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FÖRORD 

 
 

Att skriva det här arbetet har varit som att åka en berg- och dalbana. Vi har både haft med- 

och motgångar och ibland pendlat mellan hopp och förtvivlan. Vi har stött på hinder som fått 

oss att vilja ge upp, men ett steg tillbaka har betytt två steg framåt i kunskap. När vi nu står 

med uppsatsen i hand är vi nöjda med vårt arbete och känner att vi har utvecklats på vägen. 

Detta skulle dock inte vara möjligt utan en del stöd och hjälp.  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare som har varit till stor hjälp och stöttat oss under 

hela arbetets gång och som även gett oss nya infallsvinklar i ämnet. Vi vill även tacka våra 

respondenter som ställt upp med både tid och engagemang och på så sätt gjort det möjligt för 

oss att genomföra arbetet. Till sist vill vi även rikta ett stort tack till våra familjer som stöttat 

och ställt upp på alla sätt som varit möjliga. 

 

 

Umeå den 24 maj 2008 

 

 

Linda Arvidsson               Caroline Bergqvist 
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SAMMANFATTNING 
 

 

Organisationskultur har länge varit föremål för en mängd studier då den anses ha en stor 

påverkan på organisationerna. En organisations värderingar är en del av dess kultur och 

värderingarna sägs ha många positiva effekter på organisationen. Organisationsvärderingar 

hjälper organisationens medarbetare i deras handlande och det är därför möjligt att styra 

organisationen och dess agerande genom värderingarna. Organisationsvärderingarna kan 

också bidra till att göra organisationen mer effektiv på så sätt att de gör att alla i 

organisationen fokuserar på rätt saker, vilket i sin tur leder till goda resultat. En förutsättning 

för att detta ska ske är att organisationens medarbetare känner till värderingarna och för att de 

ska göra det så måste värderingarna kommuniceras till dem. Det finns dock både hinder och 

möjligheter i kommunikationen som kan göra det mer eller mindre lätt att göra medarbetarna 

medvetna om värderingarna. Slutsatsen av detta är att det i organisationer både är viktigt med 

värderingar och en bra kommunikation av dessa.  

 

Det finns en mängd studier på organisationskommunikation. Dessa studier avser oftast 

kommunikation mellan medarbetare av samma organisation. Däremot finns det inte så många 

studier på kommunikation i franchisesystem, där kommunikationen sker mellan företag; 

franchisegivarens och franchisetagarnas företag. Det finns alltså ett behov av studier på detta 

område. Vårt syfte med det här arbetet är därför att få en förståelse för hur kommunikationen 

av värderingarna ser ut i franchisesystem och vilka faktorer som har en positiv eller negativ 

påverkan på kommunikationen. Vi vill även se om franchisesystemens kommunikation skiljer 

sig från hur butikskedjor kommunicerar sina värderingar. För att komma fram till detta har vi 

gjort en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat fyra franchisetagare med butiksverksamhet 

samt fyra butikschefer som arbetar för butikskedjor. Intervjuerna har vi sedan analyserat 

utifrån teorier inom värderingar och kommunikation.  

 

Vår studie visade på fler likheter än skillnader mellan franchisesystemens och butikskedjornas 

kommunikation av värderingarna. Den främsta skillnaden vi fann i kommunikationen var att 

det oftast är den närmaste chefen som står för kommunikationen av 

organisationsvärderingarna i butikskedjorna medan kommunikationen i franchisesystemen 

ofta sker direkt från ledningen. Vidare kunde vi identifiera ett hinder som förekommer i 

butikskedjorna men inte i franchisesystemen. Det hindret är att kommunikationen av 

värderingarna ofta sker i flera led i butikskedjorna men inte i franchisesystemen. I övrigt är 

kommunikationen väldigt lik. Kommunikationsöverskott utgör ett hinder i vissa av 

franchissystemen och butikskedjorna, medan förenklat språk i kommunikationen, feedback, 

effektivt lyssnande från franchisegivarnas respektive chefernas sida samt meningsskapande 

genom dialog alla utgör möjligheter i kommunikationen. De medel som används för att 

kommunicera värderingarna är främst intranät, e-mail och möten. 
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1. INTRODUKTION 

 

I denna först del av vårt arbete går vi igenom hur vi kommit fram till vår problemformulering, 

vilken problemformulering vi har och vårt syfte med arbetet. Vi går också igenom 

avgränsningarna för arbetet 

 

1.1 Bakgrund  

 

Organisationer har under lång tid varit föremål för studier av en mängd forskare och man har 

under en lång tid sett organisationer som individuella enheter med faktorer såsom mål, 

effektivitet och administration som fokus. Under de senaste åren menar Alvesson (2001) att 

man istället ser individerna som det väsentliga och att det är deras mål och syften som skapar 

organisationen.
1
 Generellt talar man om tre olika sätt att studera organisationer, utifrån dess 

struktur, kultur och process. Det traditionella är struktur, det handlar i huvudsak om hierarkier 

och administration. Processer handlar om samspel och kultur handlar om värderingar och 

normer.
2
 Vi ser på organisationer med kultur i fokus. Med det menar vi att organisationen är 

komplex och består av individer (medarbetare) som framkallar den verklighet som finns i 
organisationen.  

 

Begreppet organisationskultur kan tolkas och definieras olika beroende på vem som studerar 

det och vilken ansats man har. Det gör det svårt att få en uppfattning om vad det egentligen är 

och hur man ska tolka det. Men det innebär inte att man inte gjort försök att använda det i 

olika kontexter. En kultur är inte lik någon annan kultur eftersom att den består av individer 

som skapar sin verklighet. Alvesson och Björkman (1992) menar att kultur är något som 

består av gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemönster. Man 

understryker dock att det inte bara finns i huvudet på människan, det avspeglas i de 

handlingar individen gör, de händelser som sker och de materiella ting som finns i ens 

omgivning, vilket innebär att kulturen tar sig i uttryck genom beteenden. Samtidigt poängterar 

Alvesson och Björkman att själva kärnan i kulturen och det som är det intressanta, är de 

gemensamma tolkningar och betydelser som förenar en grupp.
3
 När man använder 

kulturbegreppet i förhållande till organisationer talar man ofta om att se till de kvalitéer som 

gör organisationen till vad den är. Pacanowsky och O´Donnell-Trujillo skriver: 
 

”Each organization  has its own way of doing what it does and its own way of talking about 

what it is doing, to discover these ways of doing and ways of talking is to investigate 

organizational culture”
4
 

 

Under 1980-talet blev intresset kring organisationer och dess kultur allt mer intressant. Det 

berodde delvis på att de västerländska företagen förlorade marknadsandelar till Asien under 

1970-talet. När man studerade detta närmare kunde man se skillnader i hur man uppfattade 

individen i organisationen och individens betydelse för organisationen. Åtskilliga studier 

under 80-talet kunde visa på sambandet mellan starka kulturer och företagets framgång, men 

det var långt från alla som visade samma resultat vilket medförde att kritik riktades mot den 

synen av organisationskultur. Man ansåg att det var en väldigt förenklad syn på kultur. 

                                                         
1
 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, (Malmö, Liber, 2001), s. 10 

2
 Bakka, Jörgen F, m.fl., Organisationsteori: struktur, kultur, processer, översättare Ingemar Ternbo, Fjärde 

upplagan, (Malmö, Liber Ekonomi, 2001), s. 21 
3
 Alvesson, Mats & Björkman, Ivar, Organisationsidentitet och organisationsbyggande, (Lund, Studentlitteratur, 

1992), s. 20 
4
 Miller, Katherine, Organizational communication, (Belmont, Thomson, 2006), s. 95-96 
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Företagens lönsamhet kunde lika gärna bero på andra faktorer, men Jacobsen och Thorsvik 

(2002) menar dock att organisationskultur är för viktigt för att bara negligeras.
5
  

 

När det talar om en kultur så pekar man ofta på de värderingar som finns. Dessa är enligt 

Bang (1999) det som används för att beskriva organisationskultur och dess betydelse.
6
 Enligt 

Schein (1992) består begreppet kultur av värderingar, normer, traditioner och ritualer. Schein 

menar vidare att det är dessa som blir gemensamma inom organisationskulturen och de utgörs 

av dolda mönster.
7
 Organisationens värderingar kan ha många positiva effekter på 

organisationen. De värderingar som organisationen har hjälper organisationens medarbetare i 

sitt handlande och det är därför möjligt att styra organisationen och dess agerande genom 

värderingarna. Organisationsvärderingarna kan också bidra till att göra organisationen mer 

effektiv. Värderingarna gör att alla nivåer i organisationen vet vilka frågor som är viktiga och 

vad som ska prioriteras i företaget. Detta gör att organisationen fokuserar på rätt saker, vilket i 

sin tur leder till goda resultat.
8
 För att detta ska ske måste värderingarna delas av 

organisationens medarbetare vilket innebär att de måste känna till värderingarna. 

Organisationernas uppgift blir därför att på ett framgångsrikt sätt kommunicera värderingarna 

till medarbetarna, för att fördelarna med värderingarna ska införlivas och det måste göras 

både till nya och ”gamla” organisationsmedarbetare.
9
  

 

Kommunikation är något som finns i alla organisationer, men kommunikationen kan antingen 

vara bra eller dåligt fungerande och den får därför olika effekt. Ju bättre kommunikationen är 

desto effektivare blir organisationen. Vare sig kommunikationen sker mellan två personer, 

inom organisationer eller små grupper, så finns det en risk för missuppfattningar. Det är då 

vissa hinder i kommunikationen som ligger till grund för missförstånden. Hindren gör då att 

kommunikationen inte får den effekt som är avsedd med kommunikationen. Motsatsen till 

hinder blir då möjligheter och det är dessa som gör att missförstånd undviks och att 

kommunikationen får den effekt som förväntas.
10

 Det finns mängder av forskning på 

kommunikation inom företag, däremot är forskningen inom kommunikation hos 

franchisesystem inte lika utbredd, men enligt Tonndorf (1987) så är kommunikationen i 

franchisesystem viktig. Kommunikationen skapar en nära kontakt och en god relation, vilket 

är viktigt för samarbetet.
11

  

 

Vi kan alltså konstatera att både värderingar och en fungerande kommunikation är viktig i alla 

organisationer, då dessa kan fungera som ett styrmedel men även skapa ett bättre samarbete 

för att på så sätt öka organisationens chanser att nå sina mål. Vi ser dock ett behov av studier 

kring detta inom franchisesystem, dels därför att forskningen idag är inriktad i huvudsak mot 

organisationer i allmänhet, men även därför att vi tror att kommunikationen av värderingarna 

kan skilja sig i franchisesystem gentemot andra organisationer då avstånden mellan parterna i 

systemet är större än mellan andra organisationer.  Vi finner därför ett intresse för att studera 

mer kring franchisesystem och deras kommunikation av organisationsvärderingar. Just att 

franchisegivaren och franchisetagaren är skilda företag som ska kommunicera med varandra 

väcker flera frågor. Hur kommunicerar franchisegivare sina organisationsvärderingar till 

                                                         
5
 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, (Malmö, Liber, 2001) s. 7 

6
 Bang, Henning, Organisationskultur, (Lund, Studentlitteratur, 1999), s. 50 

7
 Schein, Edgar H, Organizational culture and leadership, (San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1992), s. 16 

8
 Jacobsen, & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, s. 151-154 

9
 Wiener, Yoash, “Forms of Value Systems: A focus on Organizational Effectiveness and Cultural Change and 

Maintenance, Academy of Management Review,  (1988), Vol. 13, No. 4, s. 534-545 
10

 Ivancevich, John M. & Michael T. Matteson, Organizational Behaviour and Management, Andra upplagan, 

(Boston, Homewood, 1990) s.550-551 
11

 Tonndorf G. Hans, Framgång genom franchising, Tredje upplagan, (Lund, Studentlitteratur, 1987) s. 82 
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franchisetagarna? Finns det några distinkta skillnader mellan franchiseföretag och andra 

företag när det gäller kommunikationen av dess organisationsvärderingar? Vilka problem 

uppstår och vad kan de tänkas bero på? Detta leder oss fram till vår problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vilka hinder och möjligheter finns det i kommunikationen av organisationsvärderingarna i 

franchiseföretag jämfört med butikskedjor? 

  

1.3 Syfte 

 

Eftersom franchisegivaren och franchisetagaren är skilda företag ska kommunikationen av 

värderingarna ske mellan två företag. Vi vill därför se om franchisesystemens kommunikation 

skiljer sig från hur kommunikationen av värderingarna ser ut mellan individer i samma 

företag. Vårt syfte är därför också att undersöka vilka skillnader och likheter det finns i 

kommunikationen samt vilka hinder och möjligheter som förekommer i kommunikationen av 

värderingarna i franchisesystem jämfört med butikskedjor. Vi vill alltså genom detta arbete få 

en förståelse för vilka faktorer som har en positiv eller negativ påverkan på kommunikationen 

av organisationsvärderingarna. I vårt fall kommer de företag vi studerar vara franchisesystem 

och butikskedjor inom detaljhandeln och respondenterna kommer att vara franchisetagare 

respektive butikschefer.   

  

För att det ska vara möjligt för oss att analysera kommunikationen av värderingarna måste vi 

känna till vilka värderingar franchisesystemen respektive butikskedjorna har. Vi måste därför 

först av allt identifiera organisationsvärderingarna för att sedan identifiera hur dessa 

kommuniceras i de franchisesystem respektive butikskedjor vi studerar. Detta är därför ett 

delsyfte med arbetet. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Organisationskultur är mer eller mindre synligt för observatören och Schein har utifrån det 

valt att dela in den i tre nivåer12. Den första nivån är artefakter, dessa är något som är 

observerbart när man kommer in i en ny kultur.13 Den andra nivån är värderingar och normer 

som organisationens medarbetare till hög grad är medvetna om.14 Den tredje nivån, 

grundläggande antaganden, är något som organisationens medarbetare inte är medveten om 

utan tar för givet som sanning. Det är en del av organisationen och hur den arbetar.15 Inom 

organisationen finns det två typer av värderingar, dels de uttalade som medarbetarna är 

medvetna om och dels de efterlevda värderingarna som styr beteendet i organisationen men 

som medarbetarna ofta inte är medvetna om. Uttalade värderingar tillhör den första och den 

andra nivån då dessa är uttalade vilket gör medarbetarna medvetna om dem, men de kan 

också uttryckas indirekt i form av artefakter. Efterlevda värderingar tillhör tredje nivån 

eftersom medarbetarna inte är medvetna om dessa, utan de påverkar medarbetarna 

                                                         
12

 Schein, Edgar H, Organizational culture and leadership, s. 16 
13

 Ibid, s. 17-18 
14

 Jacobsen, & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, s. 150-161 
15

Schein, Edgar H, Organizational culture and leadership, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1985, i Miller, 

2006, s. 110 
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undermedvetet. Det som gör det svårt att skilja på dessa två typer av värderingar är att en 

efterlevd värdering kan uttryckas som en uttalad värdering, det vill säga den underliggande 

värderingen i en uttalad värdering är en efterlevd värdering. Detta är dock inget 

organisationsmedarbetarna är medvetna om.
16

 Eftersom de uttalade värderingarna är något 

medarbetarna känner till är de därför de värderingar som är lättast att identifiera och vi 

kommer därför att inrikta oss på den typen av värdering. Det innebär att vi kommer att rikta in 

oss på den första och andra nivån, men i och med att de efterlevda värderingarna kan 

uttryckas som uttalade värderingar kommer vi om än omedvetet kunna beröra även de 

efterlevda värderingarna.  

                                                         
16

 Bang, Henning, Organisationskultur, s. 49-71 
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2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 

I denna del av arbetet avser vi att förklara vilka utgångspunkter vi har för utförandet av 

arbetet. Vi förklarar varför vi valt det ämne vi valt, vilka tidigare kunskaper vi har, vilket 

perspektiv vi har i arbetet, vilken kunskapssyn vi har samt vilket sätt vi valt att angripa 

problemet på. Vi kritiserar även de sekundärkällor vi har använt i arbetet  

 

2.1 Ämnesval 

 

För oss kommer ämnesvalet i grunden naturligt med utgångspunkt från våra egna intressen 

och vårt val av utbildning. Vi läser båda på Civilekonomprogrammet och har båda läst om 

kommunikation och dess betydelse i organisationer samt så har vi berört ämnet kring 

organisationskultur och tycker att det är väldigt intressant. Valet av organisationsformen 

franchising kändes naturligt då vi har läst att det är svårare för dessa företag att kommunicera 

sina mål och värderingar jämfört med andra organisationsformer då avståndet mellan 

medarbetarna i organisationen är större. Det är även en företagsform som blir allt mer populär 

i Sverige och därför känner vi att det är aktuellt.  

 
Att vi nu får studera hur kommunikationen ser ut vad gäller organisationskultur hos 

franchisesystem jämfört med butikskedjor känns därför väldigt intressant och spännande. 

Organisationskultur är ett ständigt aktuellt ämne som man utifrån olika utgångspunkter i 

forskningen hela tiden försöker utveckla och förstå. Eftersom värderingarna och 

kommunikationen av värderingarna till medarbetare är en viktig komponent för att få en 

enhetlig organisationskultur genom hela organisationen anser vi att det är ett ämne som är 

aktuellt och av stor betydelse för både forskare och företag. Vårt ämnesval känns därför både 

betydande och aktuellt. Vi ser framemot att få en djupare kunskap i ämnet och hoppas också 

att läsare av detta arbete skall kunna nyttja kunskapen. 
 

2.2 Förförståelse 

 

Den kunskap och de erfarenheter som vi har innan vi påbörjar vårt arbete med studien ses som 

vår förförståelse och utan den kommer vi inte kunna förstå och analysera vårt resultat.
17

 Våra 

kunskaper kommer att påverka uppsatsen och vi anser därför att det är viktigt att ge andra 

läsare information kring våra kunskaper och erfarenheter så att de kan värdera våra resultat. I 

detta avsnitt avser vi därför att klargöra för våra förkunskaper och huruvida de har någon 

inverkan på vår uppsats.  

 

Det är svårt för oss att avgöra hur mycket vår bakgrund kommer att påverka vårt arbete då 

hanteringen av informationen från oss inte alltid är medveten. Vår förförståelse består inte 

bara av arbetslivserfarenhet och studier utan även värderingar och det är dessa som indirekt 

kan påverka redan på förhand de beslut vi tar angående teorier, den metod vi väljer och de 

analyser vi slutligen gör. Vi har valt att inte förklara alla våra tidigare erfarenheter utan bara 

de som är relevanta i denna uppsats.  

 

De val vi gör under arbetets gång kommer alltså mer eller mindre att påverkas av vår tidigare 

kunskap och förståelse. Det gäller såväl val av teorier som insamling av våra data. Eneroth 

(1984) nämner i sin bok att människan är mycket mer påverkad av och har mer förståelse för 
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 Patel, Runa & Ulla, Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik –kvalitativt och kvantitativt, (Lund, 

Studentlitteratur, 1987), s. 34 
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det man studerar än vad man själv tror.
18

 Vi har dock haft för avsikt att vara så öppen vi kan 

för nya aspekter och ny vetskap och det visar sig bland annat i de intervjuer vi utförde. Vi 

valde att använda många öppna frågor i intervjuerna vilket även medförde att andra aspekter 

än det just vi valt att behandla även kom fram då respondenterna kunde tala fritt utifrån sina 

erfarenheter.    

 

Vi har nästan samma utbildning, vi läser på Handelshögskolan vid Umeå universitet och båda 

läser på Civilekonomprogrammet, men har olika inriktningar på fördjupningsnivå. En av oss 

har läst management och den andra redovisning. Vidare så har en av oss läst andra kurser i 

organisationslära. Detta kommer att påverka vår uppfattning kring ämnet vilket i sin tur 

kommer att återspegla sig i vårt arbete genom de val vi gör angående teorier och slutsatser. Vi 

har även arbetslivserfarenhet båda två, vilket kan komma att påverka genom att vi lägger in 

våra egna värderingar och kunskaper om hur det kan fungera i en organisation. Dessa 

erfarenheter kommer naturligtvis att påverka vår syn på teoretiska utgångspunkter och 

slutligen de slutsatser vi kommer fram till. För att vi ska kunna få en djupare förståelse så 

krävs dock att vi är öppna och lyhörda för ämnet. Dock har vi inte någon erfarenhet eller 

djupare förståelse för franchiseföretag mer än det vi läst oss till och fått under resans gång. 

 

2.3 Perspektiv 

 

Alla människor är i grunden olika och har därmed olika uppfattning om hur verkligheten ser 

ut. Hur man uppfattar verkligheten i olika situationer beror på i vilket sammanhang det 

förekommer och att vi kan skifta perspektiv för att på så sätt få bättre förståelse kring den 

verklighet som finns runt omkring oss.
19

 Detta innebär även att vi som forskare nu även 

kommer att påverkas i vårt arbete och därför anser vi det vara relevant att förklara utifrån 

vilket perspektiv vi angriper vårt problem.  

 

Vi har i vårt arbete valt att studera utifrån franchisetagarens synvinkel, då vi i huvudsak 

studerar hur de uppfattar kommunikationen av värderingarna och huruvida kommunikationen 

möter några hinder eller ej när den sker mellan två företag. Detta innebär dock att vi även 

måste undersöka andra organisationer för att få en uppfattning om kommunikationen av dess 

värderingar. Vi anser dock att vårt val är relevant då vårt problem inte enbart kan besvaras 

från franchisetagarens perspektiv då deras uppfattning kan skiljas från hur man inom andra 

organisationer uppfattar kommunikationen och hur den ser ut. Vi hoppas att arbetet ska ge en 

uppfattning om hur arbetet kring kommunikationen av värderingar går till i franchiseföretag, 

men även i de butikskedjor som vi ska studera. 

 

2.4 Kunskapssyn 

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till vetenskap och vad som anses vara godtagbar kunskap. 

Man pratar då om olika kunskapssyner.
20

 Det finns flera olika skolbildningar inom området, 

men två av de mer centrala skolbildningarna är positivismen och hermeneutiken.
21

 Dessa olika 

perspektiv är ett motsatsförhållande i hur man uppfattar kunskap. Det finns förespråkare både 
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 Eneroth, Bo, Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod, (Stockholm, Akademilitteratur, 1984), 

s. 82 
19

 Patel, Runa & Ulla, Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik –kvalitativt och kvantitativt, s. 24-25 
20

 Bryman, Alan & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö, Liber Ekonomi, 2005), s.27 
21

 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund, Studentlitteratur, 1993) s.37 
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för och emot kunskapssynens betydelse. Argumenten för är bland annat att kunskapsteoretiska 

överväganden påverkar forskarens problemkonkretisering och val av metod. Vidare är en 

redogörelse av kunskapssynen inte bara till nytta för forskaren utan också för läsaren av 

arbetet på så sätt att läsaren kan förstå och därmed bilda sig en uppfattning om våra olika 

tolkningar och val.
22

 Vi är medvetna om att det för forskare kan vara svårt att redogöra för sin 

kunskapssyn, men utifrån att kunskapssynen påverkar olika val i arbetsprocessen vill vi ändå 

försöka redogöra för vår kunskapssyn eftersom det hjälper både oss själva och läsaren att 

förstå de val vi gör under arbetets gång.
 
 

 

Forskningsmetoden som oftast används inom positivismen är hypotetiskt deduktiv. Detta 

innebär att man utifrån teori härleder en hypotes som sedan empiriskt prövas med 

vetenskapliga metoder. För att studera ett problem ser man inte problemet som helhet utan 

bryter ner problemet i delar och studerar varje del för sig. Viktigt är det också att forskaren 

bör vara objektiv i sitt förhållningssätt till sitt arbete därför att forskaren personligen inte skall 

kunna påverka forskningsresultatet.
23

 Inom hermeneutiken används vanligtvis en induktiv 

ansats. Man utgår från verkligheten och menar att teorier kan skapas utifrån de intervjuer eller 

observationer man gjort och det är forskarens tidigare kunskaper och idéer som slutligen 

kommer att påverka slutresultatet.
24

  

 

Vi anser att människor har vissa kunskaper och en viss förståelse för hur det kan vara. Vi tror 

därför inte att människan kan se på verkligheten utan att påverkas av sina tidigare erfarenheter 

och därmed inte vara objektiv. Det innebär att vi kommer att tolka och skapa förståelse för 

verkligheten utifrån våra egna förutsättningar. Vi har därför en mer hermeneutisk inriktning 

på vår kunskapssyn. Vårt syfte med arbetet är att få en djupare förståelse kring organisationers 

kommunikation av värderingarna. Vi vill se till hur processen går till och hur den uppfattas av 

franchisetagare och butikschefer. Som vi tidigare nämnt har vi redan kunskap i ämnet, dels 

genom vår arbetslivserfarenhet och dels genom våra studier och vi har därmed redan erhållit 

en uppfattning om hur det kan vara, även om den inte är medveten, så kommer vi inte att 

kunna vara helt objektiva till vårt problem.  

 

2.5 Angreppssätt 

 

Som vi tidigare nämnt så brukar positivismen förknippas med det deduktiva angreppssättet 

och hermeneutiken med det induktiva angreppssättet och att man med det deduktiva sättet har 

en utgångspunkt från befintliga teorier i ämnet, medan man med det induktiva sättet utgår från 

empirin för att sedan skapa nya teorier.  

 

Med utgångspunkt från vårt problem och vårt syfte har vi valt att göra vår studie utifrån en 

kvalitativ metod men med en utgångspunkt från redan befintliga teorier i ämnet. Vi kommer 

därför att studera teorier i ämnet för att på så sätt få en grundstomme att stå på vilket innebär 

att vi är mer deduktivt styrda då vi utvecklar vår teoretiska referensram. Det är denna som vi 

utgår från när vi sedan utformar en intervjumall för att kunna samla in våra data vilket betyder 

att vi blir mer induktivt styrda när vi öppnar oss mot vår empiri. Vi kommer slutligen att 

jämföra vår empiri med teorin i analysen och på så sätt komma fram till huruvida de teorier vi 
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23
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valt även är användbara för franchisesystem och därmed har vi åter blivit mer deduktivt 

inriktade. 

 

2.6 Kritik av sekundärkällor  

 

Sekundärkällor är de källor som inte direkt samlats in för detta arbete. I vårt arbete handlar det 

främst om böcker, men även vetenskapliga artiklar. Vi har arbetat efter att använda 

originalkällor och aktuell vetenskaplig forskning. Inom forskningen kring franchisesystem 

och franchisesystemens kommunikation av värderingar finns väldigt lite. Så den teori som vi 

använt oss av är dels aktuell och relativt ny, medan annan teori är väldigt gammal inom 

områdena värderingar och kommunikation. Vi anser dock att de är relevanta i det här fallet 

ändå, då mycket av de böcker vi använt oss av bygger på tidigare forskning och studier som är 

utförda av idag bekanta namn inom ämnet. Det är författarna som ofta har varit källan till 

teorierna eller som utvecklat den vidare och böckerna har därför använts mycket bland andra 

forskare i ämnet.  I vårt arbete finns namn såsom Milton Rokeach (1973), men som än idag 

används inom forskningen kring värderingar. Ytterligare ett exempel är Edgar H. Schein, som 

även han refereras mycket, men främst inom forskningen kring organisationskultur. De 
vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av är hämtade från välkända databaser på 

Universitetsbiblioteket vilket vi anser ökar deras pålitlighet då de blivit granskade. Vi har valt 

att använda oss av en elektronisk källa i teoriavsnittet. Denna källa är till för att förklara 

franchisesystem som företagsform, den information vi använt är den senaste som vi fått 

tillgång till.  

 

Vi har försökt att använda oss av originalkällan så långt det går, då risken för tolkning hos 

andra än originalförfattaren kan påverkas av andrahandskällans synsätt och utgångspunkter, vi 

har undvikit detta genom att försöka finna och använda de böcker och artiklar som våra källor 

refererat till. Det har dock inte alltid varit möjligt för oss att använda originalkällan, då vi inte 

fått tillgång till den vilket kan bli ett problem då den aktuelle författaren som man tolkar i sin 

tur kan betona de delar som är relevant utifrån dennes perspektiv.
25

 Vi har därför tittat på flera 

författare och forskare som refererar till samma källa, för att på så sätt kontrollera och få en 

bättre uppfattning om de tolkningar som gjorts kring en teori.  

 
 

 

                                                         
25
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt går vi igenom de teorier vi valt för arbetet. Det är dessa teorier vi kommer 

grunda vår analys av empirin på och på så sätt besvara vår problemformulering. Vi går 

genom teorier som både är direkt och indirekt relevanta för arbetet. 

 

3.1 Organisation 

 

I vårt arbete avser vi att studera franchisesystem som organisationer och därmed använda oss 

av teorier om intern kommunikation. För att kunna göra det måste vi först ange vad en 

organisation är och vad franchising är för att sedan diskutera hur franchisesystem kan ses som 

organisationer. 

3.1.1 Vad är en organisation? 

 

Det finns olika perspektiv utifrån vilka organisationer kan studeras. En vanlig syn är att 

organisationer är instrument för att uppnå vissa mål. Organisationer skapas då för att en 

enskild person inser att målen lättare uppnås genom kollektiv handling jämfört med 

individuell handling. Organisationen kommer att hamna i en konkurrenssituation där 

huvudmannens mål står i konflikt med andra huvudmäns mål. För att kunna ge en definition 

av studieobjektet ”organisation” anger Abrahamsson & Aarum Andersen (1998) fyra 

gemensamma egenskaper för organisationer: (1) de är grundade för att uppnå mål, (2) de är 

sociala konstruktioner som är sammansatta av samverkande enheter, (3) de är medvetet och 

noga strukturerade och koordinerade och (4) de är en del av en social omgivning. Utifrån 

detta formulerar Abrahamsson & Aarum Andersen en definition som lyder:  

 
”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilket har syftet 

att nå vissa mål.”
26

 

 

Scott (1987) uppger i sin tur tre definitioner av organisationer utifrån tre olika perspektiv.  

Det första perspektivet är ”organisationer som rationella system” vilket ger en definition som 

lyder: ”organizations are collectivities oriented to the pursuit of relatively specific goals and 

exhibiting relatively highly formalized social structures.”
27

  

 

Det andra perspektivet är ”organisationer som naturliga system” och definitionen som följer 

är: ”organizations are collectivities whose participants share a common interest in the survival 

of the system and who engage in collective activities, informally structured, to secure this 

end.”
28

  

 

Den tredje definitionen utgår från perspektivet “organisationer som öppna system” och lyder: 

”organizations are coalitions of shifting interest groups that develop goals by negotiation; the 

structure of the coalition, its activities, and its outcomes are strongly influenced by 

environmental factors”.
29

 

                                                         
26

 Abrahamsson, Bengt & Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, andra 

upplagan, (Malmö, Liber Ekonomi, 1998), s.13 
27

 Scott, W. Richard, Organizations: Rational, Natural and Open Systems, Andra upplagan, (New Jersey, 
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3.1.2 Vad är franchising? 

 

Franchise är en företagsform som ökar i popularitet och utbredning. En undersökning från år 

2006 visar att 83 procent av franchiseföretagen planerar att utöka antalet franchisetagare.  I 

samma undersökning framgår att omsättningen från franchiseföretag ökat från 80 000 Mkr år 

2002 till 114 415 Mkr år 2006.
30

 

 

Men vad är egentligen franchise och vad innebär det? Det finns ingen enhetlig definition på 

vad franchising är, utan det finns ett flertal definitioner som avser att beskriva samma 

fenomen. Den definition vi har valt för detta arbete innebär att franchising är:  

 
”… ett avtal enligt vilket ett företag, franchisegivaren, till det andra företaget, 

franchisetagaren, mot direkt eller indirekt ekonomiskt vederlag upplåter rätten att utnyttja 

en franchise för att marknadsföra angivna slag av varor och/eller tjänster…”
31

  

 

Franchisetagaren ses som en återförsäljare och franchise kan därför ses som ett avtal om 

återförsäljning under vissa villkor.
32

 Begreppet franchising eller franchise omfattar inte ett 

affärssystem, ett idéupplägg eller en industri, utan täcker en mängd olika affärsarrangemang. 
Det kan handla om allt från enkla avtal till komplexa och innehållsrika avtal gällande vad som 

ska säljas och hur det ska säljas.
33

  

 

Franchisesystem är uppbyggda av 14 element. Dessa element skapar tillsammans helheten 

och är därför oskiljbara. Dessa element är:  

 

(1) Affärsidén: Grunden för franchisesystemet är i första hand en affärsidé. Affärsidén ska på 

något sätt vara unik och ge gruppen en konkurrensfördel gentemot vad som finns på 

marknaden. 

 

(2) Ett testat system: affärsidén och konceptet ska vara testat i verkligheten och därigenom 

bevisad fungerande. Franchisetagaren ska inte utsättas för risk genom att bli försökskanin. 

 

 3) ”Paket” för företagsdriften: eftersom idén är testad sedan innan ska franchisegivaren veta 

hur företaget ska drivas för att bli framgångsrikt och därmed kunna generera den 

informationen till franchisetagaren i form av mallar för företagsdriften. 

 

(4) Ett rationellt butikskoncept: Franchisegivaren ställer krav på vart verksamheten ska 

lokaliseras och hur butikskonceptet ska vara utformat. 

 

(5) Identitet utåt: Ett gemensamt namn för verksamheten gäller alla franchisetagare som har 

ett samarbete med en viss franchisegivare. Detta namn gör det möjligt att ha en gemensam 

marknadsföring och för att kunderna ska uppfatta enheterna som sammanlänkade 

 

(6) Standardiserat produkt/service utbud: alla franchisetagare i franchisesystemet ska 

tillhandahålla samma produkter och tjänster. Kvaliteten ska också vara den samma 

                                                         
30

 Franchising i Sverige 2006 – en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige, 
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(7) En skyddad marknad: franchisegivaren ska försäkra franchisetagaren om att han blir 

ensam på ett visst marknadsrevir, det vill säga att ingen annan franchisetagare får tillgång till 

det marknadsreviret. Det finns dock undantag. 

 

(8) Introduktion och starthjälp: Franchisegivaren ger utbildning och inskolning i jobbet för att 

franchisetagaren ska komma in rätt i verksamheten på rätt sätt. 

 

(9) Stödverksamhet: franchisegivare ger fortlöpande stöd i olika former till sina 

franchisetagare. 

 

(10) Kontroll: Av olika själ har franchisegivaren rätt till insyn och kontroll av 

franchisetagarens löpande verksamhet. 

(11) Franchisetagaren äger sin egen rörelse: Franchisegivare och franchisetagare är juridiskt 

och ekonomisktoberoende av varandra, vilket innebär att franchisetagaren ska äga sin egen 

verksamhet. 

 

(12) Föränderlighet och förnyelse: En affärsidé kan bli föråldrad och franchisegivaren ska 

därför hålla koll på omvärldstrender, testa nya idéer och ta initiativ till affärskonceptet. 

 

(13) Franchisetagare betalar för tjänster: Franchisegivaren tar betalt för att franchisetagaren 

nyttjar affärskonceptet och tjänsterna. 

 

(14) Ett avtalsreglerat samarbete: Parternas relation och samarbete regleras i ett avtal.
34

 

 

Vi anser att franchisegivaren och franchisetagaren/franchisetagarna är olika företag samtidigt 

som de tillsammans är en organisation. Denna ståndpunkt grundas i de egenskaper som 

karaktäriserar en organisation som vi nämnt ovan (se avsnitt 3.1.1). För det första skapas 

franchisesystem för att franchisetagaren har ett mål med sin verksamhet, samtidigt som 

franchisegivaren har ett mål med att upplåta rätten att använda franchisekonceptet till 

franchisetagaren. För det andra är det en social konstruktion där franchisegivaren och 

franchisetagare är samverkande enheter. De samarbetar för att uppnå deras gemensamma mål 

men också deras enskilda. Samarbetet uttrycks i avtalet som upprättas, som för övrigt också 

kan ses som ett bevis på att franchisesystemet är en social konstruktion För det tredje är de 

medvetet och noga strukturerade och koordinerade då alla franchisetagare väljs ut av 

franchisegivaren och konceptet är likadant hos alla franchisetagare samt att kontrollen av 

franchisetagarna är hög. Slutligen är franchisesystemen en del av den sociala omgivningen. 

De existerar bland oss precis som andra företag och vi kommer i kontakt med dem mer eller 

mindre beroende på vår egen position och deras position i den sociala omgivningen. De 

skapar tillsammans med andra element helheten i den sociala omgivningen.  

 

Dessa egenskaper passar även in på definitionen och perspektivet ”organisationer som 

rationella system” eftersom franchisegivare och franchisetagare arbetar för att uppnå mål samt 

har en viss formell struktur där franchisegivaren kan liknas med ledningen och 

franchisetagaren med en anställd med högt ansvar. Franchisesystemens egenskaper kan också 

kopplas till definitionen och perspektivet ”organisationer som naturliga system” då de delar 

ett intresse för systemets fortlevnad och samverkar i gemensamma aktiviteter för att 

upprätthålla systemet. Även den sista definitionen “organisationer som öppna system” kan 

kopplas till franchisesystemens egenskaper. Franchisegivare och franchisetagare kan ses som 
                                                         
34
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två olika intressegrupper då de har enskilda mål, men tillsammans utvecklar de gemensamma 

mål.  

 

Utifrån detta resonemang kan franchisesystem ses som organisationer och det kommer vara 

vår utgångspunkt i vårt fortsatta arbete. Vi kommer därför att inrikta oss på teorier kring 

organisationer. 
 

3.2 Organisationskultur 

 

För att få en djupare förståelse för värderingarna som en del av organisationskulturen och 

organisationskulturens påverkan på medarbetarna i organisationen ska vi nu förklara 

begreppet vidare. 

3.2.1 Vad är organisationskultur? 

 

Det finns en delad syn på vad kultur i organisationer egentligen är och vad den består av. Ett 

perspektiv är att organisationskultur är något som organisationen har. Det kommer främst från 

de studier som gjordes på 1970-80-talet då man ansåg att det fanns ett samband mellan 

organisationer och dess lönsamhet. En uppfattning där man uttryckte det som att när 

ledningen och medarbetarna har samma värderingar och normer så kommer det att medföra 

positiva resultat. Vidare uppfattas sambandet som att en gemensam kultur gör det lättare att 

komma överrens om målen och strategierna för att nå dessa mål och kulturen sågs därför mer 

som ett styrningsverktyg.
35

 Detta är dock en relativt förenklad syn på vad kultur är och består 

av. Det finns många kritiker mot ovanstående syn och en av dem är Edgar H. Schein (1992). 

Han anser att man inte kan förklara det på ett så enkelt sätt som att organisationer har en 

kultur, utan det är människorna i organisationen som bär på dessa kulturer och skapar den 

mellan varandra och på så vis påverkar organisationen i en eller annan riktning. Han 

diskuterar vidare och anser att det är en mycket förenklad bild eftersom att man inte kan utgå 

från att alla medarbetare i organisationen har samma kultur och att den är bestående över tid. 

Därför vill man istället för att se till den förenklade bilden av kultur försöka förstå den och 

beskriva den och det gör han utifrån att dela in kultur i tre delar, artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden.
36

 

 

Den första nivån är artefakter, dessa är något som är observerbart när man kommer in i en ny 

kultur, det kan exempelvis vara fysisk omgivning, språk, produkter, men även offentliga 

dokument som beskriver organisationens värderingar.
37

 Den andra nivån är värderingar och 

normer som organisationens medarbetare till hög grad är medvetna om. Värderingar är 

organisationens uppfattning av vad som är bra och dåligt. De kan ses genom organisationens 

beslut, planer och filosofi för sin verksamhet. Värderingar ligger till grund för organisationens 

normer som styr medarbetarnas beteende.
38

 Den tredje nivån, grundläggande antaganden, är 

något som organisationens medarbetare inte är medveten om utan tar för givet som sanning. 

Det är en del av organisationen och hur den arbetar.
39
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3.2.2 Starka organisationskulturer 

 

Det har länge argumenterats för och emot en stark organisationskultur. Alvesson (2001) 

menar att det finns många negativa sidor med en stark kultur. Dels så menar han att ledare 

inom organisationen kan handla efter sina egna föreställningar som alla tar för givna vilket 

kan motverka ifrågasättande, kritiskt och oberoende tänkande. Vidare anser han att bara för att 

det finns en stark kultur så behöver inte det betyda att det finns samstämmighet och gott 

samarbete i organisationen. Dessutom har alla medarbetare i organisationen egna värderingar 

och tankar kring hur något ska eller bör vara, vare sig man är ledare eller en anställd av lägre 

rang och risken med det är att ledaren kan redan i förväg ha en viss syn på exempelvis kön 

och karriär.
40

  

 

Det finns också många argument för en stark organisationskultur. Generellt kan sägas att det i 

livet är viktigt med kultur, att det är den som gör livet samordnat för människor. En kultur i 

organisationer minskar osäkerheten bland medarbetarna genom de beslut som tas, de mål som 

sätts upp men även genom den vänskap och de relationer som skapas mellan medarbetarna i 

organisationen. På så sätt får medarbetarna en känsla av trygghet, ett syfte med det man gör 
och av tillhörighet bland gruppmedlemmarna. Det kan därför vara betydelsefullt att inom 

organisationen skapa sig en förståelse för kulturen och se hur den uttrycker sig för att 

underlätta för medarbetarna hur de ska agera i olika situationer. Bang menar att det viktigaste 

när man vill förstå kulturen är att se till de beteenden och processer som uppstår i 

organisationen eftersom att det är dessa som finns hos människan och skapas mellan 

människor.
41

 De symboler han nämner är uttryck för värderingar som människor har och det 

är oftast dessa värderingar som används för att beskriva organisationskultur. Det är viktigt att 

de värderingar som finns i organisationen delas av alla, dels för att man på så sätt kan leda och 

styra mot de mål som är uppsatta och dels för att minska risken att medarbetarna agerar 

utifrån sig själva och sina egna värderingar, och inte för företagets bästa.
42

 Att integrera 

individuella värderingar med organisationsvärderingar är därför viktigt. Wiener (1988) 

betonar vikten av att förmedla organisationsvärderingarna till nya medarbetare i 

organisationen och samtidigt upprätthålla värderingarna hos befintliga medarbetare.
43

 Det är 

därför ledarnas ansvar att se till att organisationsvärderingarna är förmedlade och att de 

används som bas för det dagliga arbetet
44

.  

3.3 Värderingar 

 

För att kunna analysera hur värderingarna i franchiseföretag kommuniceras till 

franchisetagarna måste vi identifiera vilka värderingar företagen har. Detta kräver en djupare 

insikt i vad värderingar är. 
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3.3.1 Vad är värderingar? 

 

Värderingar är precis som organisationskultur ett svår definierat begrepp då det inte finns 

någon enhetlig definition av vad värderingar är. Vi har valt att definiera värderingar enligt 

socialpsykologen Milton Rokeach (1973) definition:  

 
”A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or an end-state of existence 

is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state 

of existence” 
45

 

 

Värderingar är alltså tro eller övertygelser (beliefs) och de klassificeras som preskriptiva eller 

proskriptiva övertygelser, vilket innebär att övertygelserna används för att bedöma om en 

handling är önskvärd eller icke önskvärd. Eftersom det är en personlig uppfattning om vad 

som är önskvärt blir det svårt att definiera vad det egentligen är, men generellt benämns 

värderingarna som något som uppfattas som personligt önskvärt eller socialt önskvärt och de 

har tre typer av komponenter:  

 

(1) Kognitiv komponent: att värderingar har en kognitiv komponent syftar till att värderingar 

är en uppfattning om det önskvärda. Kognition är ett psykologiskt begrepp som syftar till 

människans tankeprocesser då vi tolkat sinnesintryck. Att en person har en värdering innebär 

alltså att han eller hon genom tolkningar vet vilket som är rätta sättet att agera på.  

 

(2) Påverkande komponent: Att en värdering är påverkande innebär att vissa känslor är 

förknippade med den, man kan vara för eller emot något beroende på om positiva eller 

negativa belägg uppvisas. 

 

(3) Beteende komponent: Att en värdering har en beteende komponent betyder att den är en 

ingripande variabel som leder till handling.
46

 Inom organisationer påverkar värderingarna 

medarbetarnas handlingar såsom beteenden och beslut
47

. 

 

När Rokeach talar om att en människa har en värdering menar han antingen personens tro 

eller övertygelse om önskvärda handlingssätt (modes of conduct) eller om önskvärda 

sluttillstånd (end-states of existance). Dessa typer av värderingar refereras till ’instrumental 

values’ respektive ’terminal values’. Det finns två typer av ’terminal values’: personliga och 

sociala. Dessa värderingar har antingen självcentrerade eller socialt centrerade, med andra ord 

intrapersonliga eller interpersonliga i fokus. Intrapersonliga sluttillstånd kan exempelvis vara 

lugn och sinnesfrid medan interpersonliga sluttillstånd kan vara världsfred och gemenskap. 

Det finns också två typer av ’instrumental values’: moraliska värderingar och 

kompetensvärderingar.  Moraliska värderingar hänförs huvudsakligen till olika beteenden och 

är ofta interpersonliga. Om dessa värderingar överträds leder det exempelvis till samvetskval 

och skuld för att man gjort något fel. Kompetensvärderingar å andra sidan handlar inte så 

mycket om moral och är mer intrapersonliga i sin fokus. En överträdelse av dessa leder till en 

känsla av skam på grund av personlig otillräcklighet. För att känna att individen skall känna 

att han eller hon handlar moraliskt skall denne agera uppriktigt och ansvarstagande, och för att 
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individen skall känna att han eller hon handlar kompetent skall denne agera logiskt och 

intellektuellt.
48

 

 

För att sammanfatta hur dessa olika typer av värderingar hänger samman har vi ritat en figur:  

 

 
Figur 1 Egen figur över Rokeach’s (1973) olika typer av värderingar 

  

3.3.2 Kategorier av värderingar 

 

Argyris och Schön gör en distinktion mellan organisationens förfäktade teorier (espoused 

theories) och bruksteorier (theories-in-use). De förfäktade organisationsvärderingarna är de 

uttalade värderingarna som medarbetarna är medvetna om.
49

 Att medarbetarna i 

organisationen är medvetna om dessa värderingar innebär dock inte att de agerar enligt dem. 

Ett företag kan till exempelvis säga att de värderar sina medarbetare högt, men utnyttjar de 

genom låga löner och långa arbetspass.
50

  Bruksvärderingarna som är efterlevda värderingar, 

är de värderingar som verkligen styr handlingarna i organisationen. Dessa värderingar är ofta 

inte den enskilde medlemmen i organisationen medveten om då de inte är uttalade. Däremot 

kan efterlevda värderingar visa sig genom de uttalade värderingarna.
51

 Exempelvis med 

informella eller formella belöningssystem, ceremonier och ritualer eller helt enkelt genom 

medarbetarnas beteende.
52

 

 

Vi har nu talat om olika typer och kategorier av värderingar. Vi vill poängtera att dessa hör 

ihop med varandra. Vare sig det är en ”instrumental value” i form av en moralisk- eller 

kompetensvärdering, eller en ”terminal value” i form av en personlig eller social värdering, 

kan den vara en uttalad eller efterlevd värdering. 
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3.3.3 Så uttrycks värderingarna i organisationen 

 

Organisationskulturen har två komponenter: kulturinnehåll och kulturuttryck. Kulturuttryck 

omfattar Scheins första nivå på organisationskulturen och kulturinnehåll omfattar den andra 

och tredje nivån. Efterlevda värderingar är en del av kulturinnehållet tillsammans med 

efterlevda normer och verklighetsuppfattningar. Kulturuttryck, eller artefakter som det även 

kallas, är manifestationer av kulturinnehållet som därigenom bekräftas och uttrycks inför 

organisationens medarbetare. Bang (1999) kategoriserar kulturuttrycken i fyra kategorier: 

beteende uttryck, materiella uttryck, strukturella uttryck och verbala uttryck. Beteendeuttryck 

omfattar handlingar, beteenden och uttryckta känslor. Materiella uttryck är objekt, ting, fysisk 

struktur och arkitektur. Strukturella utryck är ritualer, procedurer och ceremonier samt 

rekryterings-, belönings- och karriärsystem. De verbala uttrycken omfattar historier, myter, 

legender, språk, jargong och humor samt uttalade värderingar, normer och uppfattningar.
53

 

 

De uttalade värderingarna förkommer i olika former av uttalanden som företaget gör och 

uttrycker  

 
”en stark övertygelse om att ett sätt att vara eller ett tillstånd är att föredra framför ett annat 

tillstånd eller sätt att vara”.
54

  

 

Det kan till exempel vara att företaget värderar en viss kvalité på sina produkter eller en viss 

karaktär på sina medarbetare. De uttalade värderingarna förmedlas och uttrycks genom 

formella intervjuer, informella samtal, interna anslag, företagstidningar, formulerade 

målsättningar, ledningsfilosofier, visioner, etcetera.
55

  

 

3.4 Kommunikation  
 

För att kunna få en förståelse för organisationens kommunikation och hur den sker kommer vi 

nu att förklara den utifrån olika perspektiv och tillvägagångssätt. 

3.4.1 Två synsätt på kommunikation 

 

Idag finns det två utmärkande synsätt på kommunikation, dels en transmissionssyn och dels 

en meningsskapandesyn. Den förstnämnda inriktar sig mot att kommunikationen är en linjär 

process och att kunskap överförs via olika kommunikationskanaler mellan individer. Det 

andra synsättet handlar mer om att ett meningsskapande uppstår mellan individer genom de 

relationer som skapas. Skillnaden mellan dessa två synsätt är att man inom meningsskapande 

försöker förstå och inom transmissionssynen försöker man förklara genom modeller. 
 

Transmissionssyn 

 

Inom kommunikationsforskningen använder man sig av en mängd olika modeller för att 

försöka förklara och förstå olika fenomen. Den första modellen som benämns 

kommunikationsmodellen utformades av Shannon & Weaver (1949). Det är en modell som 

under åren har utvecklats i flera steg, då man kritiserade att det inte togs hänsyn till att 
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kommunikationen sker två vägar och därmed tillkom feedback. Kommunikationens 

baselement är: en sändare, en kodning, ett meddelande, ett budskap, en avkodning, en 

mottagare, feedback och slutligen brus. Sändaren är en medlem i organisationen vars avsikt är 

att kommunicera idéer, intentioner och information. Kodningen är den process där sändarens 

information översätts till en uppsättning systematiska symboler, det vill säga till ett språk som 

uttrycker sändarens syfte. Budskapet är resultatet av kodningsprocessen och syftet uttrycks 

antingen genom det verbala eller icke-verbala budskapet. Budskapet som sändaren skickar 

sker genom olika kommunikationskanaler och inom organisationer använder de sig av olika 

typer av medier. Exempel på medier är face-to-face kommunikation, möten, telefoner, 

datorer, policy uttalanden, PM, produktionsscheman, belöningssystem och 

försäljningsprognoser. För att kommunikationsprocessen ska fullföljas krävs det att budskapet 

avkodas efter vad som är relevant för mottagaren. Avkodning är ett mer tekniskt begrepp för 

mottagarens egna tankar. Mottagaren tolkar budskapet utifrån sina egna erfarenheter och ju 

närmare det avkodade budskapet ligger kommunikatörens avsikt, desto effektivare blir 

kommunikationen.
56

 Möjlighet till feedback i kommunikationen är också önskvärt,
57

 då 

envägskommunikation kan göra kommunikationen mindre effektiv på så sätt att det ökar 

risken för att det avsiktliga budskapet förvrängs. Tvåvägskommunikation å andra sidan ger 

möjlighet till feedback och sändaren får respons från mottagaren som gör det möjligt för 

sändaren att avgöra om budskapet gått fram och om det fått den avsedda effekten. Under hela 

processen finns det risk att det avsedda budskapet förvrängs av olika faktorer. Dessa faktorer 

kallas brus och kan förekomma i alla element. 

 

 
Figur 2 Kommunikationsmodellen från Larsåke Larsson (1997) 

 

 

Meningsskapande 

 

Ovanstående modell har dock blivit kritiserad från flera håll vilket har utvecklat ett andra 

synsätt på kommunikation, där man anser att kommunikation är en mer horisontell process, 

där människor samverkar socialt för att kunna uppnå en ömsesidig förståelse.
58

 Johansson 

(2003) menar att kommunikationsmodellen ofta gör sådana förenklingar och att 

kommunikationen är mycket mer komplex än vad dessa tekniska modeller kan ge sken av, 

vidare menar hon att man bortser från individerna i processen och att man ser mottagaren som 

passiv, men att man i stället ska se mottagaren som aktiv och som kommunicerar genom att 

tolka och ge respons.
59

 Man bör se på kommunikation som en meningsskapande process 

mellan individer och att det sker ett utbyte av kunskap. Stephen Banks (1995) menar att för att 

uppnå en god kommunikation i organisationer bör man undvika de metoder som har för avsikt 

att påverka för att istället bygga upp relationer och skapa mening och det görs på bästa sätt 
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genom dialog.
60

 För att en dialog ska kunna uppstå behöver medarbetarna i organisationen se 

varandra som kollegor. Eftersom att man då befinner sig på jämbördig mark och kan visa 

öppenhet med sina erfarenheter och kunskaper bygger de en relation eller vänskap och blir på 

så sätt mer öppna mot varandra.
61

  

 

Meningsskapande handlar om ett samspel mellan en tanke och en handling som bygger på 

samtal, kommunikation och språk. Inom detta synsätt försöker man förstå varför saker och 

ting sker, genom att jämföra orsakerna med individens tidigare förväntningar och kunskaper 

och vad denne anser vara normalt. Individens tanke och handling kommer att påverkas av ens 

tidigare förväntningar, men även av andras i olika situationer. De handlingar som individen 

gör är påverkade dels av ens egna, men även från andras tillvägagångssätt. Weick (1995) 

menar att meningsskapande, det vill säga samspelet mellan en tanke och en handling, har en 

början i en sorts kaos eller oförutsedda händelser, och att individen försöker hitta en mening i 

dessa för att skapa sig en vardag i trygghet och ordning i tillvaron.
 62

 

 

Organisationer är på ett eller annat sätt en del i individens liv och påverkar medarbetarnas 

meningsskapande. Weick (1995) menar att organisationer hjälper till att skapa en mening 

genom organisering och att man kan se organisationer som ett tillskott till meningsskapande 

eftersom att organisationer försöker hjälpa individen att skapa en trygghet och en ordning i 

tillvaron för att minska kaoset. Organisationen gör det genom att styra medarbetarnas 

handlingar på olika sätt. De beslut som fattas, de mål som sätts, de policys som finns och 

direktiv som skapats kring arbetsuppgifterna skapar en mening för medarbetarna och ger den 

trygghet och ordning de behöver för en tillfreds vardag. För att underlätta arbetet med 

meningsskapandet och för att medarbetarna ska ta del av detta i organisationerna bör en väl 

fungerande kommunikation och en tydlig ledning finnas. Dessa delar blir en viktig del i denna 

process då det hjälper medarbetarna hur de ska agera i olika situationer och minskar samtidigt 

den osäkerhet och otrygghet som kan uppstå.
63

 

 

Weick (1995) vill skilja på två begrepp när det gäller meningsskapande och tolkning, då den 

förstnämnda är den process där allting skapas och tolkning handlar om att förstå den mening 

som skapas. Att skapa en mening utifrån tolkning kan ske om individen förstår verkligheten 

genom det individerna gör genom att se tillbaka till något individen gjort tidigare exempelvis 

genom att lyssna till historier om något som skett tidigare.
64

 I organisationer kan man se detta 

genom det språk som används och det samspel som sker mellan medarbetarna. Det visar sig 

även här vara betydelsefullt att bygga relationer och ett samspel mellan medarbetarna för att 

kunna skapa mening för dem. (jämför Stephen Banks) 

 

Vi se på kommunikation som en kombination av de två synsätten transmissionssynen och 

meningsskapande. Kommunikation är något som skapar relationer och ger individen en 

verklighet för att kunna tolka den. Att lyssna och tolka är en viktig del i processen. Vidare 

anser vi att det är ett utbyte av kunskap som förmedlas genom kommunikationsmodellen och 

att vikten av en tvåvägskommunikation är stor inom organisationer då det reducerar risken för 

förvrängt budskap, vi anser det därför vara intressant att studera hur medarbetarna i 

organisationen uppfattar kommunikationen vidare.  
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3.4.2 Organisationsstruktur och organisationskommunikation  

 

Hur kommunikationen ser ut i en organisation kan kopplas till den kultur som finns i 

organisationen. Som vi tidigare nämnt kan kulturen ta sig i uttryck på olika sätt, dels genom 

fysiska ting eller beteenden, såsom kontorslandskap till hur man agerar i olika situationer, 

men även genom de värderingar som medarbetarna i organisationen har eller hur 

kommunikationen sker under möten. En organisations kommunikation kan även kopplas till 

den struktur som finns inom organisationen. Med det menar vi att, vad man talar om, vilken 

riktning kommunikationen har, vilka kommunikationskanaler man använder sig av och på 

vilket sätt man utför kommunikationen på kommer att påverkas av strukturen i 

organisationen. Beroende på hur organisationen väljer att styra och leda företaget mot sina 

mål så kommer det att genomsyra hela företaget, även kommunikationen. 

 

En organisation som exempelvis är byråkratisk och hierarkisk i sin struktur har även ett 

speciellt sätt att kommunicera på. Det kännetecknas av ett formellt utförande, där 

kommunikationen främst sker skriftligt och kommunikationens riktning är nedåtriktad. Den 

organisation som istället är mer fokuserad till medarbetarna och har ett synsätt där man ser till 
medarbetarnas behov och förstår vikten av motivation har även ett annat sätt att kommunicera 

på. Det utgörs främst genom ett informellt synsätt, det utgörs ofta av personliga möten och 

kommunikationen är mer horisontell. Ytterligare en organisationsstruktur är där man ger 

medarbetare mer utrymme till reflektion, egna initiativ och eget beslutsfattande. Man 

förespråkar innovation och effektivitet på samma gång. Inom dessa organisationer är 

kommunikationen mest informell, men för att fortsätta var effektiva måste en del av 

kommunikationen ske formellt. Den sker ofta genom personliga möten, men även skriven och 

elektronisk kommunikation är vanligt förekommande. Kommunikationsflödet sker från alla 

håll, mest genom olika grupper eller avdelningar.
65

  

 

3.4.3 Extern och intern kommunikation 

 

Om man slår upp betydelsen för begreppet organisationskommunikation så säger man att det 

är all intern (inom organisationen) och extern (utom organisationen) kommunikation som en 

organisation har.
66

 Enligt Windahl (1992) är det internationellt sett intern kommunikation 

man menar med organisationskommunikation. Det innebär att det handlar om den formella 

och informella kommunikationen som sker inom organisationen.
67

 Det finns dock en annan 

uppfattning och distinktion om vad det är. Simonsson (2002) anser att 

organisationskommunikation är ett övergripande begrepp som inkluderar såväl intern som 

extern kommunikation och att skillnaden som finns mellan organisationskommunikation och 

intern kommunikation i huvudsak är att den senare kopplas till den formella 

kommunikationen som sker till en utvald målgrupp.
68

 Vi väljer att dela in organisationens 

kommunikation i tre olika dimensioner. 
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 Extern & intern kommunikation 

 Verbal & icke-verbal kommunikation 

 Formell & informell kommunikation 

 

Gränsen mellan extern och intern kommunikation är inte alltid given och de kopplas ofta 

samman med formell och informell kommunikation. En intern kommunikation som är formell 

utgörs av mål, policy, regler, riktlinjer, möten och annan informationsmaterial. Den 

informella interna kommunikationen utgörs av samtal, diskussion, spontana möten, rykten och 

berättelser. Den externa kommunikationen som är formell utgörs av presskontakter, 

producerad information och relationsaktiviteter gentemot externa intressenter. Den informella 

externa kommunikationen utgörs av informella avtal och informella mediekontakter. Den 

verbala och icke-verbala kommunikationen visar hur man utför den. Båda formerna 

förekommer i externa och interna kommunikationen.
69

 I vårt arbete lägger vi fokus på den 

interna kommunikationen då vi har för avsikt att studera och få en ökad förståelse för 

kommunikationen inom franchisesystem och butikskedjor.  
 

Extern   Intern 

 

 

 

 

  Formell 

 

 

 

 

      Informell 

 

 

 

Figur 3 Skillnaden extern och intern kommunikation i relation till  

hur formell eller informell den är. Efter Larsåke Larsson (2001) 

                             

3.4.4 Intern kommunikation  

 

För organisationer är det viktigt med en fungerande intern kommunikation, då det skapar ett 

gemensamt arbete mot målen, det skapar översikt över organisationen för medarbetarna, 

underlättar för att öka medarbetarnas motivation och möjlighet till utveckling och den interna 

kommunikationen kan även ge bättre beslutsunderlag för ledningen vilket kan påverka 

lönsamheten.
70

 Som vi nämnde ovan finns det två olika slag av kommunikationer, extern och 

intern och dessa kan uttryckas formellt eller informellt (se figur 3). Vi ska förklara dessa 

vidare. 

 

Inom organisationer förekommer olika typer av information formell eller informell. 

Kommunikationen i en organisation sker i huvudsak i fyra former. (1) Arbetskommunikation 

innehåller den information som arbetarna behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. (2) 

Nyhets- och läges kommunikation måste alltid finnas till hands och är information om vad 

som hänt och ska hända samt det aktuella läget i organisationen. (3) Styrkommunikation är 

                                                         
69

 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 61-63 
70

 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 64 

 

Producerad information 

Relationsaktiviteter 

Interorganisatorisk kontakt 

Presskontakter 

 

Mål och policy 

Regler och riktlinjer 

Producerad information 

(möten, informationsmaterial) 

 

Informella avtal 

Underhandskontakter 

Spontana möten externt 

Informella mediekontakter 

 

Samtal och diskussion 

Spontana gruppmöten 

Berättelser 

Rykten 



26 

 

den kommunikation som krävs för att styra verksamheten. Den innehåller information om 

mål, planer och riktlinjer. (4) Värderings- och kulturkommunikation innefattar information om 

attityder, etik och medarbetarsyn i organisationen samt organisationens inställning till 

samhällsfrågor och samhällsansvar.
71

 

 

För vårt arbete är det framför allt värderings- och kulturkommunikationen som är relevant då 

det just syftar på att kommunicera organisationsvärderingarna, men även 

styrkommunikationen är relevant då värderingarna uttrycks band annat genom målsättningar 

och visioner för organisationen.
72

 Dessa har för avsikt att styra organisationen i rätt riktning. 

Som vi tidigare sagt kan värderingarna påverka beteendet i organisationen. 

Styrkommunikationen kan därför omfatta förmedling av värderingar som är tänkta ska styra 

beteendet i organisationen och dess verksamhet.   

 

3.4.5 Kommunikationsnivåer 

 

Frånsett det faktum att kommunikationen kan ske på olika nivåer i organisationsstrukturen 

och att den kan ske formellt eller ej så sker kommunikationen även på olika nivåer beroende 
på hur många som deltar. Kreps (1990) identifierar fyra nivåer på kommunikationen:  

 

 Intrapersonellnivå: är den egna personliga kommunikationen där vi själva tolkar, 

skapar och resonerar kring information. Den personella nivån innehåller en kodnings- 

och avkodningsprocess. 

  

 Interpersonellnivå: är kommunikation genom samtal och dialog mellan två personer. 
Sker antingen ansikte mot ansikte eller via tekniska hjälpmedel.  

 

 Smågruppsnivå: är möten i den minsta enheten. Möjligheten till nära kontakt i 
smågruppen beror på antalet deltagare. Ju mer deltagare som medverkar desto fler 

tänkbara relationer uppstår, och ju mer tänkbara relationer som uppstår desto mindre 

blir möjligheten till nära kontakt.  

 

 Stor- och flergruppsnivå: är stormöten där hela eller delar av organisationen deltar. 

Det är svårt att hålla en symetrisk kommunikation på den här nivån. 

Kommunikationen blir ofta enkelriktad och inte tvåvägs riktad. 

Kreps (1990) menar att det inom organisationen är betydelsefullt med nätverk, det vill säga att 

medarbetarna kommunicerar med andra antingen formellt eller informellt, då det bygger upp 

en kommunikationsstruktur.
73

 Nätverket och den struktur den skapar kan hjälpa 

organisationen med informationsöverföringen till medarbetarna genom informella möten i 

personalrummet, på fotbollsträningen eller via formella möten som organisationen håller.  

3.4.6 Kommunikationsriktningar 

 

Den interna kommunikationen kan även ske i flera riktningar, det vill säga att 

informationsströmmen kan spridas inom organisationen på olika sätt. Larsson nämner fyra 
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olika, nedåtriktad, uppåtriktad, horisontell och tvärgående (se figur 4 nedan), som alla har 

olika funktioner och betydelser för organisationen och dess medarbetare.  

 

Den uppåtriktade, nedåtriktade och horisontella kommunikationsströmmen är alla kopplade 

till organisationsstrukturen.
74

 Beroende på hur organisationen är styrd och hur ledningen inom 

den anser att kommunikationen ska fungera så kommer det att få effekter på vilka riktningar 

kommunikationen har. Exempelvis kan en organisation där tydliga hierarkiska nivåer finns 

kopplas samman med en kommunikationsriktning som är nedåt- och uppåtriktad.
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 Den interna kommunikationens riktningar, från 

Larsåke Larsson (2001) 

 

3.4.7 Metoder för intern kommunikation 

 

Nu har vi behandlat den interna kommunikationens olika nivåer och riktningar och hur dessa 

ser ut. Nästa del är hur organisationen gör för att kommunicera med sina medarbetare, för det 

finns olika metoder som organisationer använder sig av för att kommunicera sina mål och 

visioner men även annan information såsom finansiell eller direktiv för hur arbetsuppgifter 

ska ske. Vi kommer inte att gå närmare in på dessa metoder mer än att nämna de då vi inte har 

för avsikt att analysera dessa vidare. Larsson (1997) kategoriserar kommunikationsmetoderna 

i sex kategorier:  

 

 Muntlig information som ges under möten och samtal,  
 

 Skriftligt material som exempelvis personaltidningar, PM, nyhetsbrev,  
 

 Elektronisk information som ges via Internet, videokonferenser, teletext, interna 

datornätverk, etcetera,  

 

 Skyltinformation i form av utställningsskärmar, anslagstavlor, text-TV,  
 

 Interna promotionaktiviteter och profilmaterial 
 

 Sociala aktiviteter som exempelvis firmafester, utflykter och tävlingar.
76
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Nedåtriktad:  

 

 

Kommunikationen sker från ledning 

till medarbetarna. 

 

Uppåtriktad:  

 

 

Kommunikationen sker från 

medarbetarna till ledningen.  

 

Horisontell:  

 

 

Kommunikationen sker mellan olika 

enheter på samma nivå eller mellan 

medarbetare inom samma enhet. 

 

Tvärgående:  

 

 

Kommunikationen sker mellan olika 

enheter och nivåer i organisationen. 
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3.4.8 Hinder och möjligheter i kommunikationen  
 

Det är inte alltid kommunikationen inom organisationen fungerar som den ska och frågan är 

då vad som gör att kommunikationen misslyckas eller förhindras och hur organisationen kan 

förbättra den. Vi har tidigare tagit upp brus som en källa till misstolkning av budskapet. Brus 

är de faktorer som förvränger budskapet på vägen mellan kommunikatören och mottagaren. 

Ivancevich och Matteson (1990) anger ett flertal faktorer som kan hindra kommunikationen.  

 

Referensram: Beroende av tidigare erfarenhet uppfattar individer samma kommunikation 

olika vilket ger olikheter i kodnings- och avkodningsprocessen. När avkodningen skiljer sig 

från avkodningen blir budskapet förvrängt. Det här är den vanligaste orsaken till att 

kommunikationen misslyckas. Medarbetare och managers i olika enheter och nivåer i 

organisationen har olika erfarenheter och det är alltså den här skillnaden i individernas 

referensramar som ger upphov till problemet.  

 

Selektivtlyssnande: Det här syftar till människans tendens att blockera ny information, 

speciellt om den går emot det vi tror på. När vi mottar kommunikation noterar vi antingen 

bara budskap som bekräftar vår tro eller så förvränger vi de budskap som går emot vår tro så 

att de bekräftar vår tro. Att lyssna är därför en förmåga som måste läras och tränas. 

 

Värdebedömning: Mottagaren i kommunikationen har en benägenhet att värderar budskapet 

innan hela kommunikationen är avslutad. Dessa värderingar sker i varje 

kommunikationssituation och baseras på mottagarens tidigare erfarenhet av kommunikatören, 

mottagarens utvärdering av kommunikatören eller den förväntade meningen av budskapet.  

 

Källtrovärdighet: Mottagaren har en viss tillit och förtroende för kommunikatörens ord och 

handlingar. Nivån av trovärdigheten påverkar hur mottagaren uppfattar och reagerar på 

kommunikatörens ord och handlingar. Mottagarens uppfattning av kommunikationen beror 

alltså på utvärderingen av kommunikatören, vilket grundas till stor del i mottagarens tidigare 

erfarenhet av kommunikatören.  

 

Filtrering: Filtrering handlar om manipulering av information så att den av mottagaren 

uppfattas som positiv. Det här är framför allt vanligt i uppåtriktad kommunikation då 

managers baserar sina utvärderingar, bonusutdelningar och befordringar på den uppåtgående 

informationen. Filtrering kan förekomma i varje nivå i organisationen. 

 

Gruppspråk: Inom grupper utvecklas ibland ett speciellt språk som är unikt för den gruppen. 

Gruppspråk kan ha många fördelar för gruppen och dess medarbetare, bland annat kan det 

göra kommunikationen inom gruppen mer effektiv. Gruppspråk kan dock ha negativ effekt på 

kommunikationen utanför gruppen. Om språket används utanför gruppen kan det leda till 

misstolkningar av budskapet och kommunikationen misslyckas. 

 

Statusskillnader: Inom organisationer finns en hierarki som symboliserar olika status. De högt 

upp i hierarkin har en högre status än de längre ner i hierarkin. De med lägre status kan känna 

sig hotade av den här statusskillnaden och det kan påverka kommunikationen negativt. 

Exempelvis kan en individ undvika att uttala sig till någon med högre status än individen 

själv. 

 

Tidspress: Tidspress kan skapa ett hinder för kommunikation på så sätt att managers helt 

enkelt inte hinner kommunicera med alla. Tidspress kan också leda till ”kortslutning” i 
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kommunikationen, vilket innebär att någon i den formella kommunikationskanalen inte får 

informationen. Det kan få förödande konsekvenser framförallt när det gäller viktig 

information. 

 

Kommunikationsöverskott: Med dagens kommunikationsteknologi är det inga problem att 

förmedla information. För att ta bra beslut krävs information, men för mycket förmedling av 

information kan få motsatt effekt på beslutet. Om en individ mottar mycket kommunikation 

finns en risk att alla budskap inte avkodas och därmed kommer informationen inte fram.
77

  

 

De hinder som vi nämnt är något som organisationen bör beakta för att minska risken att 

information går förlorad eller att den uppfattas fel då det kan skapa en oro bland 

medarbetarna. Organisationer kan därför skapa förutsättningar och möjligheter till att förbättra 

sin kommunikation. Att förtydliga sina egna budskap, det vill säga informationen de 

förmedlar och förbättra sin egen förståelse för de budskap som andra kommunicerar till dem. 

Med andra ord måste de bli bättre på att föra en dialog med andra människor.
78

 Det finns flera 

sätt som denna förbättring kan ske på: 

 

Uppföljning: Att följa upp kommunikationen gör det möjligt att identifiera om det har uppstått 

missförstånd eller om det avsiktliga budskapet kommit fram. Eftersom tolkningen sker 

individuellt kan budskapet uppfattas olika hos medarbetarna.  

 

Reglera informationsflödet: Det finns en risk att det blir ”kommunikationsöverflöd”. Det blir 

då för mycket budskap som förmedlas för att alla budskap ska uppfattas. Genom att reglera 

mängden information kan organisationer undvika överflödig kommunikation och därmed 

underlätta att viktig information kommer fram till mottagaren.  

 

Utnyttja feedback: Som vi tidigare framfört så är feedback viktigt för att klargöra om 

kommunikationen gått fram. Face-to-face kommunikation ger en direkt möjlighet till 

feedback. Nedåtriktad kommunikation ger dock ofta inte tillräckligt med möjligheter för 

feedback. Bara för att ett budskap har skickats innebär det inte att kommunikation har 

uppstått. Det är därför viktigt att uppmuntra feedback.  

 

Empati: Det här handlar om att vara mottagarorienterad istället för kommunikatörsorienterad, 

och därför anpassa kommunikationsformen till vad som är känt om mottagaren. 

Kommunikatören måste sätta sig in i mottagarens roll för att försöka förstå hur denne avkodar 

budskapet. Det är viktigt att komma ihåg att ju större skillnad det är mellan kommunikatörens 

och mottagarens bakgrund och erfarenhet, desto större blir arbetet för att finna en gemensam 

förståelse.  

 

Repetition: Repetition underlättar inlärning. Ett budskap eller delar av budskapet kanske inte 

går fram första gången det kommuniceras men genom att upprepa kommunikationen försäkrar 

man sig om att budskapet går fram. 

 

Uppmuntra ömsesidigt förtroende: Tidspress gör att managers inte har möjlighet att följa upp 

all sin kommunikation eller uppmuntra feedback på den. I de fallen kan en atmosfär av 

ömsesidigt förtroende mellan managers och underordnade vara positivt för kommunikationen. 
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Då kommer uppföljning av varje kommunikation bli mindre viktigt. Att inte ha uppföljning på 

kommunikationen kommer inte leda till försämrad förståelse för budskapet eftersom de 

kommer att ha utvecklat en hög ”source credibility” hos de underordnade.  

 

Effektiv timing: Organisationens medarbetare utsätts för tusentals budskap varje dag och 

många av budskapen kommer aldrig eftersom det är omöjligt att ta in alla budskap. När ett 

budskap skickas till mottagaren skickas samtidigt andra budskap. Ju mindre budskap som 

skickas simultant desto större är chansen att budskapen går fram. Det är därför viktigt att välja 

rätt tid för kommunikationen. 

 

Förenklat språk: Ett komplext språk är ett av de största hindren för en effektiv 

kommunikation. Kommunikation handlar inte bara om att överföra information utan också om 

att överföra förståelse. Kommunikation uppstår först när mottagaren har förstått budskapet. 

Det är därför viktigt att kodningen av budskapet sker med symboler och ord som har mening 

för mottagaren. 

 

Effektivt lyssnande: Managers måste bli förstådda av sina kommunikationsmottagare, men 

måste också förstå sina kommunikationsmottagare. Att lyssna och att lyssna med förståelse 

gör mottagaren mer villig att öppna sig och uttrycka känslor. För att detta ska få betydelse 

måste dock managern först bestämma sig för att lyssna.
79

 

 

De hinder och möjligheter som vi nämnt ovan är främst kopplade till transmissionssynen, det 

vill säga kommunikationsmodellen, då det ofta handlar om att effektivisera genom de 

förbättringar man gör i modellens olika delar. Men det uppstår även hinder vid ett 

meningsskapande som organisationer bör beakta, då det kan skapa en känsla av otrygghet och 

bristen på en god dialog kan därför medföra hinder i kommunikationen.  

 

Inom organisationen bör strukturen och ledningen vara tydlig, då dessa faktorer är något som 

påverkar meningsskapandet och handlingarna som individerna i organisationen gör. Om 

strukturen eller ledningen känns otydlig kommer det att skapa en osäkerhet och därmed en 

känsla av otrygghet bland individerna och det kan medföra hinder i den interna 

kommunikationen mellan olika nivåer.
80

 En dialog är något som ses som ett önskvärt sätt att 

minska risken för otydligheter i struktur och ledning, då man genom öppenhet, ärlighet, 

empati och omsorg, men även genom att se varandra som kollegor eller jämlika kommer att 

kunna uttrycka sig fritt så det liknas av en konversation.
81

  

 

Dialog är något som påverkar organisationskulturen positivt då organisationens ledning och 

dess medarbetare genom dialogen får chansen att diskutera och reflektera över sig själva och 

att det ger kontakter mellan dessa parter på alla nivåer i organisationen.
82

 Detta skulle kunna 

utveckla en känsla av att det underlättar kommunikationen då förståelsen för de andra inom 

organisationen kan ge en känsla av att hamna på jämlik nivå. 

 

En oförutsedd händelse är något som kan komma att påverka meningsskapandet. Vid 

exempelvis en organisationsförändring kan bristen på dialog inom organisationen medföra en 
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otrygghet bland medarbetarna då den struktur som tidigare funnits för medarbetarna kring 

deras uppgifter inte längre finns. 

 

Organisationer hjälper till viss del till att skapa en mening för medarbetarna och om 

informationen är otydlig kan det istället få en motsatt effekt genom att istället skapa en 

förvirring och osäkerhet bland medarbetarna. Det kan på så sätt komma att bli ett hinder för 

kommunikationen och därmed påverka meningsskapandet. Det kan dock underlättas genom 

dialog, då ledningen och medarbetarna på så sätt kan ta upp vissa frågor som anses vara 

problem. 
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4. METOD 

 I det här avsnittet ska vi diskutera vilken undersökningsmetod använt och det urval vi gjort 

för att svara på vår problemformulering. Vi går även igenom hur den empiriska insamlingen 

gått till.   

 

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

 

När forskare har valt vad som ska studeras bestämmer denne sedan hur det ska genomföras 

för att på bästa sätt finna svar på problemet. I huvudsak väljer man mellan två metoder: 

kvalitativa och kvantitativa och valet grundar sig på den problemformulering forskaren har.
83

 

Utifrån vårt problem anser vi att vi kommer nå bäst resultat med en kvalitativ metod, då vi i 

grunden har ett tolkande synsätt och vill få en förståelse för vilka hinder och möjligheter det 

finns i kommunikationen av organisationsvärderingarna i franchisesystem jämfört med 

butikskedjor, samt vilka skillnader och likheter det finns mellan franchissystem och 

butikskedjorna i deras sätt att kommunicera organisationsvärderingarna. Om vi istället hade 

varit intresserade av hur franchisesystemen och butikskedjorna gör hade vi kunnat använda 

oss av exempelvis enkätstudier med svarsalternativ för att få svar på problemet. En kvalitativ 
undersökning har gett oss möjligheten till tvåvägskommunikation och därmed en möjlighet 

till att ställa följdfrågor, vilket inte hade gått med enkäter. Vi hoppas på så sätt att vi har 

minskat risken för att ha gått miste om någon relevant information från respondenterna. 

 

4.2 Metodval 

 

4.2.1 Intervjuer 

 

Med utgångspunkt från vårt syfte och metod har vi valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer då det ger oss större möjlighet att närma oss empirin vi studerar och försöka förstå 

den. Vi ansåg att det med denna metod skulle ge oss bättre förutsättningar till att tolka då 

respondenterna ges möjligheten att svara utan att påverkas allt för mycket från oss. Denna typ 

av intervju innebär att forskaren till stor del utgår från en frågemall, men har möjlighet att 

ställa frågor utöver de i frågemallen om de kopplas till något av respondentens svar
84

. Vi har 

gjort en frågemall utifrån olika teman som är relevanta för vårt arbete. (se intervjuguide 

nedan) Det anser vi kan vara till vår fördel då vi för det första inte är van att utföra intervjuer 

vilket kan medföra en större risk att relevant information går förlorad, för det andra vill vi få 

tillgång till respondenternas egna reflektioner och uppfattningar och det gör vi genom de 

öppna frågorna. Vi tillåter i vår intervju respondenten att tolka och svara fritt vilket innebär att 

även andra intressanta ämnen kan komma upp under intervjun, men dessa kan även vara 

intressanta och relevanta för oss i vårt arbete och vi är på så sätt öppna för alla svar som 

respondenterna ger oss vilket även kan komma att underlätta vår tolkning av deras svar.  
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4.2.2 Intervju guide  

 

Till våra intervjuer har vi utvecklat en intervjumall som vi använder som guide under 

intervjuerna. Vi kommer dock att anpassa frågorna utefter respondentens svar då vi kan 

behöva ställa följdfrågor om respondentens svar inte är tillräckligt utvecklat eller ta bort en 

fråga för att respondenten redan svarat på den vid en annan fråga. Vi kan därför komma att 

både lägga till och ta bort frågor. Frågorna är anpassade så att de både ska kunna ges till 

franchisetagare och butikschefer och därmed blir det lättare att jämföra svaren. Frågorna är 

grundade i det teoretiska ramverk som vi valt för arbetet. Vi ska nu diskutera frågorna och vår 

tanke bakom dessa. 

 

Fråga (1) Vill du vara anonym? 

Detta är en inledande fråga som vi ställer för att veta hur vi ska behandla informationen från 

intervjuerna. Vi har valt att koda alla respondenter och företag som deltar i våra intervjuer. 

Trotts detta finns det vissa svar som kan kopplas till respondenten och företaget och vi måste 

därför veta om dessa ska behandlas anonymt.  

 

Fråga (2) Hur länge har ni varit franchisetagare/butikschef?  

Om en respondent är ny som butikschef eller franchisetagare är risken att erfarenheten av 

internkommunikationen och organisationsvärderingarna är bristfällig och det kan därför ge ett 

missvisande resultat. Vi finner det därför viktigt att ställa denna fråga så att vi kan beakta 

svaret vid analysen. 

 

Fråga (3) Vilken franchisingform har er verksamhet? 

Som det framgår är den här frågan endast riktad till franchisetagare. Vi vill klargöra vilken 

franchiseform som franchisetagarnas verksamhet har för att kunna klargöra om det finns 

samband mellan franchiseformen och franchisegivarens påverkan. Som vi tidigare nämnt så är 

franchisegivarens påverkan olika beroende på franchiseformen. 

 

Fråga (4) Vad anser du att en värdering är? 

Utifrån vad respondenten anser att en värdering är kommer denne att svara på frågan om vilka 

organisationsvärderingar organisationen har. Vi finner det därför viktigt att tidigt klargöra vad 

respondenten anser att en värdering är så att vi kan anpassa följande frågor så att vi får fram 

den informationen vi vill ha. 

 

Fråga (5) Vilka organisationsvärderingar har ert franchisesystem/butikskedja som du känner 

till? 

Utifrån vad respondenten svarar på fråga 4 ställer vi den här frågan eller ej. Om respondenten 

har en god förståelse för vad en värdering är ställer vi frågan men om respondenten verkar 

vara osäker på vad en värdering egentligen är så försöker vi istället få fram vilka värderingar 

organisationen har genom att ställa mer specifika frågor enligt fråga 6, 7 och 8. Det kan också 

tänka sig att respondenten svarar på den här frågan men inte ger ett svar som vi finner 

tillräckligt. Vi kan då gå vidare med fråga 6, 7 och 8. 

 

Fråga (6) Har ditt franchisesystem/butikskedja någon policy? 

Fråga (7) Har ditt franchisesystem/butikskedja några direktiv? 

Fråga (8) Har ditt franchisesystem/din butikskedja några riktlinjer?  



34 

 

(beteende, agerande, driften av verksamheten, vad som ska eftersträvas, vision, målsättning 

etcetera.) 

Dessa frågor kan vara lättare för respondenten att svara på än att bara fråga vilka värderingar 

organisationen har. Policys, direktiv och andra riktlinjer är ofta kopplade till organisationens 

värderingar och vi kan utifrån den här frågan fastställa organisationens värderingar. Om det 

behövs hjälper vi respondenten genom att fråga mer specifika frågor till exempel om de har 

policys för beteende eller agerande, om de ska eftersträva något speciellt i sin verksamhet, 

vilken målsättning och vision de har etcetera. 

 

Fråga (9) Upplever du att det är lätt eller svårt att tolka innebörden av 

organisationsvärderingarna? 

Följdfråga (9 a) Om ja, vad är det som gör att du upplever det svårt? 

Följdfråga (9 b) Om nej, vad är det som gör att du upplever det lätt? 

Den här frågan ställer vi för att få en förståelse för om respondenterna tycker det är lätt eller 

svårt att tolka innebörden av organisationsvärderingarna och i sådana fall vad det är som gör 

det lätt eller svårt. Detta är en övergripande fråga som kan kopplas till flera delar av teorin. 

Det kan till exempel vara språket som gör det lätt eller svårt att förstå innebörden eller att det 

blir för mycket värderingar som kommuniceras på en och samma gång och att det därför blir 

svårt att förstå skillnaden mellan dessa. 

 

Fråga (10) Anser du att du förstår innebörden av organisationsvärderingarna? 

Den här frågan är en följdfråga till fråga 9. Fråga 9 svarar bara på om det är lätt eller svårt att 

tolka innebörden men med den här frågan kan vi få en uppfattning om respondenten anser sig 

förstå innebörden av organisationsvärderingarna, det vill säga att denne har tolkat innebörden 

rätt. Som vi förklarat i teorin så är ett hinder med kommunikationen just att budskapet eller 

informationen tolkas fel. 

 

Fråga (11) Anser du att du förstår hur du ska tillämpa organisationsvärderingarna i din 

verksamhet?  

Det här är också en följdfråga till fråga 9 och 10. Vi skiljer på att förstå innebörden av 

värderingen och på att förstå hur värderingarna ska tillämpas i verksamheten. Det kan tänka 

sig att respondenten förstår innebörden av värderingarna men inte hur de ska tillämpas i 

verksamheten och då får värderingarna inte den tänkta effekten trots att de uppfattats rätt. Det 

är alltså ytterligare ett hinder i den interna kommunikationen. 

 

Fråga (12) Tillämpar du organisationsvärderingarna i din verksamhet? 

Fråga (13) Om nej, varför inte? 

Huruvida en franchisetagare respektive butikschef tillämpar organisationsvärderingarna i sin 

verksamhet behöver inte bero på att den interna kommunikationen är dålig och att de därför 

inte känner till värderingarna, förstår dess innebörd eller vet hur de ska tillämpas i 

verksamheten. Vi vill därför veta om franchisetagarna respektive butikscheferna tillämpar 

organisationsvärderingarna och om de inte gör det vill vi veta vad det beror på. Det kan finns 

andra bakomliggande faktorer som exempelvis att respondenten personligen är emot 

värderingarna.   

 

Fråga (14) Hur får kommuniceras organisationsvärderingarna till dig? 

(muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, elektronisk kommunikation, sociala 

aktiviteter) 

När vi har identifierat vilka organisationsvärderingar företagen har vill vi ta reda på hur dessa 

värderingar kommuniceras till respondenten. Vår inledande fråga är ”hur kommuniceras 
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organisationsvärderingarna till dig?” Beroende på respondentens svar kan vi behöva 

vidareutveckla frågan genom att fråga mer specifikt om de exempelvis får information om 

organisationsvärderingarna genom muntlig kommunikation som möten, skriftlig 

kommunikation, elektroniskkommunikation etcetera. Det gör det också möjligt att identifiera 

om någon kommunikationsform helt kan uteslutas.  

 

Fråga (15) Kommuniceras organisationsvärderingarna även icke-verbalt, det vill säga utan 

tal eller skrift? 

De vanligaste kommunikationsformerna är verbala men vi vill också försöka identifiera om 

kommunikationen sker icke-verbalt. Det här är en ganska svår fråga och det är vi medvetna 

om. Om respondenten inte förstår frågan förklarar vi den som kommunikation som sker 

symboliskt och ger sedan exempel på hur kommunikationen kan ske; via färg, form, 

kroppsspråk etcetera.  

 

Fråga (16) Från vem i organisationen får du information om organisationsvärderingarna? 

Den här frågan är en inledande fråga till fråga 17 och 18. Vi vill veta vem som står för 

kommunikationen till franchisetagaren och butikschefen. Det kommer också att göra det 

nöjligt för oss att se från vilken nivå i organisationen kommunikationen kommer ifrån och om 

det skiljer mellan butikschefer och franchisetagare.   

 

Fråga (17a) Sker kommunikationen av värderingarna alltid av samma person/personer? 

Fråga (17b) Om ja eller nej, upplever du det positivt eller negativt? 

Ett hinder i kommunikationen är att mottagaren av informationen inte litar på källan till 

informationen och inte har förtroende för personen. Att få information av olika personer kan 

både vara bra och dåligt beroende på hur situationen ser ut. Om mottagaren inte litar på en 

person kan det vara bra att få information från olika personer. Samtidigt kan det vara svårt att 

få förtroende för kommunikatören om informationen hela tiden sker av olika personer. Ett 

annat hinder i kommunikationen är det språk som används och mottagarens referensram. Om 

kommunikationen sker av olika personer kan det var så att kommunikatörerna använder olika 

språk i sin kommunikation och att de inte anpassar kommunikationen utifrån mottagaren 

referensram på grund av att de inte känner till vilken bakgrund mottagaren har. Det kan därför 

innebära att kommunikationen inte får den förväntade effekten. Vi vill därför identifiera om 

kommunikationen sker av samma eller olika personer och vad respondenten har för 

inställning till detta.  

 

Fråga (18) Känner du att du har förtroende för den personen som kommunicerar 

organisationsvärderingarna? 

Som vi tidigare förklarat under fråga 17 så är ett hinder i den interna kommunikationen att 

mottagaren inte känner förtroende för kommunikatören. Vi vill därför klargöra om 

respondenten känner förtroende för den som kommunicerar organisationsvärderingarna. 

 

Fråga (19) Sker kommunikationen av värderingarna vid någon speciell tidpunkt eller något 

speciellt tillfälle? 

Ett hinder i kommunikationen är att det kommer för mycket information på en och samma 

gång och att mottagaren därför inte kan ta in all information. Vi vill därför få en förståelse för 

hur kommunikationsflödet ser ut, när kommunikationen sker och hur ofta för att kunna 

identifiera om det kan vara ett hinder för kommunikationen eller ej. 

 

Fråga (20) Anser du att du får tillräckligt med information om värderingarna? 
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Den här frågan utgår från respondentens egen uppfattning om kommunikationsflödet och om 

de anser det vara för lite, lagom eller för mycket information som de får om 

organisationsvärderingarna. Det hjälper oss till ytterligare förståelse för om 

kommunikationsflödet är ett hinder i kommunikationen eller ej. 

 

Fråga (21) Upprepas informationen av organisationsvärderingarna? 

Ett sätt att effektivisera kommunikationen är att upprepa informationen för att försäkra sig om 

att informationen verkligen gått fram till mottagaren. Vi vill därför identifiera om 

kommunikationen upprepas för att kunna avgöra om det är en faktor som kan effektivisera 

kommunikationen i respondentens organisation. 

 

Fråga (22) Sker någon uppföljning av kommunikationen av organisationsvärderingarna? 

Ett annat sätt att effektivisera kommunikationen är att göra uppföljning på den för att se om 

informationen nått fram till den tänkta mottagaren. Vi vill därför identifiera om någon 

uppföljning sker av kommunikationsvärderingarna i respondenternas organisation. 

 

Fråga (23) Upplever du några hinder i kommunikationen av organisationsvärderingarna? 

Vi har tidigare nämnt några frågor där vi indirekt försöker identifiera hinder i 

kommunikationen. Dessa har en teoretisk bakgrund men vi vill inte endast binda oss till teorin 

utan också vara öppna för vad respondenten anser är hinder i kommunikationen. Vi ställer 

därför denna fråga för att respondenten utifrån sin erfarenhet ska kunna ange om han/hon 

upplever några hinder i kommunikationen av värderingarna. 

 

Fråga (24) Upplever du att avståndet mellan dig och din franchisegivare/chef 

(kommunikatören) påverkar kommunikationen och i sådana fall positivt eller negativt?  

Den här frågan avser att undersöka om avståndet, både fysiskt och mentalt, mellan 

respondenten och kommunikatören kan göra det lätt eller svårt att kommunicera. Vår 

utgångspunkt är att det kan vara svårare att kommunicera om avståndet är stor medan det är 

lättare att kommunicera om avståndet är litet. 

 

Fråga (25) Kommunicerar du organisationsvärderingarna vidare till dina medarbetare? 

Fråga (26) Om nej, varför inte? Om ja, varför? 

Den här frågan avser att identifiera om respondenten kommunicerar 

organisationsvärderingarna vidare och beroende på svaret varför eller varför inte 

respondenten gör det. Detta vill vi undersöka för att se vilken attityd respondenten har till 

organisationsvärderingarna och om det är ett krav från huvudorganisationen eller ej att 

kommunicera organisationsvärderingarna vidare. 

 

Fråga (27a) Anser du att du har möjlighet att ge feedback på kommunikationen av 

värderingarna? Det vill säga att kommunikationen inte bra är envägs riktad utan tvåvägs 

riktad 

Fråga (27b) Om ja, tycker du att det är lätt eller svårt att ge feedback? 

Fråga (27c) om nej, varför inte? 

Att kunna ge feedback av kommunikationen är en viktig faktor för en effektiv kommunikation 

och vi vill därför undersöka om respondenterna har möjlighet att ge feedback och om de anser 

att det är lätt eller svårt att ge feedback. 

 

Fråga (28a) Upplever du att du kan ha en dialog samt diskutera och reflektera 

organisationsvärderingarna med din franchisegivare/chef (kommunikatören)? 
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Fråga (28b) Om ja, tycker du att det är lätt eller svårt att diskutera och reflektera med din 

franchisegivare/chef? 

Fråga (28c) Om nej, vad är det som gör att du upplever att du inte kan diskutera och 

reflektera kring organisationsvärderingarna med din franchisegivare/chef? 

Vi har i teorin angett att kommunikation inte bara behöver ses som ett sändare-mottagare 

förhållande utan att kommunikation också handlar om att diskutera, tolka och förstå. Vi vill 

därför identifiera hur förhållandena ser ut för att kunna diskurera och reflektera i 

respondentens organisation. 

 

Fråga (29) Om du ger feedback eller diskuterar värderingarna med din franchisegivare/chef 

(kommunikatören) upplever du att din franchisegivare/chef lyssnar och försöker förstå dig? 

 Att kommunikatören lyssnar och försöker förstå mottagaren när denne ger feedback eller har 

åsikter är en annan faktor för en effektiv kommunikation. Vi vill därför undersöka 

respondentens åsikt i denna fråga för att kunna identifiera om det finns anlag för en effektiv 

kommunikation i den förfrågade organisationen.  

 

Vi vill än en gång poängtera att denna mall bara är ett stöd för oss som intervjuar och att vi 

inte är bundna av att hålla oss till den. En respondent kan svara indirekt på en fråga varvid vi 

inte behöver upprepa oss genom att ställa den frågan eller att respondenten ger ett 

ofullständigt svar och att vi därför måste ställa ytterligare frågor. Frågor kommer därför tas 

bort och komma till beroende på vilken respondent vi intervjuar. För en fullständig 

intervjuguide hänvisar vi till respektive respondents intervjusammanställning.  

 

4.3 Urval  

 

4.3.1 Vårt urval 

 

Vi ska i vårt arbete studera franchisesystem och vi måste därför bestämma vilka 

franchisesystem vi ska utföra våra intervjuer på. När vi började skriva på vår uppsats var 

utgångspunken att undersöka franchisegivare och franchisetagare. Det ville vi göra för att få 

både franchisegivarens och franchisetagarens syn på kommunikationen av värderingarna för 

att kunna avgöra om det fanns några skillnader i deras uppfattningar. Eftersom det finns fler 

franchisetagare än franchisegivare började vi med att söka franchisegivare som ville ställa upp 

i vår studie. Vi ringde ett tjugotal franchisegivare, men ingen av dessa ville eller kunde ställa 

upp på grund av att de inte hade tid eller att företagen inte ställde upp på intervjuer till 

uppsatser. Vi insåg att vi inte skulle kunna få tillräckligt med respondenter för vår studie och 

att vi därför skulle bli tvungen att byta strategi. Vi var fortfarande intresserade av att 

undersöka franchissystem och visste att det inte skulle bli svårt att få tag på franchisetagare. 

Vår studie skulle dock bli ganska intetsägande om vi inte kunde jämföra vår data från 

franchisetagarna  mot någon annan data. Vi bestämde därför att vi skulle jämföra 

franchisesystemens kommunikation med hur andra företagsformer kommunicerar sina 

värderingar och huruvida det finns några likheter eller olikheter i de hinder eller möjligheter 

som uppstår i kommunikationen i dessa organisationer. 

 

Inför vårt urval har vi haft flera beslut att ta ställning till: vilka franchisetagare ska vi studera? 

Vilken annan företagsform ska vi studera? Vilka personer i denna organisationsform ska vi 

studera? Det vi finner intressant med att undersöka kommunikationen i franchisesystem är att 

kommunikationen sker mellan två företag, franchisegivarens företag och franchisetagarens 
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företag. Vi finner det därför intressant att jämföra den kommunikation som sker i 

franchisesystem med den kommunikation som sker mellan medarbetare av ett och samma 

företag. Eftersom vi ska jämföra skillnader och likheter vill vi att dessa företag och 

franchisesystem är så lika som möjligt. Vi vill inte att faktorer som verksamhetsform, 

exempelvis restaurang, butik, service etcetera, eller liknande ska spela in på hur 

kommunikationen skiljer sig mellan företagen och franchisesystemen. Vi vill eftersträva att 

den enda skillnaden just är att kommunikationen sker mellan två företag eller inom ett företag. 

Franchisegivarens och franchisetagarnas verksamheter bildar tillsammans en kedja och det är 

därför lämpligt att de företag som vi ska jämföra mot också tillhör en kedja. Det gör att antalet 

företag vi har att välja mellan minskar. En annan faktor som också gör att antalet företag som 

vi kan studera minskar är att vi valt att göra ett bekvämlighetsurval, då vi väljer att studera 

företag som finns i Umeå. Vi motiverar dock denna urvalstyp med att vi lätt måste ha tillgång 

till respondenterna då vi ska utföra en muntlig semistrukturerad intervju. Vi måste därför både 

välja företag och franchisesystem som finns i Umeå. När vi undersökte vilka företag det finns 

i Umeå som tillhör en kedja visade det sig att det i princip bara finns butikskedjor. Detsamma 

gällde också franchisesystemens verksamheter. För att få tillräckligt med respondenter har vi 

därför valt att studera företag och franchisesystem som har butiksverksamhet. Det finns dock 

en mängd olika inriktningar som butiksverksamheterna kan ha och vi har valt att studera på 

olika verksamhetsinriktningar då vi finner det intressant att se om deras värderingar påverkas 

av den verksamhetsinriktning de har. Hur många verksamhetsinriktningar det finns är en 

definitionsfråga, men utifrån de företag som finns i Umeå valde vi att kategorisera 

verksamhetsinriktningarna i: elektronik och service, skönhet och kroppsvård, mode och 

accessoarer, inredning och hushållsartiklar, sport och hobby samt dagligvaruhandel. Vi ville 

studera en franchisetagare och en butikskedja i varje verksamhetskategori, men fick bara 

respondenter till de fyra första kategorierna. Det innebär att vi gör åtta intervjuer totalt. De 

respondenter vi valt för respektive verksamhetsinriktningskategori valde vi för att de var mest 

villiga att ställa upp i studien och som själva tyckte studien verkade intressant. Vi tror att 

respondenternas inställning till studien påverkar de svar de ger. Om en respondent är 

intresserad av frågeställningen tror vi engagerar sig mer och ger fylligare svar. När det gäller 

butikskedjorna vi ska studera så har vi valt att intervjua butikscheferna då vi anser att de 

besitter den bästa informationen i hur kommunikationen av värderingarna sker till butikerna. 

Deras position i butiken är också den vi anser mest liknar franchisetagarnas då både 

butikscheferna och franchisetagarna är ansvariga för butiken och hur den bedrivs. 

 

4.3.2 Kritik av urval 

 

Icke-sannolikhetsurval, i vårt fall bekvämlighetsurval, har kritiserats av många forskare. 

Denna typ av urval anses inte representera populationen för studien. De leder därför till 

missvisande resultat och slutsatser om populationen.
85

 Denna kritik är dock mer befogad om 

studien går ut på att generalisera, vilket inte är ett centralt syfte i kvalitativa undersökningar.
86

 

I vårt fall är vi intresserade av att få en förståelse och inte att generalisera, vilket gör att vi inte 

finner denna kritik relevant för vår studie. Inom managementforskning är bekvämlighetsurval 

mycket vanligt. De är till och med vanligare än stickprov utifrån ett sannolikhetsurval.
87

 

                                                         
85

 Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

s.186 
86

 Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

s.114 
87

 Bryman, Alan & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.126 
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Eftersom organisationskommunikation ligger inom managementområdet kan därför detta ses 

som ett argument för vårt val.  

 

Vi är kritiska till att vi bara undersöker franchisetagare och butikschefer och inte de personer 

som kommunicerar värderingarna till dem. Det gör att vi bara får en syn på kommunikationen 

och inte helheten. Det innebär att vi inte kan bekräfta eller dementera de svar som 

respondenterna ger. Vi kommer exempelvis inte kunna avgöra om de värderingar som 

respondenten anger stämmer eller ej. Att inte intervjua den som kommunicerar värderingarna 

är dock inte ett val från vår sida. Det är franchisegivaren som kommunicerar värderingarna till 

franchisetagaren och som vi tidigare har förklarat fick vi inte tag på några franchisegivare 

som ville ställa upp i vår studie. Vi hade därför ingen möjlighet att intervjua den som 

kommunicerar värderingarna. Vi finner ändå vårt urval relevant då vi är intresserade av att 

undersöka hur kommunikationen sker och se vilka hinder och möjligheter det finns i den, 

vilket är information som franchisetagarna kan ge oss. Det är ju franchisetagarna och 

butikscheferna som mottar kommunikationen och som kan säga vad som är bra och dåligt 

med den samt hur de upplever kommunikationen som helhet. 

 

4.4 Anonymitet 

 

Några av våra respondenter ville vara anonyma i vår undersökning, något som vi naturligtvis 

accepterade. För att få likhet i arbetet och för att underlätta för läsaren har vi valt att koda alla 

respondenter och respektive företag. Vi har kodat företagen med bokstäver mellan A och H 

enligt följande: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5 Sammanfattande bild över hur vi valt att koda företagen 

 

4.5 Utförande 

 

När vi hade bestämt det urval vi skulle ha började vi med att kontakta var och en av 

butikscheferna och franchisetagarna via telefon för att boka en tid då intervjun skulle ske. Vi 

försökte anpassa oss till respondenterna och den tid som passade bäst för dem. Samtidigt 

förstod respondenterna att det var en fördel för oss att göra intervjuerna så snart som möjligt 

då vi har en deadline för när uppsatsen ska vara klar, och de försökte därför avvara tid för 

intervjun så snart som möjligt. Detta gjorde att vi lyckades boka in alla intervjuer under en 

femdagarsperiod.  

Företag A Franchisetagare 

   Elektronik 

Företag E Butikschef         

 

Företag B Franchisetagare  

   Skönhet/kroppsvård 

Företag F Butikschef 

 

Företag C Franchisetagare 

   Mode/accessoarer 

Företag G Butikschef 

 

Företag D Franchisetagare 

   Inredning 

Företag H Butikschef  
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Vi har båda medverkat vid intervjuerna i alla fall utom ett. Under intervjuerna har dock en av 

oss varit den som ställt frågorna och sedan har den andra lagt till frågor om det funnits 

intresse för det. Detta arbetssätt valde vi för att respondenten inte skulle känna sig förvirrad av 

att frågorna ständigt kom från olika håll. 

 

Vi har efter varje intervju utvärderat de frågor som vi ställt för att avgöra om vi bör ta bort 

lägga till eller omformulera några frågor. Det vi framför allt upplevde under intervjuerna var 

att vissa respondenter visste vad vi menade när vi sa organisationsvärderingar medan vissa av 

respondenterna inte riktigt förstod vad vi menade. Vi har därför försökt skaffa oss en 

uppfattning om vad respondenterna anser att en värdering är. Om vi har uppfattat att 

respondenten inte verkar veta vad som menas med organisationsvärderingar har vi försökt att 

ställa frågor kring begreppet eller lite mer specifika frågor gällande organisationsvärderingar. 

I många fall har vi upplevt att svaren vi fått inte är tillräckligt fylliga och vi har därför också 

då ställt mer specifika frågor. Vidare har vi fått anpassa många frågor utefter respondenternas 

svar då de har lett till nya frågor gällande värderingarna och kommunikationen eller att 

respondenten i sina svar redan svarat på en fråga som vi tänk ställa. Generellt blev 

intervjuerna ända lika, vilket gör det lätt att jämföra svaren. 

 

Intervjuerna har utförts på respondentens kontor eller i företagets personalrum. Tiden för 

intervjuerna har varierat mycket då vissa respondenter varit väldigt öppna och gett utvecklade 

svar medan andra har svarat ganska kort på frågorna. Vi beräknar att genomsnittstiden för 

intervjuerna varit ungefär 40 minuter. 

 

Vi har använt bandspelare och MP3 för att spela in intervjuerna och på så sätt har vi kunnat 

undvika att behöva skriva ner allt för mycket på papper under intervjuernas gång. Vi har dock 

haft med vår intervjumall som stöd under intervjuerna och samtidigt skrivit ner tankat kring 

frågorna på denna. Genom att använda bandspelare har vi kunnat fokusera till fullo på 

respondenternas svar.   

 

4.6 Bearbetning av data 

 

Vi har alltså valt att spela in intervjuerna med både bandspelare och MP3. Det gjorde vi för att 

minska risken med dålig ljudkvalité och för att vi ville effektivisera transkriberingen då vi 

kunde dela upp arbetet med det mellan oss. Efter varje intervju valde vi att lyssna på våra 

inspelningar för att transkribera dem direkt, det gjorde vi för att undvika att gå miste om 

relevant information, men även för att vi snabbt skulle kunna gå tillbaka till vår respondent 

om det var några oklarheter i något svar. 

 

Vi har under bearbetningen försökt att inte omformulera det som sagts då det skulle kunna 

påverka och ta ursprungssvaret från sitt sammanhang, men det har vi gjort på några få ställen 

av olika orsaker, dels för att läsaren inte ska kunna koppla något i respondentens svar till ett 

visst företag så dess anonymitet bibehålls och dels för att förbättra texten i arbetet så det blir 

lättare att läsa och förstå för andra. Vi har valt att redovisa franchisesystemen och 

butikskedjorna som två kategorier var för sig för att det ska bli lättare att ta till sig av 

informationen och för att det skulle bli lättare för oss när vi efter transkribering skulle jämföra 

och analysera intervjuerna.  
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4.7 Kritik av datainsamling 

 

Vi har under tiden vi samlat in vår data även granskat det eftersom lite mer kritiskt och det är 

några punkter som vi framförallt vill belysa. För det första så har vi ingen tidigare erfarenhet 

av att föra en intervju vilket kan ha påverkat vårt beteende som intervjuare och hur vi uppträtt 

mot respondenten, det i sin tur kan ha påverkat våra respondenter på så sätt att vi inte fått de 

svar som de från början tänkt säga. Vi försökte dock vara neutrala i förhållande till 

respondenten genom att inte på något sätt kommentera dennes svar eller visa vår reaktion till 

svaret via kroppsspråket. För det andra så befann vi oss i olika miljöer under intervju tillfället, 

vilket kan ha påverkat både oss som intervjuare och våra respondenter. Dels genom att vi 

blivit störda av yttre faktorer så vi inte uppfattat allt som sagts och därmed missat att ställa 

följdfrågor på svaren och dels genom att respondenten blivit störd av att telefonen ringt eller 

att någon medarbetare kommit och ställt frågor och respondenten har därmed tappat fokus på 

våra frågor och inte gett oss ett så genomtänkt svar som denne kanske annars skulle ha gjort. 

Vi upplevde dock att respondenterna var fokuserade på de frågor vi ställde och vi själva var 

fokuserade på respondenternas svar. Vi finner därför att intervjumiljöerna inte påverkat vår 

studie nämnvärt. Ett tredje problem är inspelningen av intervjuerna, vi hade i vissa fall 
problem att höra vad respondenten hade sagt, men eftersom att vi hade spelat in på två olika 

instrument så underlättade vi och kunde minimera detta problem. Vår uppfattning är att vi inte 

gått miste om någon information eller misstolkat något respondenterna sagt på grund av dålig 

ljudkvalitet.  

 

Ytterligare ett problem vi vill beakta är att våra respondenter gett mer eller mindre utvecklade 

svar, vilket kan medföra en skevhet i den insamlade datan på så sätt att vi får en djupare 

information från vissa respondenter, men vi anser dock att alla respondenter har gett oss en 

bild av sina kunskaper och tankar i de svar vi fått och har därför ingen anledning att tro att de 

förskönar svaren på något sätt.  

 

Sist så vill vi nämna att det alltid finns en risk med en intervjuareffekt genom att man som 

intervjuare påverkar respondenten på ett eller annat sätt. Detta är något som kan hända om 

intervjuaren har en personlig åsikt i ämnet och som antingen medvetet eller omedvetet 

påverkar hur frågan ställs till respondenten. Vi har dock försökt att vara medveten om detta 

problem vid intervjuerna genom att inte ställa ledande frågor. 
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5. EMPIRI 

 

I detta avsnitt redovisar vi de svar och frågor som ställts under respektive intervju med 

franchisetagarna och butikscheferna 

 

5.1 Värderingar 

 

Vi frågade våra respondenter vilka värderingar deras franchisesystem respektive butikskedja 

har fick vi en mängd olika svar, men de flesta kan kopplas till beteende- och agerande, 

personalens utseende, butiksutseende, produkterna, finansiella aspekter, målsättning och 

vision.  

 

5.1.1 Franchisetagare: 

 

Under intervjun med franchisetagare A konstaterar respondenten att villkoren för 

franchisesystemet framförallt gäller utseendet i butiken, inköpen och marknadsföringen. 

Utseendet i butiken och marknadsföringen är en önskan från franchisegivaren att uppfattas på 

ett visst sätt när det gäller hur de är som företag. En stor del av värderingarna inom 

organisationen gäller den finansiella delen. Som vi ovan skrivit så gäller det hur inköpen ska 

göras, såsom att inköpen bara får göras från leverantörer som finns inom koncernen och att de 

ska göras från ett visst sortiment. När det gäller produkterna eftersträvar franchisesystemet att 

ha miljövänliga produkter. Franchisegivaren sätter även upp budgetar och mål för varje 

franchisetagare. De har även speciella kassasystem som ska göra det möjligt för 

franchisegivaren att kontrollera försäljningen. Det är dessa riktlinjer som franchisegivaren 

tycker är viktigast. Vidare har franchisegivaren i franchisesystem A en affärsidé och tanke om 

hur det ska vara samt en vision. Franchisetagare A sammanfattar detta som ”hjälp hela 

vägen”. De värderingar som franchisetagaren upplever är viktigast för franchisegivaren är 

utseende i butiken, inköp från koncernen och marknadsföring.  

 

Franchisesystem B har framför allt organisationsvärderingar som kan kopplas till deras 

produkter. De säljer icke-djurtestade produkter och det finns ett rättviseprojekt bakom varje 

produkt. Vi ser detta som att företaget tycker det är viktigt med samhällsansvar. Inköpen sker 

från koncernen. Vidare har de en klädpolicy och medarbetarna ska inte ha synliga tatueringar 

och piercingar. När det gäller beteende och agerande så ska de ha ett visst kundbemötande. De 

har även finansiella värderingar som är väldigt viktiga då franchisegivaren följer upp 

redovisningen, även om de ses som en egen verksamhet som har sin egen ekonomi. 

Franchisetagare B sa sig känna till franchisesystemets affärsidé och vision, men kunde inte 

ange dem under intervjun. 

 

Värderingarna inom franchisesystem C är bland annat fyra hörnpelare. Franchisetagaren 

kunde dock vid tillfället bara ange två av dem vilket är att använda pengarna på rätt sätt och 

tala klarspråk i hela organisationen. Franchisetagare C säger: 

 
” Vi har ju bytt ägare för ett år sedan och då ändrades värderingarna, men de nya är fyra 

hörnpelare… så det handlar mycket om att vara rädd om pengarna; att inte slösa i onödan 

men samtidigt ska man inte spara onödigt mycket heller utan man ska använda pengarna 

på rätt sätt, vi ska tala klarspråk; vi ska tala till varandra och inte om varandra så att det 

inte blir en massa skitsnack bakom ryggen utan har man något att säga tar man upp det 

direkt med personen, raka rör som de kallar det” 
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Vidare finns det i franchisesystem C policys för beteende och agerande där fokus ligger på 

service och kundbemötande, där de som arbetar i butiken ska söka upp kontakten med 

kunderna och inte tvärt om, de ska säga hej och välkommen när kunderna kommer och de ska 

ge bästa service till kunderna. Det finns även en klädpolicy som säger att de ska klä sig efter 

sin egen målgrupp. När det gäller verksamheten har de strikta riktlinjer för arbetsmiljön samt 

den externa miljön. De har också stränga krav på produkterna och produktionen av dessa. De 

köper inte in pälsvaror, de skinnprodukter som de säljer ska bara vara en restprodukt från 

köttindustrin och det är strikta regler som måste följas vid köp av externa leverantörer. 

Inköpen till butiken sker från koncernen. Deras målsättning är att de ska vara bäst på sitt 

verksamhetsområde. Visionen kände franchisetagaren inte till. 

 

I franchisesystem D finns det inte så många värderingar från franchisegivarens sida säger 

respondent D. De har policys för kundbemötande, vilket innebär att de alltid ska heja och vara 

glada, de ska aldrig vara omöjliga och de ska slå in fina paket. Det finns vissa direktiv för 

vilket sortiment de ska ha och vissa regler som de ska följa bland annat gällande presentkort. 

Deras vision är att alltid bli bättre och att de eftersträvar att vara kundens förstahandsval, att 

ha nöjda kunder och att öka försäljningen. De finns ingen målsättning från franchisegivarens 

sida och inte heller någon klädpolicy. Dessa bestämmer franchisetagaren själv. 

Franchisetagare D säger att de flesta värderingarna gäller driften av verksamheten och 

finansiella aspekter.  

 

Vi frågade franchisetagarna om vad de själva ansåg om sin kunskap om värderingarna. Alla 

franchisetagare anser att de förstår innebörden av värderingarna och hur värderingarna ska 

tillämpas i verksamheten. Det franchisetagarna upplever är viktigt för förståelsen är att 

värderingarna är enkla och tydliga, men också att det inte är så många värderingar. Detta citat 

från franchisetagare C anser vi sammanfatta franchisetagarnas åsikter: 

 
”De är väldigt tydliga och få. Om det är många så är det inte så lätt att hålla reda på alla. 

De är också väldigt fåordade, de är väldigt rakt på sak.”  

 

Vidare frågade vi franchisetagarna om de anser sig tillämpa värderingarna i sin verksamhet. 

Denna fråga gav delade svar. Vissa av franchisetagarna anser att de tillämpas värderingarna 

medan vissa anser att de tillämpar värderingarna till viss del och anpassar istället 

värderingarna till verksamheten. Ibland passar inte värderingarna till verksamheternas 

förutsättningar och de måste därför anpassas. Franchisetagare A säger:  

 
”Vi gör vad som krävs för att vi ska sälja så mycket som möjligt och för att vi ska må så bra 

som möjligt. Ibland kan det faktiskt vara så att man gör en avstickare från 

franchisepunkterna för att få en fungerande verksamhet.”   

 

”Ibland kan man tycka att det de kommer med, de förslag och de idéer som de har inte 

alltid är relevanta i vardagslivet just nu. Det är därför som vi då kan strunta i dem och så 

gör vi på ett sätt som ska kunna anpassas till vår egen verksamhet.” 

 

Vi frågade även franchisetagarna om organisationsvärderingarna stämmer överens med deras 

egna värderingar och alla franchisetagare svarade att de gör det eller att det gör det till stor 

del. De kan dock ibland ifrågasätta och kritisera vissa värderingar. 
 

 

Franchisetagarna är till viss del styrda av värderingarna, men ändå inte. Franchisetagare C 

säger att han använder värderingarna att falla tillbaka på, men att han inte går omkring och 
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tänker på dem hela tiden. Franchisetagare D säger att han mest tillämpar sina egna värderingar 

i butiken, men följer franchisegivarens regler. Franchisetagare A säger att franchisegivaren 

har en åsikt, men att de kör sitt eget lilla race. De är ändå relativt nära varandra. Han säger 

vidare: 

 
”Det kan finnas mindre viktig information som vi inte anses bry oss om. Men det är inga 

problem med det, det är bara att tala om det för dem och det är inte så byråkratiskt. Vi tar 

det med dem direkt och förklarar att vi gjort på ett eget sätt eller att vi inte bryr oss om det 

eller vad det nu kan vara och det är inga problem.” 

 

Vidare är det inget krav från franchisegivarens sida att franchisetagarna kommunicerar 

värderingarna vidare till sina medarbetare. 

5.1.2 Butikschefer 

 

I butikskedja E finns det framför allt tre värderingar som gäller för hela organisationen vilket 

är relationer, handlingskraft och affärer. De ska skapa värde både för företaget och kunderna, 

de ska visa respekt för kunderna och medarbetarna och få det detta till att hända. Vidare ska 

de alltid stå för kvalitet och de ska alltid få kunderna att känna sig nöjda och trygga. När det 
gäller beteende och agerande så ska alla följa en klädkod, bemöta kunderna på ett visst sätt 

och svara i telefon på ett visst sätt samt följa de regler som finns för visitkort. Dessa innebär 

att medarbetarna ska ha profilkläder för att kunderna lätt ska se vem som är personal, de ska 

svara med hela butiksnamnet och var de ligger när de svarar i telefon, bara vissa i butiken får 

ha visitkort och dessa ska delas ut med omsorg och omtanke för att visitkortet representerar 

bolaget. Deras mål är att bli ett stort genuint serviceföretag. Butikschef E kände inte till 

företagets vision. Målen för butiken sätts av försäljningschefen. 

 

Inom butikskedja F är enkelhet, tydlighet och engagemang de värderingar de går efter. Det 

som gäller då är att det är personalen som ska ta kontakt med kunden och inte tvärtom, det ska 

vara enkel och tydlig kommunikation, de ska få personalen att känna sig engagerade och 

delaktiga i verksamheten. De har strikt policy för vilka kläder medarbetarna får bära. De får 

inte ha jeans i någon form. Finansiellt är värderingarna riktade mot omsättning samt kostnader 

och svinn. Deras målsättning är att vara kundens förstahandsval och visionen är att bli störst i 

Skandinavien. Målen för butiken sätts av ledningen. 

 

Butikskedja G har ett flertal policys. Till att börja med har de en policy gällande hur 

personalen får klä sig, där det framför allt framgår att man inte får vara för utmanande klädd 

eller ha synliga tatueringar. Nästa policy gäller arbetsmiljö och säkerheten i butiken. Vidare 

har de en policy för kundbemötande, där de går efter ”hej, nick och blick”. När det gäller 

butiksutseende så finns det strikta regler, det ska vara enhetligt genom hela kedjan. Butikschef 

G kunde inte ange butikskedjans vision eller målsättning under intervjun. 

 

I butikskedja H är det tre värderingar som är utmärkande: arbetsglädje, förnyelse och 

nyfikenhet. De har framförallt policys gällande beteende och agerande i butiken som omfattar 

vilka kläder personalen ska ha, att man inte får tugga tyggummi eller ha mobiltelefon, de ska 

vara så säljande som möjligt mot kunderna och de går efter policyn ”hej, nick och blick”. De 

har även en policy för hur det ska se ut i butiken. En annan värdering som organisationen har 

är att de har stor personalfokus och de värnar om personalen. När det gäller målsättningen så 

har organisationen försäljningsmål, men också mål om att arbeta på ett visst sätt och att ännu 

mer fokus ska ligga på personalen. Målsättningen håller de dock på att arbeta om på grund av 



45 

 

organisationsförändringar. Det samma gäller visionen och affärsidén, vilket gör att butikschef 

H inte kan besvara dessa frågor.  

 

Liksom franchisetagarna frågade vi butikscheferna om vad de själva ansåg om sin kunskap 

om värderingarna. Alla butikschefer anser att de förstår innebörden av värderingarna och hur 

värderingarna ska tillämpas i verksamheten. Det butikscheferna upplever är viktigt för 

förståelsen är att värderingarnas enkelhet, tydlighet samt att det inte är så många värderingar. 

Butikschef E säger:  

 
”Vi har egentligen bara tre värderingar som är genensamma för hela vår organisation och 

det är affärer, relationer och handlingskraft. Vi ska skapa värde, vi ska visa respekt och vi 

ska få det att hända. Så det finns inte så mycket som kan misstolkas eller uppfattas på 

annorlunda sätt.” 

 

Vi frågade även butikscheferna om de anser sig tillämpa värderingarna i sin verksamhet. 

Precis som hos franchisetagarna så anser vissa av butikscheferna att de tillämpas 

värderingarna medan vissa anser att de tillämpar värderingarna till viss del. De värderingar de 

inte tillämpar passar inte verksamheternas förutsättningar och de måste därför anpassas till 

verksamheten. Butikscheferna ifrågasätter och kritiserar ibland värderingarna. Alla 

butikschefer säger dock att de följer majoriteten av värderingarna. Vidare frågade vi 

butikscheferna om organisationsvärderingarna stämmer överens med deras egna värderingar 

och alla butikschefer svarade att de gör det eller att det gör det till stor del. 

 

Butikscheferna säger att de till stor del är styrda av värderingarna. Butikschef G säger att de 

måste följa värderingarna och säger att det är framförallt viktigt då de är ambassadörer utåt. 

Butikschef H säger att de ska följa värderingarna för det hjälper dem att uppnå målen. 

Butikschef F säger följande:  

 
”Regler är ju satta för att följas, men just när det gäller klädpolicyn så är det något som 

kommer upp vid varje träff. För det finns de som tycker det är förlegat, men internationellt 

är det ju så, man har ju en klädkod på denhär typen av butik. Om man inte trivs med det 

passar nog inte jobbet heller. Det var en butikschef som tog upp det och då sa ledningen 

bara: om det inte passar dig så bör du nog fundera på ett annat jobb.” 

 

Vidare är det ett krav från ledningen att butikscheferna kommunicerar värderingarna vidare 

till sina medarbetare. 

 

5.2 Kommunikation 

 

5.2.1 Franchisetagare 

 

Kommunikationen av värderingarna sker på flera olika sätt i franchisesystemen. Det 

förekommer elektronisk kommunikation i alla franchiseföretag. Alla franchisetagare får 

information om värderingarna via e-mail. I alla franchisesystem utom B kommer information 

via intranät. Även muntlig information under möten är vanligt. I alla franchisesystem 

förekommer det möten på stor- och flergruppsnivå där alla franchisetagare möts. I 

franchisesystem A och D sker det också regionsmöten där hela eller delar av regionen träffas. 

Möten på interpersonell nivå mellan franchisetagaren och en representant från 

franchisegivaren sker i alla franchisesystem utom C och D. Skriftlig information är inte så 

vanligt men förekommer i form av en franchisepärm, men även i form av brev i 
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franchisesystem A. Kommunikation av värderingarna sker även via sociala aktiviteter i form 

av kick-off’s i franchisesystem C. Vi frågade även respondenterna om de upplevde att 

värderingarna kommuniceras icke-verbalt. Franchisetagare B och D upplever ingen sådan 

kommunikation medan franchisetagare A och C upplever en icke-verbal kommunikation. I 

franchisesystem A är det deras miljölogotyp som symboliserar deras miljövärderingar. Denna 

kommunikation upplever franchisetagare A blir undermedveten då de omges av den varje dag. 

I franchisesystem C är det den avslappnade stilen genom hela franchisesystemet som 

kommunicerar en ”vi” känsla. Han säger vidare att organisationen inte är så hierarkisk. 

Franchisetagare C säger följande på frågan om det förekommer icke-verbal kommunikation 

av värderingarna:  

 
”Jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt på det. Det är ju så sällan vi träffar 

franchisegivaren, och när vi träffar dem så är det väldigt avspänt. Det är dem som lyssnar 

på oss och inte tvärt om. Och nere på kontoret så är det ju… det är en ganska platt 

organisation. De som arbetar där är väldigt kreativa människor, det är inte så mycket med 

chefer och så. Det känns som mer hemmiljö, men vi är ju inte där mer än en gång per år så 

det kanske kommuniceras mer till dem än till oss. Men just att de har en avslappnad stil kan 

ju vara ett sätt att kommunicera, just det att de inte kommer med pekpinne utan mer ”vi är 

tillsammans”… så helt klart.” 

 

Kommunikationen sker alltså på flera olika sätt men franchisetagarna upplever att det 

framförallt är via elektronisk kommunikation de får information om värderingarna. 

 

När det gäller vem som kommunicerar värderingarna så är det ofta franchisesystemets VD 

som står för kommunikationen, men det kan även vara någon annan högt uppsatt chef eller i 

vissa fall den representant som möter franchisetagarna i butiken. Alla franchisetagare anger 

att kommunikationen av värderingarna i princip alltid sker av samma person eller personer. 

Att kommunikationen sker av ett begränsat antal personer upplever franchisetagarna som 

positivt. Vi sammanfattar alla franchisetagares åsikter kring detta med ett citat av 

franchisetagare C:  

 
”Det är bra att det är en person som försöker få alla att gå i en och samma riktning. Det 

blir svårt om det är många. Man kan tro att man har samma utgångspunkt men man kanske 

inte riktigt har det.” 

   

5.2.2 Butikschefer 

 

I butikskedjorna sker kommunikationen av värderingarna på olika sätt. Till att börja med sker 

kommunikationen via elektronisk information i form av e-mail och intranät i alla 

butikskedjorna. Muntlig information ges under möten. Dessa möten sker i alla butikskedjor på 

stor- och flergruppsnivå där alla butikschefer träffas och i alla butikskedjor utom H möts även 

regionerna. Möten på interpersonell nivå sker i alla butikskedjor och det är då möte mellan 

butikschefen och försäljningschefen respektive distriktschefen. Telefonmöten är också vanligt 

i butikskedjorna. Skriftlig information i form av brev förekommer bara i butikskedja E och 

kommunikation via sociala aktiviteter sker bara i butikskedja F. Tre av butikscheferna 

upplever att det också förekommer icke-verbal kommunikation av värderingarna. I 

butikskedja E säger butikschefen att denna kommunikation sker främst genom de olika roller 

som folk har inom organisationen. Han menar att det är tydligt vem som är vem i 

organisationen. Butikschef E säger:  

 
”Inom försäljning säger man att 65-70 procent av kommunikationen sker genom 

kroppsspråk, så självklart finns det. Det som märks ganska tydligt är vem som är vem i 
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organisationen, vilka roller folk har. Men vi jobbar väldigt hårt i hela bolaget på att visa 

respekt. Om jag tittar på min chef så skulle jag säga att hans beteende lever, andas och är 

våra organisationsvärderingar.”  

 

I butikskedja F sker den icke-verbala kommunikationen genom stilrena färger och teckensnitt. 

Med detta vill organisationen förmedla att de är internationella och att de riktar sig till  både 

kvinnor och män. I butikskedja H sker icke-verbal kommunikation i form av budskapskyltar 

där de vill kommunicera att de står för förnyelse och ”det lite roliga”. 

 

Vi frågade butikscheferna vem i organisationen som kommunicerar värderingarna till dem 

och det är alla sa att det är deras närmaste chef. Kommunikationen sker från ledningen till 

cheferna på olika nivåer. Hur många led kommunikationen går i beror på företagets struktur. 

Ibland kan kommunikationen ske direkt ifrån företagets VD, men framförallt är det den 

närmaste chefen. Alla respondenter upplever att det är positivt att det är vissa personer som 

står för kommunikationen av värderingarna och inte så många. Butikschefernas åsikter kring 

detta sammanfattar vi med ett citat från butikschef G: 

 
”Jag tycker det är positivt, för det skulle nog bli rörigt om det började komma upp 

information från en massa ställen.” 

 

 

5.3 Hinder och möjligheter i kommunikationen 

 

För att kunna identifiera vilka hinder och möjligheter som förekommer i kommunikationen av 

värderingarna ställde vi frågor kring detta till respondenterna.  

 

5.3.1 Franchisetagare 

 

Förtroende: Vi frågade franchisetagarna om de kände förtroende för den personen som 

kommunicerar värderingarna till dem och alla respondenter svarade ja.  

 

Tidpunkt: Vidare frågade vi om kommunikationen av värderingarna sker vid någon speciell 

tidpunkt eller något speciellt tillfälle, eller om den sker mer kontinuerligt och upprepande. 

Alla franchisetagare svarade att det var ett kontinuerligt flöde och att kommunikationen 

upprepas, men skulle de ange en viss tidpunkt så är det på möten. Franchisetagare C säger 

dock att det har varit ett tillfälle då kommunikationen sett annorlunda ut och det var vid den 

organisationsförändring som skedde för ett tag sedan. Franchisetagare C upplevde att 

kommunikationen just innan förändringarna implementerades var nästintill obefintlig, men 

när det var klart från franchisegivarens sida vilka förändringar som skulle ske blev 

kommunikationen betydligt bättre. Franchisetagare C säger så här om kommunikationen av 

värderingarna under den tiden:  

 
”Det som kanske inte var bra var precis innan det skedde. Det blev som ett vakuum för de 

visste nog inte riktigt själva vad som skulle hända och det måste de diskutera fram och det 

kan man ju förstå, men då blev det också väldigt tyst och då började det pratas i leden 

naturligtvis. Men samtidigt är det förståligt för de visste ju inte själva och då är det ju svårt 

att kommunicera något. Men efteråt tycker jag det har varit väldigt tydligt.” 
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Informationsmängd: Vi frågade franchisetagarna om de anser att de får tillräckligt med 

information om värderingarna och alla svarade ja. Franchisetagare A och B upplever till och 

med att det kan bli för mycket information. På frågan om det kan bli för mycket information 

svarar franchisetagare A följande:  

 
” Ja, det kan man ju också säga. Det blir det ju, för saken är den att vi är människor som 

jobbar med det här och vi kan inte ta åt oss allt, vi kan inte följa allt utan det är som när 

man öppnar posten, man öppnar all post men man får slänga en hel del. Man kan helt 

enkelt inte ta åt sig av allt för då skulle man få jobba tre dygn på ett dygn. Därför får man 

vara selektiv och därför är det så att vi som då har det här vi får sortera informationen och 

se till att personalen får den information som vi tycker är relevant för verksamheten, alltså 

för vår verksamhet. Allt det där andra, det får komma upp till ytan om det verkligen behövs. 

Det är som all reklam man får i brevlådan, det är många som skriver ingen reklam tack, för 

att det finns ingen användning för den. Behöver man informationen så letar man sig till 

den, så är det för oss också.” 

 

På samma fråga svarar franchisetagare B:  

 
”Ja det kan bli lite väl mycket. Man ska ju hinna ta hand om det också, men det gör man 

inte…. På morgonen tar vi hand om alla mail och sånt, och går igenom och läser det. Vi 

vill inte att det ska göras under dagen för då blir det så mycket annat också.” 

 

 

Uppföljning: När vi frågade om det sker någon uppföljning av kommunikationen av 

värderingarna svarade alla franchisetagare utom C att det sker. Franchisetagare A svarar 

följande på frågan:  

 
” Ja, det gör det absolut. Är det någon viktig information så i fråga om styrning eller 

statistik eller kampanjer, den tar vi åt oss och den följer de också upp och den är vi på så 

att säga. Sen kan det också finnas mindre viktig information som de ändå följer upp men 

som vi inte anses bry oss om. Men det är inte några problem med det, det är bara att tala 

om det för de och det är inte så byråkratiskt. Vi tar det med de direkt och förklarar att vi 

gjort på ett eget sätt eller vi bryr oss inte om det eller vad det nu kan vara och det är inga 

problem.”  

 

På samma fråga svara franchisetagare B:  
 

”Ja det kan man säga. Om man har fått en information så ser de att man jobbar på den och 

så, och det kan man se som en uppföljning. Ibland har vi även tävlingar och sådär då 

uppföljning också sker.” 

 

Avstånd: Vi frågade franchisetagarna om de upplevde att avståndet, antingen fysiska eller 

psykiska, mellan dem och franchisetagaren påverkade kommunikationen. När vi talar om 

fysiska avstånd är det geografiska avstånd vi menar och när vi talar om psykiska avstånd 

menar vi avstånd som beror på mentala skillnader som leder till att respondenterna tänker 

olika. Svaret blev att ingen av franchisetagarna upplever att de påverkar kommunikationen. 

Däremot upplevde franchisetagare A att det kunde påverka uppfattningarna om saker och ting. 

Till exempel att vissa saker inte säljer i Norra Sverige så som det gör i Södra Sverige. Vidare 

upplever inte franchisetagarna att det är något direkt avstånd mellan dem och franchisegivaren 

utan att de är på samma nivå. 
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Feedback: På frågan om franchisetagarna anser att de har möjlighet att ge feedback på 

kommunikationen av värderingarna svarade alla ja. Franchisetagare A säger följande på 

frågan: 

 
”Ja det tycker jag. Det händer ju att vi ger våra åsikter och ofta är det så att vi ger åsikter 

och eftersom vi är så stora i kedjan så lyssnar de väldigt mycket på oss. Ibland har det varit 

så att de policys och andra värderingar som vi har haft har franchisegivaren implementerat 

på andra ställen.” 
 

På samma fråga säger franchisetagare B: 

 
”Ja, det tycker jag absolut. Det fungerar väldigt bra och det görs… Även om jag har en 

åsikt som inte alltid stämmer överrens så kan jag absolut säga det.”   

 

Vi frågade då franchisetagarna vad som gör det lätt att ge feedback. Franchisetagare A och D 

tycker det är lätt för att deras respektive franchisesystem inte är så stort. Franchisetagare D 

säger vidare att det är lätt att få tag på rätt person då organisationen inte är så hierarkisk. 

Franchisetagare C säger att han har en väldigt bra kontakt med ledningen och att det gör det 

lätt att ge feedback. Han säger vidare att organisationen inte är så hierarkisk och att det är 

lättare att få kontakt då det inte är så stort steg upp till ledningen. 
 

Diskutera och reflektera: På frågan om franchisetagarna upplever att de kan ha en dialog 

samt diskutera och reflektera organisationsvärderingarna med sin respektive franchisegivare 

svarade alla franchisetagare ja. Vi ställde då följdfrågan vad de anser gör det lätt att diskutera 

och reflektera med franchisegivaren. Franchisetagare A anser att det är lätt då det både sker 

formella och informella möten. Franchisetagare B säger att hon uppmuntras till att göra det. 

Franchisetagare D upplever att det är den nära kontakten som gör det möjligt. Franchisetagare 

C säger följande om saken: 
 

”Vi är ju en rätt liten organisation, vi är rätt få som jobbar här, jag kan tänka mig att om 

det var en större organisation kan jag tänka mig att sådana frågor blir viktigare. Men vi är 

ju så få, så vi träffas ju och det är lätt att kommunicera inom den gruppen. Så det är inget 

jag anser gäller vår organisation.” 

 

Lyssna och förstå: Vi frågade då om de upplever att deras franchisegivare lyssnar och 

försöker förstå dem då de ger feedback eller diskuterar och reflekterar över värderingarna. 

Alla franchisetagare svarade ja på frågan. Franchisetagare C svarar följande på frågan:  
 

”Ja det gör de, de är jätte bra på att lyssna. Det är ett stort plus med de nya ägarna jämfört 

med de gamla. De är mycket mer aktiva lyssnare, det känns som att de vill lyssnar och inte 

att de lyssnar för att det ser bra ut. Sedan att de inte alltid håller men det är en annan sak.”   

 

Upplevda hinder: Vi frågade även franchisetagarna om de själva upplevde något hinder i 

kommunikationen av värderingarna. Ingen av franchisetagarna kunde komma på något som 

kan utgöra ett hinder i kommunikationen. 

 

5.3.2 Butikschefer 
 

Förtroende: På frågan om butikscheferna känner förtroende för den som kommunicerar 

organisationsvärderingarna till dem svarade alla ja. Butikschef G säger:  
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”Ja absolut… och så har jag ju mycket kontakt med huvudkontoret då jag har varit där så 

mycket. Jag känner mig trygg måste jag säga.” 
 

Butikschef G poängterar också att hon har en bra relation med sin närmaste chef som står för 

kommunikationen. Butikschef H upplever att det är viktigt med personligheten för 

förtroendets skull och svarar såhär på frågan:  

 
”Ja absolut. Den som drog det med oss först var personalchefen för koncernen och det är 

en otroligt bra personalchef, mycket bra.”  

 

Tidpunkt: När vi frågade butikscheferna om kommunikationen sker vid något speciellt 

tillfälle eller någon speciell tidpunkt, eller om kommunikationen sker mer kontinuerligt och 

upprepande svarade alla butikschefer utom H att kommunikationen är kontinuerlig och 

upprepande. Om det sker vid något speciellt tillfälle så är det på mötena, men de flesta 

butikscheferna säger att möten också är kontinuerliga. Mötena som sker på stor- och 

flergruppsnivå är dock inte lika kontinuerliga. Butikschef H säger följande om när 

kommunikationen sker:  

 
”Det blir ju oftast när man samlas en representant från varje butik, istället för att måsta 

dra det flera gånger. Sedan har vi haft föreläsare på mötena för att inspirera till hur vi ska 

jobba. Det är då man pratar rena organisationsvärderingar så at säga.”  

 

Butikschef D säger att kommunikationen av värderingarna sker kontinuerligt, men att 

kommunikationen blev mer frekvent under en omstrukturering om gjorts i butikskedja D. 

Butikschefen säger:  

 
”Efter en omstrukturering gick informationen hårt ut via intranätet och mail, och vår VD 

var till och med ute och informerade i vissa butiker.”  

 

 

Informationsmängd: Vi frågade butikscheferna om de anser att de får tillräckligt med 

information om värderingarna och alla svarad ja, men butikscheferna D och G sa även att det 

kan bli för mycket information. Butikschef D säger så här på frågan om han upplever att han 

får tillräckligt med information:  

 
”Om man säger så här, ibland önskar jag att jag fick mindre så att man fick tid att jobba 

med annat. All information är bra, men det finns en toleransnivå. Skulle man efterleva alla 

praxis som finns så är frågan om man skulle kunna leverera förväntade resultat. Ibland 

måste man ’think outside the box’ liksom.”  

 

På samma fråga svara butikschef G:  

 
”Mm, det får jag. Vi kan få för mycket ibland till och med om man kan säga så. Men det 

hör man även från andra butiker. Det är väldigt mycket som kan pumpa ut. Det är inte så 

många timmar som ligger på butikerna och ändå ska man hinna med att göra det här eller 

det där. Det kan vara mycket ibland… Man sållar och tar det man tycker är väsentligt först, 

till att börja med, man måste ändå hinna med allt.” 

 

Uppföljning: När vi frågade om det sker någon uppföljning av kommunikationen av 

värderingarna svarade alla butikschefer utom H att det sker. Butikschef F säger att det ofta 

sker i form av rapporter som ska lämnas in och butikschef G säger att de har utbildningar där 

det går igenom uppföljningen. Butikschef E säger att de har de har uppföljning en gång i 

månaden under ett stort telefonmöte. Då kontrolleras att butikerna gör det de ska göra. 
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Butikschef H säger att de inte har hunnit implementera någon uppföljning då de är i en 

expansiv fas. 

 

Avstånd: På frågan om avståndet, antingen fysiskt eller psykiskt, mellan butikschefen och 

den närmaste chefen som kommunicerar värderingarna påverkar kommunikationen svarade 

alla nej då de inte upplever att det är något avstånd mellan dem. Butikschef E säger att det inte 

är något stort avstånd mellan honom och hans chef och att de har ett nära samarbete då det är 

det som driver företaget framåt. Butikschef F och H säger att de inte upplever några avstånd 

och det samma säger butikschef G som också tillägger att hon även har en god kontakt med de 

andra i företaget. 

 

Feedback: Vi frågade butikscheferna om de anser att de har möjlighet att ge feedback på 

kommunikationen av värderingarna och alla svarade ja. Butikschef E anser att han har mycket 

att säga till om hur hans enhet drivs. Butikschef G och H säger att de kan ge feedback, men att 

de inte alltid får igenom sina förslag.  

 

Som följdfråga frågade vi butikscheferna vad de ansåg göra det lätt att ge feedback. 

Butikschef F och G säger att det är för att det är lätt att diskutera, medan butikschef H anser 

att det är storleken på organisationen som gör det. Butikschef H säger följande: 

 
”Vi har ju inte så stor organisation än, det är inte så långa vägar då vi inte har så många 

chefer än. Jag pratar om sådant här ganska ofta med vår VD, men det skulle jag ju aldrig 

gjort i en större organisation. Ledningen är så liten, så då har man bra kontakt.” 

 

 

Diskussion och reflektion: På frågan om butikscheferna upplever att de kan ha en dialog 

samt diskutera och reflektera organisationsvärderingarna med sin chef svarade alla 

butikscheferna ja. Vi ställde då följdfrågan vad de anser gör det lätt att diskutera och 

reflektera. Butikschef E säger att han tror det har betydelse hur man är som person och att 

hans personlighet spelar roll. Han har även samtal med sin chef två till tre gånger i veckan och 

att det därför inte är några problem att diskutera och reflektera över värderingarna. Butikschef 

F upplever att det är lätt att prata med alla inom butikskedjan. Butikschef H säger att det är 

människorna i företaget som gör det lätt att diskutera. Hon säger att det är enkla och bra 

människor som jobbar i företaget. Att de är sociala, öppna och raka. Butikschef G säger 

istället att det är hennes personlighet som gör det. Hon säger följande: 

 
” Det kanske är min personlighet… jag tror det många gånger faktiskt. Jag har alltid 

kunnat prata med alla försäljningschefer, det har aldrig varit något problem. Många 

gånger kan det ju vara så att man inte vågar diskutera på grund av respekt.. men jag tror 

att det är bättre att ha en öppen kommunikation.” 

 

Lyssna och förstå: Vi frågade om de upplever att deras chefer lyssnar och försöker förstå 

dem då de ger feedback eller diskuterar och reflekterar över värderingarna. Alla butikschefer 

svarade ja på frågan. 

 

Upplevda hinder: Vi frågade även om butikscheferna själva upplevde något hinder i 

kommunikationen av värderingarna och alla butikschefer svarade att de inte upplevde något. 

Butikschef H säger dock att hon kan tycka att det blir luddigt att sitta och prata om 

värderingarna, och att det är lätt att sväva ut om man diskuterar de ingående. 
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6. ANALYS 

I detta avsnitt analyserar vi den information vi samlat in under intervjuerna. Vi utgår från 

vårt teoretiska ramverk och försöker på så sätt uppnå vårt syfte med arbetet. 

 

6.2 Värderingar 

 

Vår studie går inte ut på att analysera värderingarna, men vi har några reflektioner kring den 

data vi fått in om värderingarna. För det första har många franchisesystem och butikskedjor 

liknande värderingar. Det gäller framför allt kundbemötande och klädpolicys. Det är i och för 

sig inte konstigt då alla företag vi undersökt bedriver butiksverksamhet och deras inkomst är 

beroende av kunderna som kommer in i butiken. Att vår studie visar att franchisesystemen 

och butikskedjorna har liknande värderingar tolkar vi beror på att vi studerat företag med 

butiksverksamhet.  

 

För det andra har alla företag finansiella mål, men i förhållande till de andra värderingarna så 

uppfattar vi att värderingarna gällande finansiella aspekter, utseende i butiken och inköp från 

koncernen har en större vikt i franchisesystemen. Med detta menar vi inte att värderingarna 
gällande finansiella aspekter, utseende i butiken och inköp från koncernen inte är viktiga i 

butikskedjorna, men franchisetagarna betonar att dessa värderingar är viktiga för 

franchisegivaren till skillnad från butikscheferna som inte nämner att någon värdering är 

viktigare än någon annan. Vi ser en koppling mellan att dessa värderingar är speciellt viktiga i 

franchisesystemen och franchisesystemens element. Tre av elementen berör just dessa 

värderingar. De finansiella aspekterna kan kopplas till elementet kontroll, då franchisegivaren 

har rätt till insyn och kontroll av franchisetagarens löpande verksamhet. Värderingarna kring 

butiksutseendet kan kopplas till elementet om ett rationellt butikskoncept. Franchisegivaren 

ställer krav på vart verksamheten ska lokaliseras och hur butikskonceptet ska vara utformat. 

Slutligen kan inköp från koncernen kopplas till elementet om ett standardiserat 

produkt/service utbud, där alla franchisetagare i franchisesystemet ska tillhandahålla samma 

produkter och tjänster. Kvaliteten ska också vara den samma.  

 

För det tredje upplever vi att butikscheferna i butikskedjorna är mer styrda av 

organisationsvärderingarna än franchisetagarna. Butikscheferna måste generellt följa 

värderingarna, medan franchisetagarna inte alltid tillämpar franchisegivarnas värderingar, 

vilket inte är något större problem från franchisegivarens sida. Dessa skillnader kan påvisas 

med två citat: 

 

Franchisetagare A:  
”Det kan finnas mindre viktig information som vi inte anses bry oss om. Men det är inga 

problem med det, det är bara att tala om det för dem och det är inte så byråkratiskt. Vi tar 

det med dem direkt och förklarar att vi gjort på ett eget sätt eller att vi inte bryr oss om det 

eller vad det nu kan vara och det är inga problem.” 

 

Butikschef F: 
”Regler är ju satta för att följas, men just när det gäller klädpolicyn så är det något som 

kommer upp vid varje träff. För det finns de som tycker det är förlegat, men internationellt 

är det ju så, man har ju en klädkod på denhär typen av butik. Om man inte trivs med det 

passar nog inte jobbet heller. Det var en butikschef som tog upp det och då sa ledningen 

bara: om det inte passar dig så bör du nog fundera på ett annat jobb.” 

 

Att butikscheferna är mer styrda av värderingarna än franchisetagarna kan dock vara en 

företeelse som just gäller de företag som vi studerat och behöver inte gälla franchisesystem 
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överlag. Det faktum att de franchisesystem vi studerat är mindre än de butikskedjor vi studerat 

tror vi kan ha betydelse. I mindre organisationer är det lättare att ha kontroll över 

verksamheterna medan det kan vara svårt att ha kontroll över alla verksamheterna i en större 

organisation, att ha starka värderingar kan då fungera som en styrmekanism för företaget så 

att det bedrivs så som ledningen vill. Genom att betona vikten av värderingarna kan det 

påverka medarbetarna i organisationen både när det gäller agerande och beslut.  

 

För det fjärde finner vi bevis både för och emot en stark organisationskultur, i det här fallet att 

värderingarna har en starkt påverkande effekt på respondenterna och ändå inte. För att 

organisationsvärderingarna ska kunna påverka individerna i organisationen till att agera 

utifrån företagets bästa och inte utifrån sina egna värderingar måste individuella värderingar 

integreras med organisationens värderingar. De respondenter vi studerar säger att deras 

värderingar stämmer överens med organisationens värderingar. Det tolkar vi som att de 

individuella värderingarna hos respondenterna är integrerade med respektive organisations 

värderingar och att organisationsvärderingarna därför kan styra respondenternas beteende, 

vilket skulle innebära att organisationskulturen är stark. Teoretiskt innebär det att 

respondenterna skulle arbeta utefter värderingarna utan att ifrågasätta eller kritisera 

värderingarna. Intervjuerna visar dock att respondenterna ibland ifrågasätter och kritiserar 

vissa värderingarna och det tolkar vi som att respondenterna inte helt är styrda av 

värderingarna, vilket är ett motbevis för att organisationskulturen är stark. Enligt tidigare 

resonemang om hur styrda respondenterna är av värderingarna kan vi dock se en skillnad 

mellan franchisetagare och butikschefer. Butikscheferna är mer styrda av värderingarna än 

franchisetagarna vilket innebär att organisationskulturerna är starkare i butikskedjorna än 

franchisesystemen. 

 

För det femte är det få av respondenterna som känner till visionen för företaget. De säger 

antingen att de inte känner till den eller så anger de vad visionen är, men att den inte stämmer. 

Däremot är det fler som känner till målsättningen. Man brukar säga ”man ser inte skogen för 

alla träden” och kanske är det så att respondenterna är så fokuserade på målen de har just nu 

att de glömmer bort visionen. Detsamma kan tänkas för respondenternas huvudorganisationer. 

För många företag är de kortsiktiga målen och de kortsiktiga vinsterna det viktigaste i nuet 

och att de därför är så fokuserad på att kommunicera målsättningen att kommunikationen av 

visionen tonas ner eller helt läggs åt sidan. Det behöver med andra ord inte innebära att 

kommunikationen av värderingarna är dålig bara för att respondenterna inte känner till 

visionen, utan det kan tänka sig att respondenternas franchisegivare respektive chefer helt 

enkelt inte har fokus på visionen i sin kommunikation av värderingarna.  

 

6.3 Kommunikationen 

För vår studie är det viktigt att ta reda på hur kommunikationen av organisationsvärderingen 

går till och vilka kommunikationsmetoder som används av franchisegivarna respektive 

butikskedjornas huvudorganisationer för att kommunicera organisationsvärderingarna till 

franchisetagarna respektive butikscheferna. Vi har framförallt frågat respondenterna om hur 

värderingarna kommuniceras och vem i organisationen som står för kommunikationen. 

 

Intervjuerna visat att kommunikationen av värderingarna i franchisesystemen och i 

butikskedjorna sker från franchisegivaren respektive ledningen till franchisetagaren respektive 

butikschefen, samt mellan franchisetagaren respektive butikschefen till franchisegivaren 

respektive ledningen i form av feedback. Vi kan därför konstatera att kommunikationen av 

värderingarna i franchisesystemen och butikskedjorna är både nedåtriktad och uppåtriktad.  
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Vår empiri visar att de vanligaste metoderna för att kommunicera värderingarna, i både 

franchisesystemen och butikskedjorna, är intranät, e-mail och möten. I franchisesystemen sker 

dock kommunikationen främst via e-mail och intranät, medan den i butikskedjorna främst 

sker under möten. Informationen om värderingarna i både franchisesystemen och 

butikskedjorna är alltså producerad information då den förekommer i form av e-mail, intranät 

och möten. Informationen, det vill säga värderingarna, gäller ofta policys, riktlinjer och mål. 

Det här innebär att kommunikationen till stor del är formell, eftersom formell intern 

kommunikation är mål, policys, regler och riktlinjer som kommuniceras via producerad 

information i form av möten och informationsmaterial. 

 

Det finns en skillnad mellan franchisesystemen och butikskedjorna när det gäller vem som 

kommunicerar värderingarna. I franchisesystemen är det ofta franchisesystemets VD. I 

butikskedjorna sker kommunikationen framförallt från den närmaste chefen. Teorin säger att 

organisationsstrukturen påverkar kommunikationen och det anser vi är fallet i dessa företag. 

Vi uppfattar att franchisesystemen inte är så hierarkiska i sin struktur då vägen till ledningen 

är kort och franchisetagarna lätt kan komma i kontakt med franchisesystemets VD. Flertalet 

franchisetagare säger även att franchisesystemen inte är så hierarkiska. Detta påverkar 

kommunikationen och synliggörs genom att kommunikationen ofta sker från 

franchisesystemets VD. Butikskedjorna däremot är generellt större än franchiseföretagen och 

är mer hierarkiska i sin struktur. Just att de är hierarkiska bevisas av deras sätt att 

kommunicera. Kommunikationen går från företagets VD i flera led ner till regionschefen som 

sedan kommunicerar det vidare till butikschefen. Vi kan därför konstatera att 

organisationsstrukturen i dessa företag påverkar vem i organisationen som står för 

kommunikationen till franchisetagarna respektive butikscheferna. Vidare sägs 

organisationsstrukturen även påverka hur kommunikationen utförs. Hierarkiska organisationer 

kännetecknas av en formell kommunikation. Det innebär att kommunikationen i 

butikskedjorna borde vara formell medan den i franchisesystemen borde vara mindre formell 

eller informell. Vi har dock i ovanstående stycke konstaterat att kommunikationen i både 

franchisesystemen och butikskedjorna är formell. Vi kan därför konstatera att 

organisationsstrukturen i dessa företag inte påverkar utförandet av kommunikationen i form 

av formell och informell kommunikation.  

 

6.4 Hinder och möjligheter i kommunikationen 

 

Vårt syfte är att identifiera vilka hinder och möjligheter det finns i kommunikationen av 

organisationsvärderingarna i de företag vi studerar. Vi ska nu gå igenom vilka hinder och 

möjligheter vi lyckats identifiera. 

 

Ett vanligt hinder i kommunikationen är att informationen misstolkas. Detta kan ske om 

gruppspråk används utanför gruppen eller när kommunikatören och mottagaren av 

informationen har olika erfarenhet av tolkningsprocessen. Från våra intervjuer kan vi 

konstatera att respondenterna inte upplever att det är svårt att tolka innebörden av 

organisationsvärderingarna eller att förstå hur dessa ska tillämpas i organisationen, det var 

ingen skillnad mellan franchisetagarna och butikscheferna. Vidare kan vi från 

respondenternas svar konstatera att det som gör att värderingarna är lätta att tolka och förstå är 

att de är enkla och tydliga. En effektiv kommunikation kan uppnås genom att använda ett 

enkelt språk som mottagaren kan förstå och därigenom tolka informationen rätt. Vi uppfattar 

det som att det är språket som används och att de är enkla och tydliga som gör värderingarna 
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lätta att tolka i de företag vi studerat och vår slutsats av detta är att det enkla språket därför 

blir en möjlighet för kommunikationen. 

 

Den skillnad vi kan se mellan franchisesystem och butikskedjor är att kommunikationen i 

butikskedjor ofta sker från den närmaste chefen och att det på så sätt sker i flera led inom 

organisationen medan det i franchisesystem kan ske direkt från ledningen till 

franchisetagaren. I varje kommunikationsprocess finns det en risk att informationen förvrängs 

och ju fler kommunikationsprocesser som sker innan alla fått informationen desto större blir 

risken att den ursprungliga informationen förvrängs. Vi ser därför en större risk för 

misstolkningar av informationen i butikskedjornas kommunikation jämfört med 

franchisesystemens kommunikation och att kommunikationen sker i flera led är därför ett 

hinder i butikskedjorna.  

 

När det förekommer skillnader i de positioner individerna i organisationen har uppkommer 

statusskillnader. Statusskillnader mellan kommunikatören och den som mottar informationen 

kan påverka kommunikationen negativt på så sätt att en individ med lägre status kan undvika 

att uttala sig till en annan individ med högre status. Detta är framför allt negativt för feedback. 

Vår empiri visar att det är hierarkiska skillnader i organisationerna och att kommunikationen 

sker av olika personer i respektive organisation. Vidare visar vår empiri att det framförallt är 

den närmaste chefen som står för kommunikationen av värderingarna i butikskedjorna medan 

det i franchisesystemen är vanligt att organisationens VD står för en stor del av 

kommunikationen. Vi skulle kunna tolka detta som att kommunikationen i butikskedjorna är 

mer gynnsam än i franchiseföretagen när det gäller statusskillnader, men franchisetagarna 

upplevde inte någon direkt statusskillnad inom sin organisation samt att de kunde tala med 

alla inom organisationen. Vår slutsats är därför att statusskillnader inte utgör något hinder för 

kommunikationen i butikskedjorna eller franchisesystemen.  

 

Huruvida mottagaren av kommunikationen uppfattar informationen som kommuniceras som 

trovärdig eller ej beror på mottagarens erfarenhet av kommunikatören. Att mottagaren har 

förtroende för kommunikatören är därför viktigt för att kommunikationen ska bli 

framgångsrik. Om mottagaren inte har förtroende för kommunikatören kan det bli ett hinder 

för kommunikationen. Vår empiri visar att både franchisetagarna och butikscheferna har 

förtroende för den som kommunicerar organisationsvärderingarna då de alla svarade ja när de 

fick frågan. Brist på källtrovärdighet utgör därför inget hinder för kommunikationen i de 

företag som vi studerat.  

 

En möjlighet för kommunikationen att bli framgångsrik är att välja rätt tidpunkt för 

kommunikationen. En organisationsmedlem utsätts för mycket kommunikation och vid vissa 

tidpunkter kan det bli så mycket information som kommuniceras att all information inte når 

fram till organisationsmedlemmen. Kommunikationen får därför inte den effekt som avses. 

Tidpunkten för kommunikationen kan därför vara ett hinder för kommunikationen, men det 

kan också bli en möjlighet genom att välja en tidpunkt för kommunikationen då inte 

mottagaren får så mycket annan information. I de företag som vi studerat visar empirin att 

kommunikationen av värderingarna sker kontinuerligt i alla företag utom H, men sker 

kommunikationen vid någon speciell tidpunkt eller något speciellt tillfälle så är det vid 

mötena. Under möten på lägre nivå än storgruppsnivå är kommunikationen ofta inte 

enkelriktad utan istället tvåvägsriktad eftersom möten ger en direkt möjlighet till feedback. 

Feedback på kommunikationen gör att missförstånd undviks och ger en djupare förståelse. Vi 

anser därför att möten på lägre nivå än storgruppsnivå är en bra tidpunkt för 
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kommunikationen av värderingarna och utgör en möjlighet i kommunikationen i 

franchisesystemen eller butikskedjorna. 

 

Att kommunikationen upprepas är en möjlighet i kommunikationen då det underlättar för 

informationen att gå fram till mottagaren. Genom att kommunikationen upprepas ökar 

chansen att informationen kommer fram, men det gör också att respondenterna kommer ihåg 

värderingarna och håller dem vid liv, och kan då på rätt sätt förmedla dem vidare till sina 

medarbetare. Vår empiri visar att kommunikationen av organisationsvärderingarna upprepas i 

alla företag utom butikskedja H, samt att alla respondenterna anser sig ha en god kunskap om 

värderingarna. Upprepning av kommunikationen är därför en möjlighet i franchisesystemen 

A, B, C och D samt butikskedjorna E, F och G. Att upprepa informationen kan underlätta för 

kommunikationen att gå fram, men det är dock ingen garanti för att det gör det. Det kan därför 

vara klokt av kommunikatören att följa upp kommunikationen för att se att kommunikationen 

verkligen gått fram och att informationen har tolkats korrekt. I de företag vi intervjuat sker 

uppföljning i alla företag utom franchisesystem C och butikskedja H. Uppföljning är därför en 

möjlighet för kommunikationen i franchiseföretag A, B och D samt butikskedja E, F och G.  

 

Kommunikation är bra, men för mycket kommunikation kan leda till att det bli för mycket 

information som mottagaren ska tolka och att all information då inte tolkas. Detta är 

naturligtvis ett hinder i kommunikationen. Alla respondenter anser att de får tillräckligt med 

information om värderingarna, det vill säga att det inte är för lite information. Däremot är 

uppfattningarna olika huruvida det är för mycket information eller ej. Franchisetagare C och 

D samt butikschef F och H anser att mängden information om organisationsvärderingarna är 

bra, medan franchisetagare A och B samt butikschef E och G anser att det blir för mycket 

information. Detta resulterar i att vissa av dessa respondenter gör selektiva val av den 

information de får, vilket kan medföra risker att de går miste om viktig information. Från 

intervjuerna kan vi se att franchisetagare A väljer ut den information han anser vara viktigast 

för sin verksamhet och butikschef G tar den information hon tycker är viktigast först. 

Kommunikationsöverskott i franchiseföretag A och butikskedjan G är därför ett hinder i 

kommunikationen av organisationsvärderingarna i dessa företag. För att förbättra 

kommunikationen kan företag reglera kommunikationsflödet så att det varken blir för mycket 

eller för lite. Vi tolkar det som att kommunikationen i franchisesystem C och D samt 

butikskedja F och H är reglerad till en bra nivå då respondenterna upplever att de får 

tillräckligt med information och inte för mycket, medan franchisesystem A och B samt 

butikskedja E och G skulle behöva minska informationsflödet för att få en effektivare 

kommunikation.  

 

Tidspress kan utgöra ett hinder i kommunikationen på så sätt att chefer inte hinner 

kommunicera med alla och att kommunikationen därigenom inte kommer fram.  Vi kan i vår 

studie inte konstatera huruvida tidpressen är ett problem i denna mening då vi inte studerar 

franchisegivarna respektive cheferna. Vi kan dock se i den analys vi gjort ovan om 

kommunikationsöverflöd att tiden är ett problem för respondenterna när det gäller att ta till sig 

av kommunikationen. Tiden gör att respondenterna inte hinner gå igenom all information de 

får vilket innebär att de går miste om en viss del av informationen. Vi tolkat därför att 

tidspressen inte bara kan utgöra ett hinder när kommunikationen ska ske utan också när 

kommunikationen ska mottas.   

 

En möjlighet till effektiv kommunikation är feedback. Genom att feedback sker av 

kommunikationen kan kommunikatören se om mottagaren fått informationen samt om 

informationen uppfattats rätt. Från intervjuerna vet vi att respondenterna kan ge feedback till 
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sin franchisegivare alternativt chef. Det innebär alltså att feedback är en möjlighet för 

kommunikationen av värderingarna. För att få ut så mycket av feedbacken som möjligt så 

gäller det att kommunikatören verkligen lyssnar och försöker förstå vad 

kommunikationsmottagaren har att säga. Effektivt lyssnande är en möjlighet till effektiv 

kommunikation. Alla respondenter i vår studie upplever att deras respektive franchisegivare 

alternativt chef lyssnar och försöker förstå dem, och vi kan därför säga att möjligheten till 

feedback och effektivt lyssnande är en möjlighet för en fungerande kommunikation i både 

franchisesystemen och butikskedjorna. Att lyssna är också en viktig faktor för 

meningskapande. Dialogen mellan olika parter är det som skapar mening. Genom att lyssna 

och ta till sig av andras tankar undviker man att dialogen blir en diskussion. Att 

franchisegivarna och cheferna lyssnar är därför en möjlighet för meningskapande. 

 

 Som vi sagt i ovanstående styck uppnås meningskapande genom dialoger.  Dialogerna skapas 

genom de relationer och det förtroende som byggs upp mellan kommunikatören och 

mottagaren. Respondenterna i vår studie säger sig ha förtroende för den som kommunicerar 

värderingarna till dem och många av respondenterna utrycker även att de har en bra relation 

till kommunikatören. Det tolkar vi som att det finns goda möjligheter till meningskapande 

kring värderingarna i både franchisesystemen och butikskedjorna. Med andra ord är 

förtroendet och den goda relationen en möjlighet för kommunikationen av värderingarna. 

 

En annan förutsättning för att kunna skapa en dialog är att parterna är på ”jämlik mark”. I 

organisationer så innebär det att medarbetarna ser varandra som kollegor. Våra respondenter 

upplever inte att det finns några avstånd mellan sig själva och franchisegivaren respektive 

chef, vilket vi tolkar som att de är på ”jämlik mark.” Att de är det bekräftas av att de säger sig 

kunna ha en dialog med sin franchisegivare respektive chef. Att det inte finns några avstånd 

och att franchisetagaren och franchisegivaren respektive butikschefen och chefen är på 

”jämlik mark” är därför en möjlighet i kommunikationen då det möjliggör meningskapande. 

 

Anledningen till varför respondenterna anser att de kan ha en dialog gällande värderingarna 

med sin franchisegivare respektive chef ser dock olika ut i företagen. Franchisetagare A 

upplever att det är för att organisationen inte är så stor som det är lätt att ge feedback och 

diskutera värderingarna. Franchisetagare B säger att hon och de andra franchisetagarna 

uppmuntras till det under möten. Franchisetagare C säger att chefen är jättebra på att lyssna, 

att de är aktiva lyssnare och vill lyssna på honom. Han tror även det påverkar att de är en liten 

organisation. Franchisetagare D upplever att det är den nära kontakten som gör det lätt. 

Butikschef E upplever att det är hans personlighet som spelar roll. Butikschef F säger bara att 

det är lätt att diskutera. Butikschef G upplever att det är hennes personlighet och säger att hon 

alltid har kunnat prata med hennes chefer. Hon säger att hon tror att vissa inte vågar diskurera 

med sina chefer för att visa respekt, men anser att det är bättre att ha en öppen relation. 

Butikschef H säger att det är chefernas och ledningens personligheter som gör det lätt att 

diskutera och reflektera. Hon säger att det är enkla och bra människor som är sociala, öppna 

och raka. Vi kan utifrån detta konstatera att det finns två faktorer som påverkar att 

respondenterna och deras franchisegivare respektive chef kan ha en dialog. För det första är 

det framförallt franchisesystemens platta organisationsstruktur som gör att det inte upplevs 

några avstånd mellan franchisetagarna och franchisegivarna. För det andra är det 

personligheterna hos respondenterna och franchisegivarna respektive cheferna som gör att de 

inte upplever några mentala avstånd. Vår slutsats är därför att platta organisationer gynnar 

kommunikationen men att också hierarkiska organisationer kan ha en effektiv kommunikation 

genom att uppmuntra diskussioner eller helt enkelt eftersträva att ha personer i organisationen 

som vågar diskutera. 
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7. SLUTSATS 
 

I detta avsnitt sammanställer vi de slutsatser vi gjort utifrån vår analys av empirin. Dessa 

besvarar både vår problemformulering och visar på uppfyllelsen av vårt syfte med arbetet. 

 

Vi kan konstatera att det både finns skillnader och likheter mellan franchisesystem och 

butikskedjor i deras värderingar och kommunikationen av dessa, men att det generellt är fler 

likheter än skillnader. 

 

Vi har kunnat identifiera tre distinkta skillnader mellan franchisesystemen och butikskedjorna 

i deras värderingar och vem i organisationen som kommunicerar dessa. För det första har de 

finansiella värderingarna en högre vikt i förhållande till andra värderingar i franchisesystemen 

än i butikskedjorna. För det andra är butikscheferna mer styrda av organisationsvärderingarna 

än vad franchisetagarna är vilket innebär att det är en strakare organisationskultur i 

butikskedjorna än i franchisesystemen. För det tredje är det oftast den närmaste chefen som 

står för kommunikationen av organisationsvärderingarna i butikskedjorna medan 

kommunikationen i franchisesystemen ofta sker direkt från ledningen. 

 

Det finns ingen direkt skillnad mellan franchisesystemen och butikskedjorna i hur de 

kommunicerar organisationsvärderingarna. Den vanligaste kommunikationsformen är 

elektronisk information av intranät och e-mail och muntlig information under möten på 

interpersonell nivå och stor- och flergruppsnivå i både franchisesystemen och butikskedjorna. 

Kommunikationen av värderingarna i franchisesystem, det vill säga mellan franchisegivarens 

företag och franchisetagarens företag, sker alltså på samma sätt som den gör mellan 

medarbetarna av samma företag. Det är dock framförallt via e-mail och intranät som 

franchisetagarna får information om värderingarna medan butikscheferna framförallt får 

information om värderingarna under möten. 

 

När det gäller hinder och möjligheter i kommunikationen förekommer ett hinder i 

kommunikationen av värderingarna i butikskedjorna som inte förekommer i 

franchisesystemen. Detta hinder är att kommunikationen ofta sker i flera led i butikskedjorna. 

I övrigt ser hindren och möjligheterna lika ut mellan franchisesystemen och butikskedjorna. 

De hinder som identifierats är kommunikationsöverskott och dåligt anpassat 

kommunikationsflöde i franchiseföretag A och B samt butikskedja E och G, och tidspress hos 

respondenterna. Vi kunde också identifiera att statusskillnader och brist på källtrovärdighet 

inte utgör något hinder i kommunikationen av värderingarna hos företagen. De möjligheter 

som finns för kommunikationen i alla företagen är förenklat språk i kommunikationen, 

feedback, effektivt lyssnande från franchisegivarnas respektive chefernas sida samt 

meningskapande genom dialog. Vidare har vi identifierat att uppföljning är en möjlighet i 

kommunikationen i alla företag utom franchiseföretag C och butikskedja H samt att 

upprepning av kommunikationen är en möjlighet i alla företag utom butikskedja H. Hindren 

och möjligheterna i kommunikationen av värderingarna är alltså lika oavsett om 

kommunikationen sker mellan två olika företag eller inom samma företag. 
 

Slutsatsen av att det finns betydligt fler möjligheter än hinder i kommunikationen och att 

respondenterna känner till värderingarna är att kommunikationen av värderingarna är bra i 

dessa företag. Att vissa respondenter inte alltid tillämpar värderingarna fullt ut i sina 

verksamheter beror därför inte på bristfällig kommunikation, utan att värderingarna helt 

enkelt måste anpassas till verksamheten.  
”Följ företagets värderingar men praktisera dem utifrån hur din verklighet ser ut”  

(Respondent E) 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

I detta avsnitt går vi igenom de sanningskriterier som är relevanta för vår studie och 

diskuterar dessa. 
 

 

8.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet handlar om hur acceptabel forskarens slutsatser är i andras ögon. Om den 

sociala verkligheten kan uppfattas på olika sätt är det tillförlitligheten i studien som avgör för 

acceptansen för slutsatserna.
88

 Metoden för studien är en faktor som påverkar tillförlitligheten. 

En strukturerad intervju ger en förhållandevis hög tillförlitlighet.
89

 I vårt arbete har vi använt 

oss av en semistrukturerad intervju och vi anser därför att vi har en relativt god tillförlitlighet 

eftersom vi till stor del använt oss av samma frågor till alla respondenter, vilket kan liknas 

med strukturerade intervjuer. Vidare deltog vi båda under intervjuerna. Att två personer deltar 

under intervjuerna innebär att det är möjligt att kontrollera svaren överensstämmer mellan de 

två personerna och det ökar tillförlitligheten
90

. Vi anser därför att vår tillförlitlighet ökar då vi 

båda deltagit under intervjuerna. En annan sak som påverkar tillförlitligheten är 

”intervjuareffekten.”  Intervjuareffekten innebär att respondenterna blir påverkade av 

intervjuaren på så sätt att de förstår vad som förväntas av dem.
91

 I vårt fall har vi försökt att 

inte genom verbaltspråk eller kroppsspråk på något sätt påverka respondenterna. Vi har inte 

heller ställt ledande frågor. Utifrån detta avser vi att vår studies tillförlitlighet är hög. Även att 

vi spelar in våra intervjuer gör att vår tillförlitlighet ökar. Genom att spela in intervjuerna kan 

forskaren kontrollera att de uppfattat respondenterna rätt.
92

 Om vi sammanfattar alla dessa 

kriterier anser vi att vår studie håller en hög tillförlitlighet. 

 

8.2 Äkthet – Rättvis bild 

 

Rättvis bild handlar om huruvida studien visar en rättvis bild av undersökningsgruppens 

åsikter och uppfattningar.
93

 I vår studie har vi för avsikt att studera franchisetagares och 

butikschefers uppfattning om kommunikationen av organisationsvärderingar. I och med att vi 

studerar den grupp som vi vill få en uppfattning om anser vi att våra respondenter ger en bra 

bild av den valda gruppens uppfattningar och åsikter. Vidare har respondenterna tagit god tid 

på sig att bevara frågorna och inte blivit direkt störda eller distraherade under intervjuerna, 

vilket gör att vi anser att respondenterna i sina svar gett oss all den information de har att ge i 

frågan och på så sätt gett en rättvisande bild av sina åsikter och uppfattningar. Vi anser utifrån 

detta resonemang att vår studie ger en rättvis bild. 
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8.3 Överförbarhet 

 

Ett fåtal fall kan ge en bra bild av det fenomen som studeras, men det är inte att jämföra med 

generaliserbarhet vilket handlar om huruvida resultatet kan generaliseras för hela 

populationen. Man talar då istället om överförbarhet, vilket innebär att den genererade 

förståelsen kan ses som ett synsätt som kan överföras eller användas i olika situationer för att 

få en förståelse för den egna verkligheten.
94

 I vårt fall har vi ett fåtal respondenter i 

förhållande till hur många franchisetagare och butikschefer det finns. Detta gör det svårt för 

oss att säga att våra resultat kan överföras på alla franchisesystem och butikskedjor. Vi kan 

utifrån omfattningen av vår studie konstatera att våra slutsatser med säkerhet kan överföras till 

de franchisesystem och butikskedjor vi studerat.  
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Bilaga 1 Intervjumall: Franchisetagare och butikschefer 
 

Företag: 

 

Datum: 

 

  

1. Vill du vara anonym? 

 

2. Hur länge har ni varit franchisetagare/butikschef? 

 

3. (Vilken franchiseform har er verksamhet?) 

 

4. Vad anser du att en värdering är? 

 

5. Vilka organisationsvärderingar har ert franchisesystem/företag som du känner till? 

 

6. Har ditt franchisesystem/företag någon policy? 

7. Har ditt franchisesystem/företag några direktiv? 

8. Har ditt franchisesystem/ditt företag några riktlinjer?  

(beteende, agerande, driften av verksamheten, vad som ska eftersträvas etc.) 

 

9. Upplever du att det är lätt eller svårt att tolka innebörden av organisationsvärderingarna? 

 

9 a. Om ja, vad är det som gör att du upplever det svårt? 

9 b. Om nej, vad är det som gör att du upplever det lätt? 

 

10. Anser du att du förstår innebörden av organisationsvärderingarna? 

 

11. Anser du att du förstår hur du ska tillämpa organisationsvärderingarna i din verksamhet?  

 

12. Tillämpar du organisationsvärderingarna i din verksamhet? 

 

13. Om nej, varför inte? 

 

14. Hur får kommuniceras organisationsvärderingarna till dig? 

(muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, elektronisk kommunikation, sociala 

aktiviteter) 

 

15. Kommuniceras organisationsvärderingarna även icke-verbalt, det vill säga utan tal eller 

skrift? 

 

16. Från vem i organisationen får du information om organisationsvärderingarna? 
 

17a. Sker kommunikationen av värderingarna alltid av samma person/personer? 

 

17b. Om ja eller nej, upplever du det positivt eller negativt? 

 

18. Känner du att du har förtroende för den personen som kommunicerar 

organisationsvärderingarna? 
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19. Sker kommunikationen av värderingarna vid någon speciell tidpunkt eller något speciellt 

tillfälle? 

 

20. Anser du att du får tillräckligt med information om värderingarna? 

 

21. Upprepas informationen av organisationsvärderingarna? 

 

22. Sker någon uppföljning av kommunikationen av organisationsvärderingarna från 

franchisegivarens/chefens (kommunikatörens) sida? 

 

23. Upplever du några hinder i kommunikationen av organisationsvärderingarna? 

 

24. Upplever du att avståndet mellan dig och din franchisegivare/chef (kommunikatören mot 

butikscheferna) påverkar kommunikationen och i sådana fall positivt eller negativt?  

 

25. Kommunicerar du organisationsvärderingarna vidare till dina medarbetare? 

 

26. Om nej, varför inte? 

 

27. Anser du att du har möjlighet att ge feedback på kommunikationen av värderingarna? Det 

vill säga att kommunikationen inte bra är envägs riktad utan tvåvägs riktad 

 

27a. Om ja, tycker du att det är lätt eller svårt att ge feedback? 

 

27b. om nej, varför inte? 

 

28. Upplever du att du kan diskutera och reflektera organisationsvärderingarna med din 

franchisegivare/chef (kommunikatören)? 

 

28a. Om ja, tycker du att det är lätt eller svårt att diskutera och reflektera med din 

franchisegivare/chef? 

 

28b. om nej, vad är det som gör att du upplever att du inte kan diskutera och reflektera kring 

organisationsvärderingarna med din franchisegivare/chef? 

 

29. Om du ger feedback eller diskuterar värderingarna med din franchisegivare/chef 

(kommunikatören) upplever du att din franchisegivare/chef lyssnar och försöker förstå dig? 

 

 

 

 

 

 


