna aktuella undersökningen (Christensen et al. 2001). Därmed 

tillämpades sekundärdata till en början av undersökningsprocessen i denna studie, för att 

bygga upp kunskap kring vad som skulle undersökas. De data som samlats in har fullgjorts 

genom extern information från offentliga och kommersiella databanker som akademiska 

texter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar och är de huvudsakliga källorna som tillför 

uppsatsen akademisk legitimitet (Christensen et al. 2001). Detta för att i huvudsak visa hur 

forskare ställer sig till företeelsen franchising och varumärkeskapital. Till övriga akademiska 

texter hör böcker och rapporter skrivna av forskare som är baserade på forskning. Elektronisk 

tillgängliga dokument och databaser som är av relevans till det aktuella ämnet har används.  

 

Fördelen med detta tillvägagångssätt var möjligheten att genomsöka en stor mäng datakällor 

på kort tid, vilket gav klarhet i att välja ut och bearbetade det material som passade studien. på 

samma sätt medförde en sekundäranalys förståelse för det egna problemet (Dale, Arber, & 

Procter 1988). 

 

Primär datainsamling   

 

Primärdata är ny information som samlas in av marknadsundersökaren själv för att skapa 

relevans till den avsedda undersökningen (Christensen et al. 2001). Då studien är av kvalitativ 

karaktär, vilken avser att lyfta fram underliggande orsakerna till franchisetagares motiv, är det 

mest lämpligt att samla in primärdata genom att genomföra intervjuundersökningar.  

 

Den mest lämpade intervjutekniken för vår undersökning är den personliga intervjun eftersom 

den innebär möjligheten att intervjua en enskild individ med målet att på ett effektivt sätt 

generera viktig data för ett mer innehållsrikt material. Detta är att föredra då man vill att 

respondenten ska uttala sig gällande komplexa frågor samtidigt som intervjuaren både har stor 

kontroll över intervjuarsituationen och möjlighet att ställa följdfrågor och förklara eventuella 

oklarheter (Christensen et al. 2001).  Då denna undersökning har gått ut på att intervjua 

franchisetagare fanns möjligheten att göra en fokusintervju, där man intervjuar samtliga 

respondenter vid ett och samma tillfälle. Vid en sådan intervju är möjligheten stor att 

respondenterna diskuterar sinsemellan, vilket för vår studie var helt uteslutet. Likaså var 

telefonintervjuer uteslutna, eftersom man som intervjuare inte har samma kontroll över 

intervjuarsituationen som vid en personlig intervju (Christensen et al. 2001). 

 
Fördelen med en intervju är att den erhållna informationen är anpassad till undersökningens 

problem, samt att den är aktuell och vi som undersökare vet hur tillförlitlig informationen är 

som samlats. En annan fördel är möjligheten att strukturera insamlingen. Intervjuns främsta 

nackdel är att den är tidskrävande och begär viss kompetens av oss som insamlare, både 
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kunskapsmässigt gällande den information som behandlats, men även vid bearbetning av de 

forskningsdata som erhållits vid intervjuerna. 

2.5 Intervju 

De finns tre övergipande tillvägagångssätt vid intervjuer som klassificeras strukturerad, semi-

strukturerad, och ostrukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju använder man sig av en 

enkät med frågor där svaren ofta är kodade i början. En semi- strukturerad intervju går ut på 

att man i förväg har förberett en intervjuguide med en lista på relevanta teman och frågor som 

berörs under intervjun. I en ostrukturerad intervju, även kallad djupintervju, ges respondenten 

möjlighet att prata fritt med utgångspunkt från undersökningsproblemet, vilket betyder att den 

undersöker ett speciellt område på djupet (Christensen et al, 2001).  

 

Denna studie har utformats genom den semi- strukturerade intervjun eftersom vi anser att den 

är bäst lämpad för att samla in den typ av information som krävs för att behandla vår 

problemformulering och vårt syfte. Då man vid en strukturerad intervju ofta utgår från en 

enkät med kodade svar, behandlas dessa frågor oftast kvantitativt. Däremot bearbetas 

materialet som erhålls från en semi- strukturerad intervju ofta kvalitativt. Vid semi- 

strukturerade intervjuer används huvudsakligen öppna frågor, det vill säga frågor där 

respondenten får svara fritt utefter egna ord (Christensen et al, 2001). Intervjuarfrågorna har 

utformats på ett sådant sätt att svaren går att bearbeta kvalitativt, men vi har avstått från den 

helt ostrukturerade intervjun där respondenten pratar helt fritt, med avsikt att få fram ett 

resultat som kan besvara vårt syfte. Vi vill här hävda att vi är medvetna om att det är fullt 

möjligt att låta varje enskild intervju bestå av olika delar med varierande intervjustruktur. Vår 

semi- strukturerad intervju besvarar syftet och bearbetat frågorna kvalitativt (Christensen et 

al, 2001).  

2.6 Urval  

Vid en primärdatainsamling sker ett urval med de respondenter som skall undersökas. Det 

finns två typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2000). Sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs ut slumpmässigt och 

har en känd chans att komma med i urvalet (Churchill & Iacobucci, 2005). Ett icke 

sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenten blir utvald inte kan förutses, därtill 

även att respondenterna inte kan väljas slumpmässigt.  
 

I vår kvalitativa studie är undersökningspersonerna avgörande för undersökningens resultat, 

då en defekt i valet av urvalspersoner kan leda till att hela undersökningen blir värdelös i 

förhållande till studiens utgångspunkt (Holmen & Slovang, 1997). Vi har använt oss utav ett 

icke - sannolikhetsurval där de personer som ingår i intervjuer valts efter deras arbetsområde, 

kunskap och insikt inom det som studerats. Detta för att studien kräver individer som är direkt 

involverade till problemområdet och kan berika studien med ett bra underlag (Bryman & Bell, 

2011). 

2.7 Källkritik  

Urvalet av de källor som använts samt typen av problemundersökning som denna studie 

präglas av har en påverkande betydelse för resultatet. Ändamålet med den noggrant utförda 

källkritiken som tillämpats i denna uppsatts är att fastlägga om källan behandlar det den avser 
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sig att behandla dvs. om den är valid och om den är fri från systematiska felvariationer dvs. 

om den är reliabel (Bryman & Bell 2011).   

 

De källkritiska principer som varit en kvalifikation vid en granskning av källorna utgick ifrån 

informationens avsikt och syfte. Tanken var att finna huruvida det fanns något särskilt 

ändamål bakom informationen och i så fall om möjligheten fanns att materialet var färgat av 

en viss åsikt. Vem som står bakom informationen blir sålunda ytterligare en aspekt att ta 

hänsyn till dvs. upphovet. Även källans relevans för den aktuella undersökningen har 

granskats. De artiklar som används och hänvisas i texten är erhållna från högskolans 

biblioteksdatabas. Granskning gällande bevis kring materialet är på så vis genomförd. 

Samtliga källor som används och hänvisas i denna text, oberoende av informationen de 

behandlar, är aktuella och ändamålsenliga, samt går att belägga dvs. att de har en 

upphovsman.  

 
Hantering av källor i text 

 

Den källhanteringsmetod studien utgår ifrån, gällande formen av brödtext och källhänvisning, 

är Harvardsystemet som hänvisas vid Högskolan i Borås. I texten framgår det tydligt vad som 

är våra egna teorier och slutsatser, samt vad vi har erhållit från en extern källa.  

2.8 Validitet och Reliabilitet 

När ett resultat av en undersökning presenteras används begrepp som validitet och reliabilitet, 

för att kunna beskriva och få en uppfattning om hur väl datainsamlingen har fungerat, samt att 

på så vis bedöma ifall dess resultat och slutsats är användbar. Validitet avser att man mäter det 

som ämnas mätas. Intern validitet avser dess trovärdighet, dvs. hur väl undersökningen och 

dess resultat överensstämmer med verkligheten och det sammanhang i vilket undersökningen 

äger rum. Extern validitet avser graden av generaliserbarhet. Reliabilitet handlar om i vilken 

grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett likartat sätt och avser 

hur tillförlitlig undersökningen är (Christensen et al. 2001).  

 

De kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderna gör anspråk för olika 

datainsamlingstekniker för att kom fram till ett resultat. Det finns alltså vissa differenser i hur 

begreppen validitet och reliabilitet används inom forskning med kvantitativ respektive 

kvalitativ ansats. Det beror på att man i en studie med kvantitativ ansats i förväg påbörjat 

datainsamlingen och valt en datainsamlingsmetod med känd och acceptabel validitet och 

reliabilitet. Vid en kvalitativ ansats behandlar man begreppen validitet och reliabilitet 

annorlunda, eftersom förutsättningarna inte är detsamma (Christensen et al. 2001). Generering 

av kvalitativ data är i hög grad relaterad till och bundet av sammanhanget, där den påverkande 

faktorn är undersökaren som agerar som mätinstrument. Eftersom undersökaren är påverkbar 

bör man kontinuerligt arbeta med validitet och reliabilitet under hela undersökningsprocessen 

för att nå det avsatta syftet med studien. Validiteten och reliabiliteten i denna studie har 

snarare handlat om att kunna beskriva att insamlad data har bearbetats på ett systematiskt och 

hederligt sätt, likaså hur resultaten under processen har vuxit fram.  

 

Undersökningens reliabilitet  
 

Reliabiliteten i vår kvalitativa är nära kopplat till mätinstrumentets konsistens och dess 

förmåga att leda fram till ett och samma resultat om undersökningen upprepas (Seymour 

1992).  Det bör anmärkas att i vår kvalitativa analys är det undersökaren dvs. vi som är 
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mätinstrumentet till skillnad från den kvantitativa analysen som baseras på den statistiska 

metoden. Man kan alltså inte värdera tillförlitligheten med siffror och statistisk data inom den 

kvalitativa forskningen (Svensson & Starrin 1996). Detta innebär att studiens reliabilitet kan 

kopplas till oss som undersökare. Studiens interna reliabilitet uppnås genom att vi som 

undersökare har skapat en intern bedömarreliabilitet om hur tolkning av data ska ske. Likaså 

bör det anmärkas att vår kvalitativa data genereras genom mänsklig interaktion i ett specifikt 

sammanhang. Svårigheten att uppnå god reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om att det 

inte går att ”frysa” sociala miljöer då verkligheten är föränderlig och gör det således omöjligt 

att i absoluta termer samla in identisk data såväl som ett identiskt resultat (Christensen et al. 

2001).   

 
Undersökningens validitet 
 

När det kommer till validiteten i vår kvalitativa analys blir innebörden av intern och extern 

validitet delvis annorlunda i jämförelse med en statistisk dataanalys av kvantitativ natur. Då vi 

inte kvantitativt mäter det vi undersöker, utan söker att belysa de bakomliggande förhållanden 

till problemområdet, har det interna validiteten dvs. trovärdighetsaspekten avhandlat andra 

premisser (Christensen et al. 2001). Därav har även den externa validiteten dvs. 

generaliseringsaspekten avhandlats med hänsyn till andra utgångspunkter än hur väl de 

erhållna resultaten är statistisk representativa. Validitet i en kvalitativ studie avser hela 

forskningsprocessen, där den interna validiteten i denna studie uppträder i korrespondens 

mellan studiens teori och data.  

 

Den externa validiteten berör den relevans som finns i de data som erhållits från intervjuer 

med samtliga franchisetagare som besitter stor erfarenhet och koppling till problemområdet.  

Analysen har inriktats på att se genom de studerandes ögon och hur de uppfattar det som 

studeras med betoning på kontext. Det har skapats en strategi och överensstämmelse som 

berör hur vi som undersökare tolkar erhållen data med målsättning att uppnå konsensus 

(Gustavsson & Czarniawska 2004). På motsvarande sätt har även tydliga beskrivningar 

gällande det som utförts redogjorts.   

 

2.9 Forskningsetik  
 
Vi har valt att ta med studiens etiska övervägande eftersom vi har ett betydande ansvar 

gentemot det institut (Högskolan i Borås) vi studerar vid, samt ett ansvar gentemot de 

individer som intervjuas och den publik som forskningen är riktat emot.  Speciellt då 

forskning handlar om ett kunskapssökande som värdesätts och blir delad och använd av andra. 

Vi värdesätter forskningsetikens essentiella verk för att gynna förtroende och pålitlighet. De 

forsningsdata som erhölls vid denna undersökning har enbart används för studiens 

specificerade ändamål och har inte bearbetats vidare på något sätt som är oförenligt med det 

studiens syfte eller förhållande till de ändamål för vilket de behandlas. En ytterligare faktor 

som avhandlats är personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
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Den etiska betydelsen inom forskning gentemot forskningspersonerna innebär enligt Diener 

och Chandal (1978) handlingar med god moral. Vid genomförandet av undersökningen har vi 

sålunda i första hand sett till respondenternas bästa genom att löpande göra etiska 

bedömningar. Genom att tilldela samtliga respondenter ett informationsblad med essentiell 

information gällande studien har respondenten kännedom kring undersökningens syfte och 

hur deras svar kommer att behandlas. (Bilaga 1)   

 

För att bevara respondenternas anonymitet utan att äventyra att avslöja deras identitet för 

individens integritet är respondenternas namnidentitet förklädd med kodnycklar för 

konfidentiella skäl. Därav kopplas respondenterna endast till respektive företag de är 

verksamma inom.  
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3. Teoretisk bakgrund  
 

Föreliggande studie infinner sig i premissen om immateriella tillgångar, i synnerhet en 

verksamhets varumärke.  Man skiljer på att värdera varumärket och att skapa 

varumärkeskapital. Att värdera ett varumärke handlar om det totala finansiella värdet, medan 

varumärkeskapital handlar om vad konsumenter känner till och kommer ihåg av varumärket. 

Ju mer kunskap konsumenterna har, desto enklare är det att öka marknadsföringseffekter på 

lång sikt (Kotler & Keller 2012). 

 
Beroende av vilken forskare man frågar finns det olika definitioner av varumärkeskapital. 

Eftersom Varumärkeskapitalet definierats olika, finns det olika sätt att mäta kapitalet (Gill & 

Dawra 2010).  David Aaker har utvecklat en modell som inriktar sig på att förstå ”kapitalet” 

av ett varumärke. Aaker är mest omtalad för att ha utvecklat ett varumärkesperspektiv som 

handlar om förståelsen för hur ett utvecklat varumärkeskapital kan användas som ett 

användbart marknadsföringsverktyg (Kay 2006).  

 

Aaker föreslog en heltäckande modell för varumärkeskapital och identifierade fem 

dimensioner (Figur 1. Aaker´s Brand Equity s.15). Modellen är anpassad till företag för att 

kunna mäta graden av dess varumärkeskapital (Mourad, Ennew & Kortam, 2011). 

 

Keller (1998), definierar Aakers modell från en ytterligare aspekt genom att bygga på 

modellen ur konsumentens perspektiv. Kellers definition av varumärkeskapital visar olika 

effekter av marknadsföringsbeslut gentemot konsumenten, i jämförelse med Aaker som 

fokuserar på effekterna av att utveckla och utvärdera företagets strategi (Kay  2006). Kellers 

kundbaserade modell fokuserar på medvetenhet och unika associationer till ett varumärke 

(Mourad, Ennew & Kortam 2011).  Andra författare som Kapferer (1992) och Chernatony 

(1999) förknippar varumärkeskapital med ett varumärkes identitet. Skillnaden mellan deras 

teorier var att Kapferer byggde identiteten på varumärkets karaktär som omfattade de verbala 

och visuella företeelsen med varumärkets image, kultur, relation med konsumenter, 

medarbetare, investerare. Chernatony däremot betonade varumärkets vision, kultur, 

personlighet och positionering. 

  

Varumärkeskapitalet definieras som tillgångar som länkas samman med värdet av en produkt 

eller tjänst för företaget och dess konsumenter. Infallsvinklarna som varumärkeskapitalet 

grundas på, skiljer sig i olika sammanhang. Avsikt att fånga kunder är det primära motivet för 

att utveckla och upprätthålla en relation mellan konsumenter och ett varumärke. För att 

upprätthålla denna relation måste man få varumärket att ses utifrån ett annat perspektiv en 

enbart det funktionella. Ju starkare relationen är mellan ett varumärke och dess konsumenter, 

desto större värde tillför det en verksamhet (Aker, Kumar & Day 2004). Vikten av att arbeta 

med varumärkeskapitalet baseras på att det finns generella metoder för att öka värdet av 

varumärket. Bland annat kan man i många fall ta ut ett högre pris, eller värdera en högre 

aktiekurs (Aker, Kumar & Day 2004).  
 

De olika teorierna har olika begreppsbildningar och som en följd av oenighet i forskningen 

och för att återkoppla till syftet av denna studie, kommer vi att utgå varumärkeskapital enligt 

teorierna av David Aaker. 
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3.1 Teori   

I dag är det vanligt förekommande att revisorer kvantifiera ett varumärke genom att ge det ett 

monetärt värde så att det kan föras in i en balansräkning, för att kartlägga framtida vinster 

eller börsvärden (Laurenceson 2007). Aakers dimensioner har erkänts som källor till 

varumärkeskapital av forskare genom åren eftersom de förklarar konstruktionen 

varumärkeskapital. Han publicerade tio artiklar där inga mått på varumärkeskapital nämndes, 

utan uttryckte kapitalet i fem olika dimensioner; varumärkeskännedom, 

varumärkesassociation, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet och övriga varumärkestillgångar 

(Gill&Dawra2010)  

 

För varje dimension finns en definition som Aaker själv förklarar (Severi & Ling 2013). 

Varumärkeskännedom är den hållbarhet ett varumärke har som ligger instinktivt i kundens 

minne. Varumärkesassociation förbättrar det minnesvärde hos ett varumärke och verkställer 

dess differentiering, samt varumärkesutvidgning. Varumärkeslojalitet symboliserar de 

konstruktiva tankesätt kunden har gentemot varumärket som leder till upprepande inköp av 

samma varumärke över tiden. Upplevd kvalitet definieras som den samlade uppfattningen 

som kunderna erhåller och den kvalitet det specifika varumärket innehar i jämförelse med 

andra varumärken. Slutligen finns en dimension gällande de övriga varumärkestillgångarna 

som handlar om de attribut varumärket förfogar över i relation till andra.  

 

Denna modell av Aaker är ett standardmått, som enligt forksare lever upp till konstruktionen 

av varumärkeskapital, och är ett sätt att utvärdera kapitalet av ett varumärke (Gill & Dawra 

2010). Slutligen menar Aaker att varje företag själva måste bestämma vilken dimension som 

är mest värd att fokusera på och de måste tänka igenom vilken meningen varje dimension har 

för dem. Utefter vad som är viktigt för det specifika företaget finns det många olika verktyg 

för att mäta varumärkeskapital (Figur 2. Aaker’s Brand Equity) (Aaker, D. A.,1992). 

 

 

 
 

Figur1. Aaker´s Brand Equity Model  
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3.2 Aakers dimensioner  

Nedan presenteras en mer ingående det fem dimensioner som förekommer i modellen för 

varumärkeskapital.   

 
3.2.1 Varumärkeskännedom  
   
Varumärkeskännedom speglar den styrka ett varumärke har i konsumenternas sinne (Pappu, 

Quester & Cooksey 2005) och definieras som en individs förmåga att identifiera ett företags 

varumärke (Halliburton & Bach 2012).  Kännedomen av ett varumärke kan åtskiljas som 

aktivt och benämns som ´brand recall´ eller passivt och benämns som ´brand recognition´ 

(Aaker 1991). Brand recall syftar på varumärkets förmåga att få en individ att kunna erinra sig 

och återkalla varumärket, till skillnad från brand recognition som avser att en individ kan 

känna igen ett varumärke. Kännedomen av ett varumärke innehar en betydelsefull roll vid 

konsuments köpbeslut och ökar möjligheten för att varumärket blir en del i köpvalet 

(Nedungadi 1990). Den mest betydelsefulla nivån av varumärkeskännedom benämns som 

`top-of – mind´ och uppnås om varumärket blir valt först inom sin kategori (Keller 1993). 

Sålunda innefattar kännedomen av ett varumärke i vilken utsträckning en individ fattar ett 

köpbeslut, då det finns flera varumärken att välja mellan (Bettman 1979; Rossiter and Percy 

1987). En stark varumärkeskännedom kan sålunda leda till hög omsättning och hög 

marknadsandel (Aaker 2004). Att bygga varumärkeskännedom är en essentiell nyckelfaktor 

för att bygga varumärkeskapital. För att skapa varumärkeskännedom används olika 

marknadsföringskanaler för att kommunicera med potentiella och nuvarande konsumenter, 

och på så sätt skapa högre kännedom i jämförelse med konkurerande varumärken (Balmer and 

Gray, 2000). 

3.2.2.Varumärkets association  
 

Associationer som förknippas med ett varumärke kan tolkas som ”betydelsen av varumärket 

för konsumenter” (Keller 1993). Enligt Aaker (1996b) finns det en rad olika influerande 

associationer som kan förknippas med ett varumärke. Associationerna har en styrka som 

generarar positiva attityder, känslor och unika egenskaper kring varumärket (Aaker 1991).  En 

individ måste vara medveten om varumärkets namn och/-eller logo för att associationer ska 

uppstå (Washburn & Plank 2002). De associationer som förknippas med ett varumärke blir 

starkare ju mer de kommuniseras, vilket medför ett värde och en anledning för konsumenten 

att köpa ett specifikt varumärke (Aaker 1997).  

3.2.3 Varumärkeslojalitet  
 

Enligt Aaker (1991) kan man studera varumärkeslojalitet genom att undersöka hur troligt det 

är att en kund väljer ett annat varumärke, om exempelvis varumärket ändrar pris eller 

produktegenskaper. En kund som är lojal mot ett varumärke överväger inga andra alternativ 

eftersom de ser produkten eller tjänsten som unik. Det betyder att en trogen kund är beredd att 

betala mer för ett visst varumärke. Sedermera innebär det att varumärkeslojalitet kan generera 

större lönsamhet för företaget (Roy 2011). De företag som använder lojalitet som en tillgång 

och skapar lojalitetsprogram för kunden, kan öka varumärkeskapitalet (Dollatabady & 

Amirusefi 2011). Vikten av varumärkeslojalitet växer sig allt större inom marknadsföringens 

litteratur. Aaker har diskuterat den betydande roll som lojalitet har för varumärkeskapitalet 

och menar att varumärkeslojalitet kan minska kostnader för marknadsföring genom att de 

befintliga kunderna upprepar sina köp och sprider information till nya kunder (Chaudhuri & 

Holbrook 2001) 



 

- 17 - 

Figur 2: Aakers Brand Equity model (Aaker 1991) 

 

 
3.2.4 Upplevd kvalitet  
 

Aaker belyser relationen mellan upplevd kvalitet och varumärkeskapital (Sanyal & Datta 

2011). Enligt Aaker så är begreppet upplevd kvalitet en association som är central för 

varumärkeskapitalet (Aaker 1996a). Aaker menar att begreppet upplevd kvalitet kan förklara 

80 % av det upplevda värde konsumenten har av ett varumärke. Konsumenter upplever att det 

finns en stark koppling mellan kvalitet och ett visst varumärke. Dessa associationer leder till 

att märkesvaror säljs i större volymer och med högre marginal än vad företaget skulle uppnå 

utan varumärket (Fornerino & d'Hauteville 2010). Den upplevda kvaliteten hos ett varumärke 

har en påverkande influens på prissättning samt påverkar konsumenterna vid ett köpbeslut 

(Zeithaml 1988). Den upplevda kvaliteten omfattar viktiga egenskaper för att passa in mellan 

produktkategorier. För att mäta upplevd kvalitet spåras den relativa skillnaden eftersom olika 

produktkategorier inte är jämförbara. Upplevd kvalitet har genom olika undersökningar, visat 

sig vara prispremier, priselasticitet, varumärkesanvändning och återanvändning av produkter 

(Aaker 1996a).   

3.2.5. Varumärkestillgångar  

Varumärkestillgångar avser ett varumärkes arbete med att skapa konkurrensfördelar. Ju fler 

varumärkestillgångar ett varumärke besitter desto starkare konkurrensfördel innehar ett 

varumärke i relation till konkurrerande varumärken (Aaker 1991).  

3.3 Teoretisk sammanfattning 

Sammafattning av Aakers fem dimensioner och dess innebörd.  
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4. Empiri  
 
Vi har valt att presentera vårt empiriska resultat tematiskt, utefter frågornas konstruktion. I 

den första delen presenteras kort information om de 9 franchisetagare som intervjuats, samt 

företagen. Vi nämner endast företagsnamnen i denna uppsats då respondenterna har blivit 

lovade anonymitet. Den andra delen består av en sammanställning uttalanden från 

respondenterna utifrån de intervjuer som har gjort. För att möjliggöra referat till 

intervjupersonerna har varje person en kodnyckel. För att tydliggöra vilken kodnyckel som 

tillhör vilken respondent, presenteras företaget ihop med kodnyckeln nedan. 

 

(A) - Le Croissant  

(B) - Pressbyrån 

(C) - Press Stop 

(D) -O’Leary’s 

(E) -7-eleven 

(F) -Hard Rock Café (HRC) 

(G) -Wayne´s Coffee 

(H) -Tempo  

(I)  - Deli and Coffee 

4.1 Presentation av företag och franchisetagare  

 

Le Croissant är en franskinspirerad café- och bistrokedja där alla enheter drivs av 

franchisetagare, enligt information från webbplatsen mecenat. (A) har varit franchisetagare på 

Le Croissant i 3 år och arbetat sammanlagt 7 år inom samma verksamhet. (A) har tidigare 

drivit eget företag inom samma bransch och är van vid att arbeta hårt på grund av tidigare 

erfarenhet inom caféverksamhet och eget företagande. 

Pressbyrån drivs som en franchisekedja och erbjuder ett utbud av varor, press och tjänster. 

Enligt information från pressbyråns webbplats ska det vara snabbt och enkelt för kunder att 

handla och därför placeras butikerna i anslutning med kollektivtrafiken eller andra ställen där 

människor passerar. Samtliga 320 butiker bedrivs i franchiseform och franchisetagarna driver 

ett eget aktiebolag under varumärket Pressbyrån. (B) har varit franchisetagare på Pressbyrån i 

cirka ett år och i 3 år inom annan franchiseverksamhet. Totalt har (B) varit verksam 4 år som 

franchisetagare.  

Press Stop är, enligt webbplatsen Press Stop, specialiserade på pressförsäljning med Sveriges 

största sortiment av internationella och svenska tidsskrifter. Press Stop är ett varumärke inom 

Pressbyråns koncern där butikerna är centralt placerade och drivs av franchisetagare. (C) har 

varit franchisetagare på Press Stop i 7 månader, men haft olika positioner inom samma 

koncern från år 1989. (C) startade på Pressbyrån som franchisetagare och har i takt med 

företagets utveckling bytt positioner mellan både butikschef och franchisetagare. Totalt har 

(C) varit franchisetagare i 13 år. Press Stop är ett varumärke inom pressbyrån och verkar inom 

industrisektorn servicehandel med dess tidningar, men erbjuder även enklare mat och dryck.  

O ‘Learys har utsetts två gånger till Sveriges bästa franchisesystem, enligt webbsidan O 

‘Learys, av svenska franchiseföreningen. O ‘Learys är en amerikansk restaurang och sportbar 

med 60 enheter placerade i olika länder. (D) har varit franchisetagare på O ‘Learys sedan år 

2000, alltså i 12 år. (D) blev franchisetagare första gången för O ‘Learys och har inte arbetat 
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inom franchiseverksamheter tidigare. (D) har tidigare arbetat som egenföretagare inom 

restaurang och har därför stor erfarenhet av denna bransch.  

Enligt 7-elevens egen webbsida är företaget världens största närbutik och operatör för 

franchisegivare och licensgivare med över 50 000 franchiseenheter runt om i världen. (E) har 

varit franchisetagare på två olika 7-eleven under sex års tid. I den första butiken var (E) 

verksam franchisetagare i 2 år och i den nuvarande i 4 år. Tidigare har (E) besuttit positioner 

som restaurangchef och arbetsledare.  

Hard Rock Cafe är en internationell restaurang med över 120 enheter spridda i över 40 länder. 

Varje enhets interiör erbjuder en visuell historia av rock´n´roll där de serverar närproducerad 

amerikansk mat, enligt webbsidan Hard Rock Café. (F) har varit verksam som franchisetagare 

över 10 år. (F) är franchisetagare för fyra Hard Rock Café i olika städer, men äger även en 

egen restaurang och är delägare i en annan. 

 

Wayne’s är ett modernt europeiskt cafékoncept, med en interiör inspirerande av stadsmiljö, 

som finns spridda på 90 platser runtom i Sverige. Utbudet består av kaffe av eget märke, 

bakverk från eget bageri och mat, enligt webbsidan Wayne’s. (G) har varit franchisetagare på 

Wayne’s Coffee i snart 2 år. (G) har aldrig tidigare arbetat inom franchisesektorn och inte 

heller inom liknande bransch.  

 

Definitionen av Tempo enligt webbsidan Tempo är att ”Tempo är ett koncept för bostadsnära 

områdesbutiker och kedjan består idag av ca 130 enheter spridda över hela landet. Samtliga 

butiker ägs och drivs av enskilda handlare som verkar under ett samarbets-/profilavtal 

med Axfood som äger rätten till varumärket”. (H) har varit franchisetagare för Tempo i snart 

10 år och är numera involverad i fem butiker, från att 2003 ingått franchiseavtal med sin 

första. (H) har aldrig tidigare varit franchisetagare, men har haft flera egna företag tidigare.  

 

Deli and Coffee är ett New York inspirerat café och består av tre butiker som är spridda i 

Göteborg, enligt webbsidan Deli and Coffee. (I) har varit franchisetagare för Deli and Coffee i 

snart 7 år. (I) har aldrig tidigare arbetat som franchisetagare eller inom franchisesektor.  

 

4.2 Franchise och varumärke 

Nedan besvaras frågor gällande franchisetagarnas motiv att ingå franchise, samt deras 

förhållningssätt till varumärken över lag och det egna varumärket.  

4.2.1 Beslut om att blir Franchisetagare för det aktuella företaget 
 
(A):s beslut om att bli franchisetagare handlade om att hjälpa en kompanjon som behövde en 

delägare i sin verksamhet. (A) har tidigare drivit eget företag inom samma bransch, där av 

valet att bli franchisetagare inom denna verksamhet. För(A) var det en utmaning och inget 

skrämmande att bli franchisetagare. Eftersom (A) har erfarenhet inom branschen och det egna 

företagandet, samt anser sig besitta en entreprenörsanda var det ett naturligt steg att ingå i 

denna affärsrelation. 

 

(B) har tidigare varit franchisetagare inom samma koncern, där av valet att bli franchisetagare 

inom denna verksamhet. (B):s beslut om att bli franchisetagare handlade om att hjälpa en vän 

då hon sökte personal. Eftersom (B) anser sig ha en stark drivkraft var det ett naturligt steg att 

vilja ta mer ansvar i verksamheten, lika så att (B) ser sig själv som en aktiv person som lätt 
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blir uttråkad. För (B) var det en utmaning och inte skrämmande att bli franchisetagare. 

Intresset ligger i drivet, menar (B). ”Det enda man kan förlora genom att satsa är pengar, det 

är ingen som dör”.  

(C) valde att bli franchisetagare på Press Stop eftersom (C) varit för länge på samma ställe (8 

år) och behövde miljöombyte. (C) sökte därför tjänsten på Press Stop efter att ha arbetat på 

cirka 10 olika Pressbyråbutiker och tyckte därför det kunde vara spännande att testa ett nytt 

koncept.  

(D):s beslut om att bli franchisetagare handlade om en bra affär som passade just den 

tidpunkten då det kändes som ett bra tillfälle att byta arbete. 

 

Innan (E) blev franchisetagare var (E) anställd hos en franchisetagare, men tyckte inte det var 

värt att vara anställd, i förhållande till allt jobb och ansvar. (E) tog på sig stort ansvar och 

tyckte därför det var lika bra att ”köra för sig själv”, vilket i slutändan passade perfekt. 

Beslutet togs när företaget sökte nya franchisetagare och (E) kände sig ha vad som krävdes, 

förutom kunskap inom ekonomi. Därför tog (E) en kurs i ämnet innan påbörjat 

franchisetagande. Tidigare har (E) besuttit positioner som restaurangchef och arbetsledare. 

Övergången till franchisetagare var därför naturlig, då (E) var van vid mycket ansvar. 

Den största anledningen till varför (F) ingick franchiseavtal med HRC var på grund av att (F) 

länge varit ett ”fan” av varumärket och hade besökt Restaurangen flera gånger. (F):s stora 

kontaktnät innefattade en franchisetagare av HRC i Stockholm, vilket som lite kuriosa var det 

sjätte som öppnade i världen. Tankarna fanns ett flertal gånger på att öppna ett i Göteborg och 

(F) tog sin chans när han blev uppringd av ägaren i Stockholm som ville sälja HRC. (F) hade 

dessutom tillräckligt med kapital för att köpa HRC just vid denna tidpunkt.  

 

(G):s vän har under en längre tid varit franchisetagare för en annan Wayne’s Coffee och 

rekommenderade (G) att ingå franchiseavtal, när de sökte ny franchisetagare. (G) har aldrig 

tidigare arbetat inom franchisesektorn men känner att han lär sig mer och mer hela tiden. (G) 

har aldrig tidigare arbetat inom café utan har arbetat med ett flertal olika branscher, bl.a. 

byggbranschen. (G) påstår att det var en slump att han blev franchisetagare för just Wayne’s 

Coffee och hade säkerligen aldrig ingått franchiseavtal om det inte vore för vännens 

rekommendation. Idag tycker (G) att han gjort ett bra val, då (G) tillsammans med sin 

respektive kan driva ett café med ett lätthanterligt koncept.  

 

(H):s beslut om att bli franchisetagare för Tempo baseras i att H köpte en Ica nära butik som 

var till salu. (H) har aldrig tidigare arbetat med mataffärer men ser sig som en affärsman och 

tog chansen när butiken gick i konkurs och såldes till ett bra pris. På grund höga 

marknadsföringskostnader gick Ica nära ihop med Axfood och butiken övergick sedan under 

varumärket Tempo. Axfood gav (H) fria händer att forma det koncept som skulle passa bäst 

för just den enskilda Tempobutiken.  

 

(I) kom i kontakt med en Restaurangägare som ville starta ett nytt koncept, Deli and Coffee 

och behövde en person som kunde arbeta på Caféet. Restaurangägaren som lärt känna (I) mer 

privat visste att (I) hade stort intresse för mat oh hälsa och erbjöd därför (I) att testa på jobbet. 

I tyckte att konceptet kändes spännande eftersom det var nytt och efter ett halvår fick (I) 

erbjudande om att bli franchisetagare och driva Caféet på egen hand.  

 

4.2.2 Huvudsakliga anledningar att ingå ett franchiseavtal. 
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(A) menar att den huvudsakliga anledningen att bli franchisetagare beror på att man får 

tillgång till ett bra läge i attraktiva områden. Det är lättare att komma in på exempelvis ett 

köpcentrum som en kedja än ett fristående café. En franchisetagare får hjälp med att starta 

upp och tillgång till en meny och ett koncept som är beprövat. Enkelheten och tryggheten tror 

A är en anledning till att ingå i ett franchiseavtal.   

 

(B) menar att den huvudsakliga anledningen att bli franchisetagare beror på ett tryggt 

företagande. (B)använder uttrycket ”medium-entreprenör” eftersom ett färdigt koncept 

används, men samtidigt läggs hela risken på en själv. ”Man är sin egen chef och ingen 

berömmer dig om det går bra, trots att man arbetar otroligt mycket”. I situationen gällande 

byte av tidigare franchiseföretag till pressbyrån handlade valet om mättnad. (B) var uttråkad 

och behövde en ny utmaning och ville därför lämna företaget. Verksamheten var dock väldigt 

nöjd med (B) som franchisetagare och erbjöd (B) ett annat alternativ i ett annat 

franchisesystem. (B) ansåg att det nya erbjudandet var bekvämt och tackade Ja och agerade 

impulsivt då det var ”lite nytt i det gamla” eftersom konceptet var nytt. 

 

(C) menar att den huvudsakliga anledningen att bli franchisetagare beror på att man får som 

privatperson tillgång till ett bra läge i attraktiva områden och att riskerna minimeras. (C):s 

beslut om att bli franchisetagare handlade första gången om att prova på att vara egen 

företagare tillsammans med en kollega. Andra gången var naturlig då (C) gick från att vara 

butikschef i en av Pressbyråns butiker, till att bli franchisetagare då butikscheferna fick välja 

att ingå franchiseavtal.  

 

(D) menar att den huvudsakliga anledningen att bli franchisetagare beror på att man har energi 

och kraft att arbeta hårt och driva något framåt, men har inte redskapen som krävs för att klara 

det på egen hand. Franchise är därför bra eftersom man är som en egen företagare fast 

omringad av människor som kan kalkyler och andra saker som är viktigt för att kunna driva 

en verksamhet. (D) menar att viljan och energin finns för att arbeta och det viktigaste handlar 

om ett starkt intresse för människor och för att göra det så bra som möjligt för gästerna. 

Därför är det bra att ges möjlighet att kunna fokusera på det man själv tror är viktigt för att 

kunna driva ett företag.  

 

(E) menar att den huvudsakliga anledningen att bli franchisetagare beror på att en kedja kan 

bli bra mycket större vilket leder till att man kan förhandla fram bättre avtal, samt att det blir 

enklare att få kunder då namnet är välkänt.  

(F) anser att det mest övervägande vid beslutat att ingå en franchiserelation är att erhålla 

klarhet kring den totala kostnaden (dvs. ta reda på alla dolda kostnader) och hur stabila och 

föränderliga de är. 

 

(G):s huvudsakliga anledning att bli franchisetagare baseras i att (G) på senare tid börjat 

fundera mer och mer på att bli egen företagare, men på grund av familjeförhållanden med små 

barn inte vågar satsa på att investera för mycket pengar. ”Hade jag bara haft mig själv att 

tänka på hade jag bara chansat och kört”. (G):s vän uppmuntrade (G) till att söka sig till 

franchisetagare eftersom der inte fanns mycket att förlora.  

 

(H):s huvudsakliga anledning att ingå franchise var att kundens förtroende stärks för företaget 

på grund av att kedjan är större. På så sätt behöver företaget inte lägga pengar på 

marknadsföring som bevisar att de är starka. 
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(I) valde att bli franchisetagare eftersom (I) såg sin chans att få arbeta med sin egen 

verksamhet och satsa tid för sig själv. ”Jag kan plocka egen frukt av det jag sått”. Samtidigt 

fick (I) ekonomisk hjälp från Restaurangägaren eftersom (I) vid den tidpunkten inte förfogade 

över det startkapital en franchisetagare annars behöver för att ingå franchiseavtal.  

 

4.2.3. Uppfattning kring begreppet varumärke 
 
(A) menar att varumärken bör förmedla vad företaget vill förmedla. Exempelvis vill 

varumärket Le Croissant förknippas med Frankrike och därför vill (A) arbeta mer för att 

lyckas förmedla detta genom att konceptet ska bli mer franskt. Det är viktigt att varumärket 

står för vad företaget är, vilket (A) arbetar med att förtydliga så att det blir mer enhetligt för 

alla franchisetagare.  

 

(B) menar att varumärket genomsyrar hela företaget och tycker att Pressbyråns varumärke är 

stabilt och tryggt. 

 

(C) menar att varumärken bör förmedla en positiv bild och vara välkänt. Exempelvis bör 

varumärket Press Stop förknippas med att de säljer mycket tidningar och erbjuder bra service, 

enligt (C). 

 

(D) menar att ett varumärke är något starkt och stort som representerar företaget. 

(E) menar att varumärken bör förmedla vad företaget står för och tycker att 7-elevens 

varumärke står för lättillgänglighet, snabbt och enkelt, samt att det alltid är öppet.  

Franchisetagare (F) anser att varumärket är otroligt viktigt, då det påverkar allt inom ett 

företag. Det generera en stabil försäljning, ger styrka till organisationen genom ett starkt 

genomtänkt och redan prövat regelverk, får verksamheten att utvecklas och gör företaget 

unikt.  

 

(G) associerar ett varumärke med det som syns och uppfattas från företaget utåt. Exempelvis 

logotyper, tryck på muggar, hur bra service företaget erbjuder, samt kvaliteten på det företaget 

erbjuder. Allt det och mycket mer speglar varumärket menar (G).   

 

(H) menar att varumärket är väldigt viktigt eftersom de hjälper företag att lyckas. ”Den 

undermedvetenhet som kunden känner till hos varumärket ger tillit till butiken”.  

I tror att det är viktigt att satsa på ett starkt varumärke om man vill expandera. ”Ett varumärke 

stärker caféet, medan fler caféer stärker varumärket”.  

 

4.2.4. Relationen mellan franchisetagaren och varumärket 
 
(A):s uppfattning om varumärket blir hela tiden bättre och bättre i takt med att företaget 

utvecklas och växer. (A) menar att det alltid går att bli bättre och man måste alltid fortsätta 

utvecklas och utveckla. (A) anser att det är viktigt att franchisetagaren är stolt över och tycker 

bra om det varumärke som han eller hon arbetar för, för att kunna göra ett bra jobb. (A) tycker 

att relationen mellan franchisetagaren och varumärket spelar stor roll, då stolthet för 

varumärket är en förutsättning för att kunna sälja och inte tappa glöden eller intresset. Det är 

viktigt att förmedla hela affärsidén så att franchisetagaren förstår vad konceptet handlar om, 

att kunna servera hela familjen. 
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(B) anser att det är viktigt att franchisetagaren är stolt över varumärket, för att kunna göra ett 

bra jobb. För vissa innebär Pressbyrån endast en skylt med färg och tryck men för (B) innebär 

varumärket trygghet,’back-up’ och ett lätthanterligt koncept som går att driva. (B) tycker att 

relationen mellan franchisetagaren och varumärket spelar stor roll, då stolthet för varumärket 

är en förutsättning för att kunna sälja och inte tappa glöden eller intresset.  

 

(C) menar att varumärken bör förmedla en positiv bild och vara välkänt. Exempelvis bör 

varumärket Press Stop förknippas med att de säljer mycket tidningar och erbjuder bra service, 

enligt (C). Relationen mellan franchisetagaren och varumärket spelar stor roll och att det är 

självklart att man måste ha en positiv relation till varumärket. Det är viktigt att 

franchisegivaren överväger franchisetagarens attityd gentemot varumärket, menar (C), men 

påstår också att de flesta nog har en god attityd om de söker sig till en viss organisation. (C) 

anser att det är jätteviktigt att franchisetagaren är stolt över och tycker bra om det varumärke 

som han eller hon arbetar för, för att kunna göra ett bra jobb.  

 

(D) är bland de franchisetagare inom företaget som verkat längst och ser därför O ‘Learys 

som ett familjärt varumärke, där det råder en jämställd relation med franchisegivaren. ” (D) 

skulle vilja förmedla att O ‘Learys är mer än en sportbar, då de serverar god mat och kan vara 

en restaurang att besöka för alla. Själva varumärket hade inget att göra med valet, då det 

endast var rätt tid och en bra affär som lockade. O ‘Learys är mycket inriktat på sport, vilket 

inte är ett jättestort intresse för (D), men det bra läget och en bra affär gjorde att restaurangen 

var attraktiv att börja driva. (D) tycker att relationen mellan franchisetagaren och varumärket 

spelar stor roll och att när det gäller O ‘Learys väljer franchisegivaren noga ut franchisetagare 

efter tidigare erfarenhet, för att på så sätt försäkra sig om att varumärket inte skadas. Det är 

viktigt att nya franchisetagare gillar något med varumärket och företaget, menar (D). ”Som 

exempel kanske de gillar det sociala i arbetet, maten, mötesplatsen eller sporten”. 

(E) tycker att relationen mellan franchisetagaren och varumärket spelar roll, eftersom det är 

bra om man tror på sitt varumärke för att kunna förmedla hela affärsidén. 

 

Enligt (F) är vikten av varumärket en avgörande faktor eftersom det inger en medvetenhet 

´Brand Awareness´ hos allmänheten och på så vis tillför en stabil grund att växa på. (F)  anser 

att varumärket HRC har en oerhört professionell ledning vilket medfört att franchiserelationen 

har gett (F) mycket kunskap i att driva affärer och kan liknas vid en skola. Det är just 

kunskapen av att driva ett företag professionellt som har varit det mest lärorika som 

franchisetagare för HRC. (F) anser att franchiseföretagets varumärke ger franchisetagare 

möjlighet att utveckla och växa, samt ger en känsla av trygghet, vilket genererar i styrka och 

motivation att våga investera i företaget. Tryggheten när man investerar i ett företag med 

starkt varumärke är väsentlig vid valet att ingå ett avtal med en franchisegivare. 

 

(G) tycker att Wayne’s Coffee är ett starkt varumärke eftersom det finns utbrett i hela Sverige 

och fortsätter växa. Caféerna placeras ofta i anslutning till bibliotek eller liknade, vilket gör 

att de alltid lockar människor eftersom de sitter länge och ”behöver sitt kaffe”. (G) uppfattar 

varumärket som seriöst eftersom kunderna ofta är akademiker, vilket speglar caféet utåt för 

andra kunder. (G) tycker även att Waynes Coffee speglar lite trendig storstadskänsla, vilket 

gör att varumärket associeras både seriöst och ”hippt” på samma gång. (G) tycker att det är 

bra i fall franchisetagaren har en positiv syn på varumärket eftersom det också är människor 

som bär upp och representerar varumärket i ett företag. Själv tycker (G) att Waynes Coffee 

matchar livsstilen (G) har idag, med familj och barn, eftersom det är ett seriöst företag och det 

känns bra att barnen kan växa upp i en trygg miljö. ”I framtiden kanske jag öppnar eget Café 

om jag känner att den här branschen passar mig”.  
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Tempos varumärke betyder mycket eftersom (H) inte tror att förtaget hade lyckats lika bra om 

det varit en fristående matbutik. Tempo har en stark organisation bakom sig vilket gör att alla 

är med och arbetar för att nå högre mål. På så sätt har det varit lättare för Varumärket att växa 

och för butiken att slå sig fram. (H) startade med en Tempobutik men är nu franchisetagare 

för fem stycken. (H) tycker att det viktigaste är att franchisegivaren tror på att varumärket 

fungerar och kan växa sig starkare, för att andra ska tro på det också. ”Om franchisetagaren är 

stolt över varumärket kommer denne automatiskt att vilja associeras med varumärket och 

prata om det med alla den träffar”. 

 

För (I) är Deli and Coffees varumärke viktigt eftersom det speglar vem (I) är. Konceptet är 

baserat på mat som är god och hälsosam och (I) har ett stort intresse för mat och hälsa. ”Jag 

kan identifiera mig med varumärket och får utlopp för mina intressen”. (I) är mycket stolt 

över Deli and Coffee och tycker att alla franchisetagare bör ha en god relation till varumärket 

om de vill lyckas. (I) tror att det är svårt att expandera om inte varumärket känns starkt och 

pålitligt.  

 

4.2.5 Uppfattningen om varumärket före och efter franchiserelation 
 
(A) har ändrat din uppfattning om varumärket sedan (A) blev franchisetagare, från att tycka 

att det var mindre fullbordat och okänt, till att det idag är mer välkänt och har ett bättre 

koncept.  

 

(B) har inte ändrat sin uppfattning om varumärket sedan (B) blev franchisetagare, utan tycker 

att Pressbyrån associeras med trygghet och stabilitet. ”Det finns en statligt klang i loggan som 

kan kopplas till de gul-blåa färgerna”.  

 

(C) har inte ändrat din uppfattning om varumärket sedan (C) blev franchisetagare. (C) 

associerar både då och nu Press Stop med tidningar, mer tid till att ge kunden bra service och 

en lugn miljö.   

 

(D):s uppfattning om varumärket för franchisetagandet var att O ‘Learys var ett litet 

outvecklat företag, men samtidigt modernt och ”coolt” med dess amerikanska mat, vilket 

kändes nytt och fräscht. Idag har uppfattningen förändrats då företaget har växt, blivit större 

och mer välkänt, samt att den typen av mat som serveras är mer etablerad och konceptet inte 

lika nytt. ”O ‘Learys koncept har blivit en vardaglig trend som alla gillar”, menar (D).   

(E) associerade varumärket 7-eleven med USA och ett internationellt företag, men var själv 

ingen trogen kund. (E) har ändrat sin uppfattning om varumärket och anser nu att 7-eleven är 

ett familjärt företag och mer greppbart.  

 

(F):s uppfattning av HRC:s varumärke före franchiserelationen till skillnad från en tid efter 

beskriver (F) ungefär som en kärleksrelation.” I början är man nykär, sedan nyktrar man till”.  

(G):s uppfattning om varumärket har inte förändrats sedan (G) ingick franchiseavtal. (G) 

menar att relationen till Wayne’s Coffee har funnits länge eftersom (G):s vän drivit sitt Café 

under en längre tid och därför hade (G) en tydlig uppfattning om varumärket.  

 

(H) kände inte till varumärket Tempo när Axfood kom in i bilden. (H) hade köpt en Ica nära 

butik, men ingick franchiseavtal eftersom Tempo var en egen enhet som kändes individuell, 

samt att (H) hade möjlighet att påverka konceptet och få den kunskap han behövde från en 
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större organisation, för att kunna driva butiken. Idag tror (H) att de flesta känner till Tempo då 

företaget växt och blivit starkare.  

 

(I) fick mycket positiva vibbar från början då varumärket liknade ett (I) hade besökt i New 

York som var ett populärt ställe. Idag är (I) involverad i tre stycken Deli and Coffee så (I) tror 

att vibbarna var rätt eftersom varumärket har lyckats slå sig fram.  
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5. Tolkning av empiri  
 

Här sker en analys och tolkning av den empiriska undersökningen kopplad till studiens syfte 

och den teoretiska referensramen. I den första delen av analysen illustreras respondenternas 

tidigare franchiseerfarenheter. I den andra delen redovisas respondenternas uppfattning av 

begreppet varumärke, samt förhållningssättet mellan begreppet och franchiseföretaget. I den 

tredje delen analyseras varumärkets betydelse vid val av franchiseföretag, lika så vilka andra 

motiv som är viktiga vid val av franchiseföretag. Med denna analys vill vi komma fram till en 

slutsats som skapar förståelse kring betydelsen av varumärkets värde, alltså 

varumärkeskapitalet, för franchisetagare samt vid valet att ingå franchise.  

 

5.1 Tidigare franchiseerfarenhet  
 

Här presenteras en sammanställning från första delen av empirin för att belysa tidigare och 

nuvarande franchiseerfarenheten som samtliga franchisetagare genomgått.  

Namn* Franchiseföretag FT för annat 

Franchisebolag 

Annan befattning 

inom företaget 

före FT 

Erfarenhet 

av eget 

företag 

Erfarenhet 

(år) i företag 

A Le Croissant Nej Ja Ja 7  

B Pressbyrån Ja Nej  Nej 4  

C Press Stop Nej Ja Nej 13 

D O ‘Learys Nej Nej  Ja 12 

E 7-eleven Nej Nej Nej 6  

F Hard Rock Café Nej Nej  Nej 10  

G Wayne’s Coffee Nej Nej  Nej 2  

H Tempo Nej Nej Ja 10  

I Deli And Coffee Nej Ja Nej  7  

 

Tabell 1. Tidigare franchisetagande och antal år inom nuvarande företag 

* Namnidentitet förklädd med bokstavsbetäckningar för anonymitetsskäl 

Franchisetagare (B) är den ända respondenten som tidigare varit verksam som FT vid ett 

annat franchiseföretag men inom samma koncern. Franchisetagare (A), (C) och (I) har varit 

anställda inom företaget med en annan befattning för att sedan ha övergå till FT. 

Franchisetagarna (A), (D) och (H) har tidigare erfarenhet av eget företagande innan de blev 

FT. Franchisetagarna (E), (F), och (G) har varken varit FT vid ett annat franchiseföretag eller 

annan befattning inom nuvarande franchiseföretaget, likaså varken varit egen företagare.  

Franchisetagare (B) och (G) är de franchisetagare som varit verksamma under kortast tid i 

jämförelse med de andra respondenterna. En stor majoritet av de intervjuade franchisetagarna 

har varit FT för samma företag under relativt lång tid och aldrig tidigare arbetat med samma 

befattning för ett annat företag. En majoritet av franchisetagare, (B), (D), (E),(F), (G) och (H) 

har aldrig haft en annan befattning inom i företaget, utan har ingått franchiseavtal på en gång. 

En majoritet (B), (C), (E), (F), (G) och (I) har inte drivit eget företag utan började som 

franchisetagare.  
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5.2 Uppfattning av begreppet varumärke 

Uppfattningen av begreppet varumärke belyser hur essentiellt begreppet är för 

respondenterna, lika så vilka delar i ett varumärke som respondenterna värderar och vilken 

betydelse de upplever att den har för franchiseföretag.  

Uppfattningen av begreppet varumärke hos respondenterna framkommer utifrån två 

infallsvinklar varumärkesassociationer och varumärkeskännedom. 

Varumärkesassociationer är den betydelse som ett varumärke har för konsumenten, vilket 

medför en anledning och ett värde, för konsumenten att köpa ett specifikt varumärke (Aaker, 

1997).  Franchisetagare (A) menar att varumärket finns till för att förmedla vad företaget vill 

förmedla till sin omvärld. På så vis blir franchiseföretaget mer enhetligt.  (F) anser att 

varumärket påverkar allt inom ett företag genom att det tillför något unikt till företaget. Enligt 

(B) genomsyrar varumärket hela företaget och (E), samt (G) menar att varumärket förmedlar 

vad företaget står för. Även (C) menar att varumärket bör förmedla vad företaget står för och 

förmedla en positiv bild, samt att varumärket ska vara känt. ”Exempelvis bör varumärket 

Press Stopp förknippas med att de säljer mycket tidningar och erbjuder bra service”.  

Enligt Aakers teori om varumärkeskapital handlar varumärkesassociationer om att generera 

positiva attityder, känslor och unika egenskaper kring varumärket (Aaker 1991) 

Francisetagrana beskriver ovan att varumärket bör förmedla vad företaget står för och 

förmedla en positiv bild till sin omvärld. Franchisetagarnas tolkningar kring begreppet 

varumärke har med positiva attityder och känslor att göra, vilket Aaker nämner under 

kategorin varumärkesassociationer. (F) anser att varumärket bör tillföra något unikt till 

företaget, vilket enligt Aaker, har med associationer att göra.   

Akker klargöra även att varumärkeskännedom speglar den styrka ett varumärke har i 

konsumenternas sinne och definieras som en individs förmåga att identifiera ett företags 

varumärke (Akker 1991). Aaker menar även att en stark varumärkeskännedom kan leda till 

hög omsättning och hög marknadsandel (Aaker 1991). Enligt (F) genererar ett starkt och 

beprövat varumärke i att verksamheten ges möjlighet att utvecklas. (F) menar vidare att 

varumärket erbjuder en möjlighet för franchisetagare att växa och känna trygghet, vilket i sin 

tur leder till att franchisetagaren vågar investera i företaget. (D) menar att varumärket är något 

starkt och stort som representerar hela företaget. (I) tror att det är viktigt att satsa på ett starkt 

varumärke om föreaget ska expandera.  

Franchisetagare (H) definierar begreppet varumärke som den faktor som kan hjälpa företaget 

att lyckas - ”Den undermedvetenhet som kunden känner till hos varumärket ger tillit till 

butiken”. Denna undermedvetenhet är enligt Aaker densamma som varumärkeskännedom och 

benämns som ’brand recall’. Undermedvetenheten som (H) framhäver är enligt teorin om 

varumärkeskapitalet en individs förmåga att erinra sig och återkalla varumärket, vilket är en 

nyckelfaktor för att bygga värde i ett varumärke.   

5.2.1 Upplevelsen kring det egna varumärket 
 

Samtliga franchisetagare tycker att det är viktigt att relationen till det egna varumärket är god. 

Franchisetagarna (A), (B), (C) och (I) menar att det är viktigt att vara stolt över det egna 

varumärket som en förutsättning att göra ett bra jobb. Enligt (C) måste bilden av varumärket 

vara positiv och på samma sätt beskriver (G) att bilden av varumärket bör vara. (D) menar att 

det är viktigt att det finns något hos det egna varumärket som tilltalar.  
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Enligt Aakers modell för varumärkeskapital är begreppet upplevd kvalitet centralt och belyser 

att det finns en stark koppling mellan kvalitet och ett visst varumärke. Den upplevda 

kvaliteten kan påverka ett köpbeslut hos konsumenten. Både (E) och (H) tycker att det är 

viktigt att franchisetagaren tror på sitt varumärke för att kunna förmedla en positiv bild 

gentemot sin omvärld och på så vis generera i högre marginaler.  

5.2.2. Kännedom kring varumärket före franchisetagande 
 

De franchisetagarna som haft en god kännedom om varumärket före dem ingick 

franchiseavtal har inte ändrat sin uppfattning om varumärket. Kännedomen av ett varumärke 

innehar en betydelsefull roll och ökar möjligheten till ett visst val (Nedungadi 1990). 

Franchisetagarna (B), (C), (G) och (I) har inte ändrat sin uppfattning om varumärket sedan de 

ingick franchiseavtal. Samtliga av dessa franchisetagare hade en klar uppfattning om 

varumärket sedan tidigare som stämde bra.  

Franchisetagarna (A), (D), (E) och (H) har ändrat sin uppfattning kring det egna varumärket 

sedan de ingick franchiseavtal. Samtliga av dessa franchisetagare med undantag från (E) 

upplever att varumärket är mer välkänt i nuläget än vad det var före dem blev franchisetagare. 

(E) associerade varumärket 7-eleven med ett stort internationellt företag, men anser att de nu 

är mer familjärt och greppbart.  

Enligt Aakers modell för varumärkeskapital är varumärkeslojalitet ett centralt begrepp. En 

kund som är lojal mot varumärket överväger inga andra alternativ eftersom de ser produkten 

eller tjänsten som unik. Franchisetagare (F) för Hard Rock Café var före franchiserelationen 

fanatisk till varumärket och hade länge velat driva företaget. (F) beskriver sin förändrade 

uppfattning kring varumärket som en kärleksrelation. ”I början är man nykär, sedan nyktrar 

man till”.  

5.3 Varumärkets betydelse vid val att ingå franchiseföretag   

Att tolka ur empirin har franchisetagarna haft olika motiv vid val av franchiseföretag. 

Franchisetagarna (A) och (B) tog beslutet om att bli FT eftersom de ville hjälpa en vän och 

kompanjon som hade behov av franchisetagare. FT (G) blev rekommenderad av en vän inom 

samma koncern att söka tjänsten som franchisetagare för Wayne’s Coffee.  

Franchisetagarna (C) och (I) var nyfikna på att ta del av ett nytt och spännande koncept.  

Franchisetagare (E) ansåg att franchisetagandet var passande eftersom anställningen på 7-

eleven innebar mycket ansvar och många arbetstimmar. (E) ansåg att det inte var värt att 

arbeta och ta så mycket ansvar för någon annan än för sig själv. Där av valet att bli 

franchisetagare.  

Resterande franchisetagare (D), (F) och (H), fann tillfället att bli franchisetagare vid en 

speciell tidpunkt då de såg en bra affär, samt att företaget skulle upphöra eller säljas. (F) hade 

dessutom alltid varit ett ”fan” av varumärket Hard Rock Café. 

Franchisetagare (A) och (C) nämner att andra påverkande faktorer till att ingå franchiseavtalet 

var det attraktiva läget, som det annars kan vara svårt att få tillgång till. Franchisetagare (A) 

menar också att hjälpen en FT får vid uppstart är en påverkande faktor till att ingå 

franchiseavtal. Även (I) hävdar att den ekonomiska hjälpen vid uppstart påverkade valet som 

annars hade varit mycket svårt.  
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Enligt (B) underlättar det färdiga beprövade konceptet som franchise innebär, vilket även (A) 

nämnt. (A) nämner även enkelhet och trygghet och (B) Bekvämlighet och trygghet som 

övriga påverkande faktorer. På sätt och vis nämner även (G) tryggheten med franchise 

eftersom en anledning att bli franchisetagare var att det inte finns mycket att förlora.  

Franchisetagare (B) var ute efter en ny utmaning och såg sin möjlighet i att utmanas genom 

franchisetagandet. Även (C) ville prova på att vara egen företagare och (I) såg sin chans att få 

satsa tid för sig själv och sin egen verksamhet. (G) var intresserad av att bli egen företagare 

men kände att franchise var en säkrare ingång eftersom (G) inte hade möjlighet att investera i 

ett eget företag där risken att förlora kapital finns.   

Enligt (D) fanns energi och kraft att arbeta hårt och driva något framåt, men som 

franchisetagare kunna få redskapen som krävs för att klara det på egen hand.  

 (H) menar att franchisetagandet resulterar i möjligheten att expandera. ”Kundens förtroende 

stärks för företaget på grund av att kedjan är större”. Varumärkestillgångar avser, enligt Aaker 

(1991) relationer till handelspartners och kan skapa viktiga konkurrensfördelar. Även (E) 

menar att kedjan kan bli större på grund av franchise, vilket leder till bättre avtal med 

leverantörer och en större kundgrupp. 

5.4 Analys 

Att tolka av empirin har samtliga franchisetagare aldrig tidigare varit franchisetagare i annan 

koncern. Eftersom ingen av respondenterna har tidigare erfarenheter från andra 

franchiseverksamheter kan vi inte utläsa om övergången mellan företagen hade något med 

varumärket att göra. 

                                                                

Flera av respondenterna beskriver att varumärket bör förmedla vad företaget står för och 

förmedla en positiv bild till sin omvärld. Varumärkesassociationer är betydande för att ett 

varumärke ska bli välkänt, enligt Aakers modell för varumärkeskapital. En individ måste vara 

medveten om varumärkets namn och/-eller logo för att associationer ska uppstå (Washburn & 

Plank 2002). Att några franchisetagare har ändrat sin uppfattning om varumärket och några 

inte, visar att kännedomen har varit olika stark. Vidare redogör franchisetagarna för att det är 

viktigt med ett starkt varumärke. Aaker menar att en stark varumärkeskännedom kan leda till 

hög omsättning. 

  

Franchisetagare (F) har angett en tydlig koppling till varumärket Hard Rock Café, där (F) 

menar att valet att ingå franchiseavtal med just det specifika företaget hade att göra med det 

omtyckta varumärket.  Att tolka ur empirin har franchisetagarna haft olika motiv vid val av 

franchiseföretag. Franchisetagare (H) menar att kundens förtroende stärks för företaget på 

grund av att kedjan är större och (E) menar att kedjan kan bli större på grund av franchise, 

vilket leder till bättre avtal med leverantörer och en större kundgrupp. De ser franchise som en 

investeringsmöjlighet där enheterna tillsammans genererar i starkare varumärkeskännedom. 

För att återgå till tidigare forskning gällande motiv att ingå franchise betonar ’Resources 

Scarcity Theory’ tanken om en investeringsmöjlighet och ett samband mellan ekonomiska, 

sociala och personlighetsmässiga influenser. Respondenterna nämner personlighetsmässiga 

influenser som att de ville ha en ny utmaning och såg sin möjlighet i att utmanas genom 

franchisetagandet, men att samtidigt få den hjälp de behöver vid uppstartande. 
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6. Slutsats 
 

Under vår författarprocess har vi genom en sammanställning av respondenternas svar från den 

kvalitativa datainsamlingen skapat en ökad förståelse kring problemformuleringen. 

 

Vad värderar franchisetagare med ett varumärke 

 

Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie har vi sökt förståelse för underliggande meningar 

från respondenterna. De begrepp som framkommit från franchisetagarna, gällande vad som är 

viktigt med varumärken, är att de ska vara starka, välkända och sända ut positiva känslor. 

Uppfattningen om att varumärket bör vara starkt är ett vagt begrepp som gör det svårt att 

finna en rättvis innebörd. Modellen för varumärkeskapital är en modell som mäter värdet av 

ett varumärke utifrån fem infallsvinklar. Värdet av varumärket är det som särskiljer ett 

varumärke från ett annat och skapar konkurrensfördelar. Att tolka från studiens resultat är 

begreppen välkänd och positiv begrepp som faller under varumärkeskännedom och 

varumärkesassociationer. Vidare ser vi fler kopplingar till just dessa två dimensioner som de 

franchisetagarna nämnt mest.   
 

Enligt franchisetagaren för företaget Tempo stärks kundens förtroende för företaget på grund 

av att kedjan är större. Vad vi tolkar från denna franchisetagare är att ju fler enheter som ingår 

i en franchiseverksamhet, desto mer välkänt blir företaget, vilket slutligen genererar i vinst. 

Varumärkeskännedom är alltså viktigt för kundens förtroende och denna franchisetagare har 

uppfattning för att det finns ett värde med ett välkänt varumärke.   

 

Franchisetagarens övervägande av varumärkeskapitalet vid valet av att ingå en 

franchiserelation 

 

Studien har även belyst varumärkets betydelse för franchisetagarna vid beslutet att ingå avtal 

med de aktuella företaget. Varumärkets påverkan benämns inte som första prioritet, utan i 

stället nämns andra motiv till att ingå franchiseavtal. Vid frågor gällande relationen till det 

egna varumärket menar samtliga franchisetagare att det är viktigt att tro på sitt varumärke och 

känna stolthet över det. Det råder inget tvivel om att de värderar varumärket som något viktigt 

för ett företag, men övervägandet av varumärkeskapitalet vid franchiseföretag är inte 

framträdande. I stället träder andra motiv fram gällande valet av att ingå franchiseavtal. En del 

av respondenterna var intresserade av att bli egenföretagare, men hade varken kapital eller 

kunskap för att driva en verksamhet och kände därför trygghet i en större organisation. Likaså 

ville några franchisetagare testa på en utmaning efter att ha arbetat inom samma företag och 

var redo för utvecklas. Andra valde att bli franchisetagare eftersom de såg en bra 

investeringsmöjlighet eller hade någon form av relation med en person inom bolaget.  

 

En anledning till att varumärket inte haft någon direkt koppling till valet av franchiseföretag 

kan vara den undermedvetenhet som ett varumärke besitter. Denna undermedvetenhet är 

enligt Aaker densamma som varumärkeskännedom och är viktig för att bygga värde i 

varumärken.  Flera respondenter svarade att de tycker varumärket är övergripande i ett företag 

och speglar hela företaget. Att lyfta, spegla, genomsyra, tillföra något unikt och vara positivt 

är alla begrepp som nämns med vikten av varumärket.  

 

Franchisetagarna har kunskap om att ett starkt varumärke genererar fler kunder, att det är 

lättare att öppna upp vid attraktiva lägen och att det beprövande konceptet fungerar, vilket 

handlar om varumärkesattribut och det som kan värderas med ett varumärke. 
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Varumärkeskapitalet kan ha haft en bidragande roll i det undermedvetna, eftersom 

franchisetagaren har förståelse för vad ett starkt varumärke kan bidra med. Ett färdigt koncept 

som är beprövat och har övergått i franchise är ett bevis på ett redan applicerbart koncept och 

ett enhetligt varumärke. Frågan är därför hur relevant övervägandet av varumärkeskapital är 

för franchisetagaren.  

 

Denna fråga leder till den mest betydande observationen som även är avgörande för 

slutsatsen. För flera respondenter var inte beslutet vilket företag eller varumärke de ville ingå 

avtal med, utan det avgörande beslutet handlade om att bli franchisetagare eller inte. 

Respondenternas beslut om att bli franchisetagare var alltså ett större steg än själva valet av 

franchiseföretag. Andra tillfälligheter att ingå franchiseavtal har dominerat resultatet.  

 

Eftersom franchisetagarna har fattat sitt beslut på grund av en viss tillfällighet har inga andra 

franchiseföretag övervägts. Franchisetagarenas beslut har handlat att blir franchisetagare eller 

inte och har därför inte övervägt olika alternativ gällande franchiseföretag. Möjligheten för en 

djupare varumärkesanalys, gällande varumärkets påverkan, hade kunnat gemomföras om 

franchisetagren stod mellan ett beslut som innefattade vilket av flera franchiseföretag de ville 

ingå avtal med. Varumärkeskapitalets funktion hade eventuellt kunnat ha en mer 

framträdande roll. 
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7. Avslutande diskussion 

 

 

Föreliggande studie bidrar till en växande mängd data i anknytning till varumärkeskapital i 

franchiseföretag. Med vår kvalitativa studie var syftet att finna underliggande meningar för att 

skapa en bättre helhetsförståelse angående franchisetagaren och varumärket. Vi har med 

avsikt inte ställt direkta frågor om vikten kring Aakers fem dimensioner, eftersom vi ville 

undvika kategorisering av begrepp. I stället har respondenterna givits möjlighet att berätta fritt 

utifrån deras vetskap om varumärket. Vid en kvantitativ studie skulle man på ett annat sätt 

kunna mäta vikten av de fem dimensioner av varumärkeskapital och få en mer generell insikt i 

värdering av varumärken. Tanken med studien var inte att generalisera vikten av varumärket, 

utan snarare att söka förståelse kring motiv att ingå franchiseavtal.     

 

Resultatet av studien visar att det ofta är tillfälligheten som avgör att franchisetagaren ingår 

franchiseavtal, vilket inte hade yttrat sig om vi endast undersökt Aakers fem dimensioner för 

varumärkeskapital och inte övriga motiv. 

 

Studien har ett empirisk och praktiskt bidrag gällande franchisetagarens motiv att ingå avtal. 

Övervägandet kring varumärket vid franchiseavtal har inte visat sig vara ett prioriterat motiv, 

i denna studie. Med denna information, vill vi belysa att franchisegivaren kan rekrytera 

franchisetagare trots att de inte har ett starkt varumärkeskapital.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

Syftet med vår studie har varit att undersöka betydelsen av varumärkeskapitalet för 

franchisetagare vid val av franchiseföretag. Vid genomförandet av föreliggande studie har fler 

intressanta observationer framkommit.  

Som vidare forskning kan det vara intressant att belysa beslutsprocessen som sker i en 

franchiserelation, där en djupare förståelse kring vem som har övertag vid valet studeras. En 

ytterligare intressant infallsvinkel är att undersöka hur franchisegivaren kan arbeta med att 

kommunicera och förmedla varumärkeskapitalet till potentiella och nuvarande 

franchisetagare. Eftersom franchise som företagsform expanderar allt fortare finns det 

anledning att förmoda att betydelsen av att marknadsöra sig även mot franchisetagare blir allt 

viktigare.    

Vi har även uppmärksammat att franchisetagaren ibland beskriver sig själv på liknade sätt 

som företagets varumärke. En intressant studie kan vara att undersöka franchisetagaren som 

person och franchiseföretagets varumärke för att på så sätt finna samband. Ytterligare 

intressanta studier kan genomföras kring franchisesystemet som ett utbildningsnätverk för 

personlig utveckling.  

Franchise betonar ofta vikten av att skapa enhetliga koncept för att nå framgång. Det kan 

därför vara intressant att vidare studera om egenföretagare kan lära av franchiseverksamheters 

uppbyggnad för att skapa ett mer enhetligt varumärke. 
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Bilaga I 

 
Vitalt informationsblad till samtliga franchisetagare 

 

Syftet med intervjun är att skapa förståelse kring hur och varför franchisetagare väljer att 

arbeta med företag och vad som är viktigt när de väljer.  Intervjun kommer att ägnas åt att 

undersöka de nyckelfaktorer som ligger till grund för en individs, franchisetagares, motivation 

att ingå i en franchiserelation.  

 

 

 

1. Uppsatsen som härmed produceras är en offentlig handling som allmänheten kommer 

att ta del av.  

 

2. I denna studie är respondenternas namnidentitet förklädd för konfidentiella skäl. 

Respondenterna blir iklädda bokstavsbetäckningar (exempelvis: A, B, C etc.) dessa 

betäckningar representerar kodnycklar där respondenten enbart kopplas till respektive 

företag de är verksamma vid.  

 

3. Innan avslutad intervju, sammanställs svaren där respondenten ges möjligheten för ett 

eventuellt klaragörande för att avlägsna risken för felaktigheter.  

 

4. Kopia av färdigställd sammanställning skickas inom rimlig tid för ytterligare 

godkännande av respondent innan erhållen datamaterialet genomgår analys.  

 

5. Den forskningsdata som erhålls vid denna undersökning användas enbart för studiens 

specifika ändamål och kommer inte att bearbetas vidare på något sätt som är oförenligt 

med det syfte som studien framförts och förhållande till det ändamål för vilket de 

behandlas. 

 

6. En ytterligare faktor som avhandlats är personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

 

 

 
 

 
Intervjuare/uppsatsförfattare Eliane Fadel:______________________________________ 

Personummer:  

Mobil: XXXXXXXXXXXXXXX 

Mejl:   XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Intervjuare/ uppsatsförfattare Anna Svärd: ______________________________________ 

Personummer:  

Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Mejl:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga II 
 

Semi- strukturerad intervjumall  
Datum: ____/____ - ______ Tid:_______Franchiseföretag:______________________   

Kodnyckel:_________________________   

 
SEKTION.  A Franchiseerfarenhet  

 

INLEDANDE FRÅGOR   

 

1. Har du tidigare arbetet inom andra franchiseföretag? (erfarenhet år)   

(Nej, gå vidare till fråga sektion B) 

2. Vad för typ av befattning hade du? (Gå vidare till sektion B om FT inte är befattningen) 

3. Vad fick dig att bli involverad inom tidigare franchise?  

 

(a) Vilken var den övergripande faktorn till ditt beslut att ingå franchise med FV X? 

4. Hur länge har du varit verksam som FT vid nuvarande franchiseföretag?  

 

SEKTION. B Uppfattningen och betydelsen av ett varumärke  

 

5. Förklara din uppfattning av begreppet ”varumärke”? 

6. Hur uppfattade du varumärket av ditt nuvarande franchiseföretag innan du blev FT?  

7. Har din uppfattning av franchiseföretagets varumärke förändrats sedan du ingick franchise? 

8. Vilken betydelse har franchiseföretagets varumärke för dig som FT?  

 

 

SEKTION. C Varumärkets betydelse vid val av franchise  

 

9. Hur länge har du varit verksam som FT vid franchiseföretag X? Erfarenhet (år)  

 

10. Vilken/ vilka var faktorerna till din beslutsprocess av franchise med din nuvarande 

franchiseföretag?  

11. Hade franchiseföretagets varumärke någon betydelse vid val av franchise? 

(Om ja vilken betydelse hade franchiseföretagets varumärke för dig vid beslutet?) 

12. Om du skulle inleda en ny franchiserelation med ett annat franchiseföretag, vilken/vilka 

faktorer anser du är viktiga vid beslutet av franchiseföretag?  

 

(a) Är varumärket viktigt/ relevant vid beslutet? (förklara på vilket sätt det är viktigt/relevant?/ 

inte är viktigt/relevant?) 

 

Finns det något du vill tillägga/klargöra? 
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Bilaga III 
 

Intervjuns uppbyggnad & syfte med erhållet datamaterial 
 

Intervjumallen är uppdelad i 3 sektioner där varje sektion berör var sitt specifikt område. 

Detta tillvägagångssätt har valts för att dels skapa en röd tråd när intervjuerna äger rum men 

lika så för att bearbetning av materialet skall ske på ett så effektivt, strukturerat och förståndit 

sätt som möjligt vid redovisning av empiri och vid analys och talkning av empiri.  

   

 

Sektion. A Franchiseerfarenhet 

 

Syftet med sektion A: 

 Att belysa respondentens tidigare franchiseerfarenheter. Har respondenten möjligtvis 

varit FT innan sin nuvarande befattning. Därefter belysa om respondentens tidigare 

franchiseerfarenhet som FT påverkar de faktorer FT fokuserar på vid valet av nästa 

franchise. Att belysa den nuvarande franchiseerfarenheten som FT genomgår  

 

 

Sektion B. Uppstanningen och betydelsen av ett varumärke 

 

Syftet med sektion B: 

 Att berör huvudbegrppet varumärke. De erhållna data ska belysa FT:s, betydelse av 

begreppet varumärke. Sektion B kommer alltså att påvisa hur essentiellt begreppet 

varumärke är för respondenterna och vilken betydelse de upplever att den har för 

franchiseföretaget över lag. Likaså relationen mellan franchisevarumärket och FT. 

 

 

Sektion C. Varumärkets betydelse vi val av franchise  

 

Syftet med sektion C: 

 Att skapa en förståelse för vilken betydelse varumärket har för FT vid valet av att ingå 

franchise.  Att skapa ett fiktivt scenario till samtliga respondenter där de ges möjlighet 

att utifrån den erfarenhet och kunskap de har, genomgå valet av att inleda en ny 

franchiserelation. De erhållna data kommer att belysa vilka faktorer som 

respondenterna anser är relevanta och hur påverkande franchiseföretagets varumärke 

är vid valet.    

 

Relationen mellan franchisevarumärket och ft 
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