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Förord 
  

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit i vår studie, utan er hade denna 

studie inte varit möjlig. Ett stort tack till vår handledare, Tuula Bergqvist, för stöttning och 

värdefull feedback som har varit till stor hjälp i uppsatsskrivandet. 

  

Uppsatsen är författad av oss, Jessica Edén och Kimberly Uvelid, i ett gemensamt arbete där 

båda parter har bidragit lika mycket i alla processens delar. Vi bär därför lika mycket ansvar för 

utformning och innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Sammanfattning 
  

Franchising växer sig allt större i Sverige och är en modell som följer den moderna synen på 

karriär som handlar om en individs egen utveckling och kompetens. I och med att arbetet tar 

större plats samt har en större påverkan i människor liv i dagens samhälle har syftet i studien 

varit att få en ökad förståelse för utvecklingsmöjligheterna inom franchising. För att besvara 

studiens frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och vi har intervjuat nio respondenter utifrån ett 

strategiskt urval bestående av tre grupper i ett försäkringsbolag som befinner sig inom 

franchise; franchisegivare, franchisetagare och anställda. För att få svar på det vi ämnade 

undersöka ställdes frågor inom fyra områden; bakgrund, karriär, motivation och franchising. 

Materialet bearbetades genom transkriberingar följt av kodning och tematiseringar för att sedan 

analyseras. Sekundärdata i form av tidigare teorier hämtades främst genom elektroniska källor, 

men även genom tryckta källor. 

  

Studien visar att det inte finns samma hierarkiska struktur i franchiseorganisationen som andra 

traditionella företagskoncept är uppbyggda av. Det innebär att de utvecklingsmöjligheter som 

finns inom franchise är betydligt färre.Vi fann dock att vad som motiverar respondenterna i 

arbetet är att utvecklas inividuellt och i den roll de besitter idag, inte att klättra i organisationen. 

I studien framgår det därför att respondenterna i franchiseorganisationen följer den horisontella 

synen på karriär som innebär en personlig utveckling snarare än att avancera inom 

organisationen. De franchisetagare som ingått i studien har visat en stark entreprenörsanda och 

talat positivt om frihet under ansvar. Möjligheten att bestämma över sin egen tid samtidigt som 

man har ett stort stöd och kontaktnät bakom sig är en stor motivationsfaktor för samtliga 

franchisetagare i studien. Betydelsen av att den studerade organisationen har ett 

franchisekoncept är därför stor för franchisetagarna, men är av mindre betydelse för de anställda 

vars arbete inte skiljer sig från ett arbete i ett vanligt företagskoncept. 
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1. Inledning 

Följande kapitel börjar med en introduktion av studiens bakgrund och problemformulering. 

Därefter följer en presentation av studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Nationalencyklopedin (2019) definierar franchising som: 

Ett affärskoncept som innebär att en enskild företagare, franchisetagare, åtar sig att på visst 

sätt driva verksamhet avseende till exempel viss vara eller tjänst inom ramar som regleras 

i franchisingavtalet och som tillhandahålls av ett större företag som franchisegivare. 

  

Franchisetagaren agerar som egenföretagare, men går under franchisegivarens intentioner i 

form av hur verksamheten ska drivas. Det kan därför tänkas att det är ett enklare sätt att göra 

karriär inom franchising, då franchisemodellen inte har den hierarkiska och traditionella 

struktur som andra företagskoncept har. I ett franchiseföretag finns det istället tre tydliga 

positioner att arbeta inom, en medarbetare är främst franchisegivare, franchisetagare eller 

anställd. Det i sin tur medför att det kan bli enklare att nå en högre position utan att gå den 

traditionella vägen och arbeta sig uppåt under en längre tid. Vidare kan det diskuteras om det 

kan vara en anledning till att franchising har blivit ett allt mer framväxande koncept. Statistik 

från 2019 års undersökning av Svensk Franchise i samarbete med HUI Research (2019) visar 

att just antalet franchisetagare ökar. Det är tydligt att franchisekonceptet skapar möjligheter för 

drivande entreprenörer att verka som egenföretagare inom en franchiseverksamhet och bli en 

del i ett större nätverk. Intresset för franchise har ökat och enligt undersökningen från HUI 

Research (2019) sysselsätter franchising i Sverige cirka 150 000 personer. Drygt en fjärdedel 

av franchiseföretagen återfinns i detaljhandeln (SFF, 2019). Hotell- och restaurangbranschen är 

också en stor bransch för franchiseverksamhet. Stora företag som bland annat IKEA, H&M, 

Max Hamburgare, ICA och Pressbyrån är alla uppbyggda av ett franchisekoncept. 

 

Begreppet karriär har även det blivit allt mer omdiskuterat idag då människor värdesätter arbetet 

i större utsträckning idag än tidigare (Baruch, 2004). Det talas om en traditionell och modern 

syn på karriär där den traditionella synen syftar till att göra karriär i form av att avancera i 

arbetet, genom att till exempel gå från anställd till chef. Den moderna synen på karriär handlar 

istället om individens egen utveckling och kompetens, att avancera till högre positioner i arbetet 

eller tjäna mer pengar tenderar att ha mindre betydelse (Hall & Marvis, 1995). Brousseau, 

Driver, Eneroth och Larsson (1996, s. 1) menar att det traditionella sättet att göra karriär har 

blivit allt svårare med tiden, då organisationer inte enbart består av hierarkiska strukturer längre. 

Dessutom menar Brousseau et al. (1996, s. 1) att individer bör ta en mer personlig kontroll över 

sin karriär i form av att utveckla kompetenser, acceptera förändringar och ta ansvar för att bli 

tillfredsställd i sitt arbetsliv. Att människor idag byter arbeten allt oftare är problematiskt för 

företag, då hög personalomsättning ofta är synonymt med höga kostnader. Det innebär att 

företag tvingas ta större hänsyn till sina anställda och skapa fler förutsättningar för dem att vilja 

stanna, till exempel genom att erbjuda interna karriärvägar. Företag måste dock se till sina 

anställdas behov då alla inte motiveras av att avancera inom företaget utan vissa drivs snarare 



 

2 
 

av att utmanas och utvecklas i den roll de besitter idag, eller i sig själv. Att förstå att en ny syn 

på karriär existerar underlättar för företag som önskar maximera sin verksamhet och minska 

personalomsättningen. 

 

I och med ett förändrat karriärsynsätt öppnas vägar till andra typer av företagsformer att 

utvecklas, däribland det framgångsrika konceptet franchising. Vad är det som gör att 

franchisekonceptet fortsätter växa? Kan det bero på de annorlunda utvecklingsmöjligheterna 

som lockar till att arbeta inom franchise? Genom att ingå i en franchiseverksamhet verkar 

franchisetagare som egenföretagare och får möjlighet att arbeta på den ort de är bosatta i utan 

att behöva flytta till en annan ort för att avancera. Luangsuvimol och Kleimer (2004) menar att 

franchiseföretag har en bättre överlevnadsförmåga redan från start, då de dels har tillgång till 

stöttning, ett stort kontaktnät och ett etablerat koncept.  

 

Det finns inte många författade texter och forskning inom området franchise och dess 

utvecklingsmöjligheter. Kan det vara så att man anser att franchiseföretag har liknande 

möjligheter som vanliga företag och därför saknas forskning? Då franchise står för en så stor 

del av svenskt företagande och fortsätter att växa kan det anses vara viktigt att forskning 

förbättras inom området.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i studiens bakgrund är syftet med denna studie är att få ökad förståelse för 

utvecklingsmöjligheterna inom en franchiseorganisation. För att uppfylla syftet har följande 

fyra frågeställningar formulerats: 

  

1. Varför väljer man att arbeta inom franchising? 

2. Vad är det som motiverar med att arbeta inom franchising? 

3. Hur ser medarbetare på utvecklingsmöjligheterna i en franchiseorganisation? 

4. Hur ser medarbetares inställning ut till att göra karriär inom franschiseorganisationen? 

1.3 Disposition 

Följt av inledningen presenterar vi i kapitel två studiens teoretiska referensram där vi beskriver 

relevanta teorier inom franchising, karriär, kompetens och motivation till våra frågeställningar. 

Efter den teoretiska referensramen följer kapitel tre, ett metodavsnitt där vi redogör för den 

metod vi har valt att använda oss av. I kapitlet redogörs vilket urval vi använt oss av, 

information kring intervjuerna, hur intervjuguiden har utformats, etiska aspekter och hur 

bearbetning och analys av materialet har skett. I den avslutande delen av kapitel tre följer en 

redogörelse för studiens validitet och reliabilitet. Därefter följer kapitel fyra som består av 

studiens analys och resultat där vi tolkar studiens resultat utifrån de utförda intervjuerna och 

tidigare forskning. Det femte och avslutande kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion. 

Här presenteras slutsatser kopplade till studiens frågeställningar och vi för en diskussion samt 

ger förslag på vidare forskning. 
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Figur 1. Disposition av uppsatsen. Källa: Egen, 2019. 

 

2. Tidigare forskning och teoretisk referensram 

Här introduceras området franchise, hur det fungerar i praktiken samt för-, och nackdelar med 

konceptet. Studien kompletterar sedan teorier kring franchise med två ytterligare teoretiska 

områden: karriär och motivation. Det kan anses att samtliga teorier är starkt korrelerade med 

varandra och studien ämnar möjliggöra för kopplingar till empirin. Vi har också valt att använda 

oss av begreppet kompetensutveckling som vi anser är en viktig faktor för att studera 

utvecklingsmöjligheter i en organisation. Teorierna kommer att användas som underlag för att 

besvara studiens frågeställningar och analysera det hämtade empiriska materialet. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för hur teorierna appliceras i denna studie. 

2.1 Franchising 

Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter (Ideström & Fernlund, 

2015, s. 13). I ett franchiseföretag ägs ett prövat och lönsamt affärskoncept av en 

franchisegivare som hyr ut det till en så kallade franchisetagare. Franchisetagaren agerar som 

en egenföretagare, men går under franchisegivarens intentioner (Axberg et al., 2005, s. 22f). 

Det innebär att franchisetagaren med stöd från franchisegivaren styr företaget under givarens 

avsikter och regler. Genom ett franchiseavtal upplåter en franchisegivare åt en eller vanligtvis 

flera franchisetagare rätten att mot ersättning sälja varor eller tjänster under ett visst namn och 

ett visst kännetecken som tillhandahålls av franchisegivaren (SOU 1987:17). 

  

Den moderna utvecklingen inom franchising kommer från 1950-talets USA, då framväxten av 

franchisesystem ökade (Mendelsohn, 2004, s. 16f). Franchising i Sverige är en avancerad form 

av licensgivning. Under 1970-talet expanderade franchising inom Sverige och det har sedan 

dess vuxit sig allt större (SOU 1987:17). Den 14:e juni 2006 beslutade riksdagen lagen om 

franchisegivares informationsskyldighet (SFS 2006:484). I lagen finns bestämmelser om 

franchisegivarens skyldigheter till att ge franchisetagaren en viss information innan ett 

franchiseavtal ingås och är därför till för att skydda både franchisetagare och franchisegivare. 

Franchiseavtal regleras utifrån denna lag men kan se mycket olika ut på grund av 

överenskommelser mellan parterna. 

  

På uppdrag av Svensk Franchise (SFF) genomför Handelns Utredningsinstitut (HUI) 

undersökningar vartannat år med syftet att belysa franchising som företagsform samt undersöka 

hur viktig franchising är för den svenska ekonomin (HUI Research, 2019). I den senaste 

rapporten från år 2019 har antalet franchisetagare inom Sverige mellan år 2002 och 2018 ökat 
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referensram
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Analys och 
resultat 

Sammanfatt
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(Diagram 1). Ökningen består av 26 000 till antalet vilket motsvarar en ökning på 388 procent 

från år 2002 till 2018, antalet franchisetagare har således mer än dubblats på sexton år (SFF, 

2019). Antalet anställda inom svenska franchisingföretag har också ökat utifrån HUI:s statistik 

från år 2006 till år 2017, men inte i lika stor utsträckning som antalet franchisetagare (Diagram 

2). Det handlar om en ökning på cirka 225 procent (Diagram 2). Prognosen för 2018 visar på 

en fortsatt ökning av både antalet anställda och franchisetagare. HUI Research sätter som 

riktmärke att antalet anställda tros ha ökat med cirka fyra procent år 2018 jämfört med 

föregående år (SFF, 2019). 

 

Diagram 1. Antalet franchisetagare i Sverige. Källa: Svensk Franchise, 2019. 

 

Diagram 2. Antalet anställda på franchiseföretag i Sverige. Källa: Svensk Franchise, 2019. 

 

 

Framväxten av franchising i Sverige har skapat en positiv betydelse för samhällsekonomin men 

även fått regionalpolitisk betydelse då en mening med franchising är att sprida sig över landet, 

istället för att vara koncentrerade till storstäder och vissa områden (Ideström & Fernlund, 2015, 

s. 22). 
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2.1.1 Varför franchising? 

Den som ska starta ett eget företag kan bygga upp sitt företag på vanligt vis och göra sina egna 

misstag eller så kan hen hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept och då 

få löpande instruktioner och rådgivning av sin franchisegivare (Ideström & Fernlund, 2015, s. 

13). De främsta orsakerna till ett misslyckat egenföretagande är svag ledning, förlust av 

nyckelpersoner och brist på kapital (Luangsuvimol & Kleiner, 2004). Att ingå i ett 

franchisesystem som egenföretagare innebär därför en bättre överlevnadsförmåga för företaget 

redan från start. 

  

Fördelarna av ett bra franchisesystem är att affärsidén redan är beprövad och bevisat lönsam 

och det finns redan ett starkt varumärke för en god försäljning (Ideström & Fernlund, 2015, s. 

29). Franchising möjliggör expandering för den enskilde ägaren av en kedja att utveckla sina 

försäljningsställen ytterligare med ett franchisesystem istället för att expandera sina bolagsägda 

försäljningsställen, vilket varken kräver ett lika stort kapital eller underhåll i form av arbetskraft 

från den enskilde företagaren (Mendelsohn, 2004, s. 42). 

  

Enligt Mendelsohn (2004, s. 40) finns det främst tre framstående fördelar som är av betydelse 

vid skapandet av ett franchisesystem till ett redan existerande företag: den finansiella fördelen, 

den spridda risken och fördelningen av arbetskraften. Användningen av ett franchisesystem är 

ur den finansiella aspekten mycket lönsam, för varje franchisetagare som ansluter sig till 

organisationen krävs ett eget kapital från dennes sida vilket innebär att franchisegivaren inte 

behöver ett lika omfattande kapital för att utvidga sitt företag. Det innebär också en spridd risk 

för franchisegivaren eftersom varje franchisetagare ansvarar för sin del av företaget. Det ger i 

sin tur fördelar för företaget att ta lån, eftersom det är mer attraktivt för finansiella institut att 

låna ut där risken är spridd över varje enskild franchisetagare. Franchisetagaren står för det 

dagliga arbetet på sin positionering med intresset som en ägare och inte en anställd. På så sätt 

menar Mendelsohn (2004) att med ett sådant intresse och motivation kommer franchisetagaren 

arbeta för att maximera vinsten, vilket resulterar i en större räkning för båda parter och att 

fördelningen av arbetskraften blir mer lönsam för företaget. 

  

Ett flertal svenska och utländska undersökningar har dessutom under de senaste tio åren visat 

på att franchiseföretag uppvisar färre konkurser jämfört med vanligt företagande (Ideström & 

Fernlund, 2015, s. 29). Att franchiseföretag har en större överlevnadsförmåga än vanliga företag 

beror på att franchisetagaren kommer in i en organisation som är särskilt anpassad för att stödja 

och leda franchisetagaren förbi hindren på marknaden (Ideström & Fernlund, 2015, s. 30). Som 

egenföretagare är det inte lika enkelt att upptäcka dessa hinder. Det är vanligt att man inte 

identifierar problem som uppstår i tillräckligt god tid och man förlorar möjligheten att vidta 

åtgärder. Det är också svårt att beräkna hur mycket kapital som krävs vid uppstart av ett eget 

företag, vilket ofta resulterar i att egna företag redan är underkapitaliserade från start (Ideström 

& Fernlund, 2015, s. 32). När behovet av mer pengar uppstår kan det vara svårt att bli beviljad 

stora lån av banken för ett nystartat företag. I ett franchiseföretag finns redan erfarenheter, 

kontrollmetoder och möjligheter till jämförelse mellan andra franchisetagare, vilket därför ger 
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bättre förutsättningar än att driva verksamheten på egen hand (Ideström & Fernlund, 2015, s. 

32). 

2.1.2 Franchisegivare 

Franchisegivaren är ett företag som skapat ett framgångsrikt affärskoncept eller som förvärvat 

rättigheterna till ett sådant via licens eller på annat sätt. Företaget förfogar över de 

immaterialrätter såsom patent och varumärke, men främst de varumärken som är knutna till 

verksamheten och upplåter dessa till en fristående företagare mot ersättning (SFF, 2019). 

  

Enligt Franchise Arkitekt (2019) innebär franchise en stor möjlighet utifrån givarens perspektiv 

eftersom företaget kan göra en snabb expansion genom konceptet. Franchisegivaren undviker 

kapitalbindningen och överlåter den stora kapitalkostnaden som behövs för expandering till 

varje enskild franchisetagare. Motivationen som finns hos de som ska eller nyss har startat sin 

verksamhet är en oerhörd kraft som saknar motsvarighet hos någon annan, franchisetagarna är 

därför också en bidragande faktor till en snabb och verksam expanderingsmöjlighet (Franchise 

Arkitekt, 2019). Franchisegivaren får också löpande intäkter av franchisetagarna genom 

franchiseavgiften som ger en ökad avkastning inom företaget. Det blir ett delat risktagande för 

franchisegivaren som inte behöver bära hela den finansiella risken för företaget (Ideström & 

Fernlund, 2015, s. 22). Franchisegivaren lämnar över ansvaret för alla lokala enheter till 

franchisetagarna själva eftersom de verkar som egenföretagare. Det innebär att franchisegivaren 

slipper hantera den dagliga verksamheten i varje enhet och kan lägga mindre fokus på 

personalproblem och lokala störningar. De anställda under varje enhet arbetar under 

franchisetagaren och gör det möjligt för franchisegivaren att med fördel driva en stor 

organisation med ett fåtal anställda (Sagell & Carlsson, 2005, s. 24). 

 

När franchisegivaren lämnar över det dagliga arbetet och ansvaret över de lokala enheterna 

tillhörande företaget innebär det en större kommersiell risk för franchisegivaren (Franchise 

Arkitekt, 2019). Om en franchisetagares enhet får ett dåligt rykte kommer det att drabba resten 

av kedjan. En konkurs för franchisetagare innebär både en risk i rekrytering och finansiering av 

nya franchisetagare. Det kan också leda till att kedjans leverantörer drabbas av kundförluster, 

något som i sin tur kan ha en negativ påverkan på kedjans möjligheter att få bra villkor i 

framtiden. (Franchise Arkitekt, 2019). Betydelsen av säkra avtal och förtroende mellan 

franchisegivare och franchisetagare är därför stor. 

  

Franchisegivaren står inte som egen ägare över företaget och de försäljningsintäkter som 

franchisetagarna samlar på sig tillfaller tagarna själva (Sagell & Carlsson, 2005, s. 34). 

Kostnader som rör hela kedjan ansvarar franchisegivaren för. Marknadsföring av varumärket 

och att det finns resurser för samordning och utveckling av kedjan är exempel på sådana 

kostnader. En annan uppgift som tillfaller franchisegivaren är att ständigt granska rutiner, 

redovisning och andra omständigheter som har direkta samband med franchisetagarens 

fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet (Sagell & Carlsson, 2005, s. 37). 
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Resultaten från en studie av Falbe et al. (1999) visar att det uppkommer potentiellt skadliga 

effekter av stora franchisesystem som franchisegivare måste vidta åtgärder för att motverka. 

Studien undersöker effekterna av organisationsuppbyggnad och entreprenörstrategier inom 

franchising. Falbe el al. (1999) menar att entreprenörsverksamhet av franchisetagare ger en 

konkurrensfördel och att behovet av den kommer att öka i takt med att arbetsmarknaden blir 

mer konkurrenskraftig. En utmaning för franchisegivare och som kan bli till en nackdel kommer 

därför vara att hantera nya idéer från sina franchisetagare och samtidigt behålla franchise-

systemets integritet (Falbe et al., 1999). 

2.1.3 Franchisetagare 

Franchisetagaren klassificeras som en egenföretagare och driver företaget efter 

franchisegivarens intentioner. Genom att betala en avgift till sin franchisegivare får tagaren 

stöttning i bland annat utbildning, marknadsföring, produktutveckling och administration. 

Franchisetagaren verkar som vilken egenföretagare som helst, men regleras av franchiseavtalet 

från sin givare. Avtalet binder franchisetagaren till ett franchisesystem som driver ett redan väl 

beprövat affärskoncept. Gemensamt för franchisetagaren och franchisegivaren är att intresset 

av att företagandet ska bli så framgångsrikt som möjligt är högt och resulterar i ett stort 

engagemang (SFF, 2019). 

  

Den största skillnaden med att vara egenföretagare och franchisetagare är att det redan finns ett 

färdigt affärskoncept med instruktioner för hur man ska styra företaget (Mendelsohn, 2004). 

Det blir en enklare uppstart för franchisetagaren som får hela konceptet levererat tillsammans 

med instruktioner i en handbok om hur verksamheten ska bedrivas. Genom att betala 

franchiseavgiften får franchisetagaren stöd och rådgivning i bland annat utbildning och 

utveckling (SFF, 2019). Det inkluderar support av marknadsföringsstrategi, marknadsplan, 

standard, kvalitetskontroll samt en tvåvägskommunikation för franchisetagaren (Salar & Salar, 

2013, s. 517). Att bedriva en franchiseverksamhet ger tillgång till ett redan befintligt nätverk 

vilket också underlättar uppstarten av företaget. I nätverket finns bland annat flera andra 

franchisetagare i samma franchisesystem som kan byta erfarenheter och stötta varandra (Sagell 

& Carlsson, 2005, s. 31). Systemet bidrar till stordriftsfördelar och konkurrensfördelar som till 

exempel lägre inköpspriser och en gemensam marknadsföring. 

  

Salar och Salar (2013) uppvisar statistik från handelsdepartementet som visar att franchising 

innebär en mindre risk för misslyckande som entreprenör. Misslyckande av franchising ligger 

betydligt under graden av misslyckande för nystartade verksamheter. Tjänsterna som 

franchisetagaren erbjuds är till stor fördel, något som många andra egenföretagare varken har 

råd med eller expertis inom (Salar & Salar, 2013). Det är en betydande skillnad i att gå in i en 

ny marknad och att gå in på en redan känd marknad. Som franchisetagare finns det också större 

möjligheter till att finansiera verksamheten med banklån och leverantörskrediter eftersom man 

redan arbetar under ett välkänt varumärke (Sagell & Carlsson, 2005, s. 30). 
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En annan fördel med att vara franchisetagare är att man slipper sköta långa förhandlingar och 

avtal med leverantörer och nationella kunder då det är franchisegivarens uppgift (Ideström & 

Fernlund, 2015, s. 27). Det skapar en effektiv arbetsfördelning som sparar både tid och energi 

för franchisetagaren som kan lägga större energi på den dagliga verksamheten, kunderna och 

omsättningen. Däremot innebär ett franchiseavtal att franchisetagaren måste följa de 

instruktioner och riktlinjer som franchisegivaren ger. Parallellt med att franchisetagaren står 

som ägare över sin verksamhet måste denne också acceptera begränsningarna i sin frihet, att 

inte kunna göra precis som man vill (Mendelsohn, 2005, s. 156). Avtalen mellan parterna är 

inte gjorda för att brytas och det är franchisetagarens uppgift att följa det affärskoncept som 

franchisegivaren har tagit fram och vidmakthåller. Franchisegivaren kan ge en lång lista med 

riktlinjer och regler som franchisetagaren måste följa och som ger givaren en stor omfattande 

kontroll över franchisetagaren (Salar & Salar, 2013). 

  

Förutom de investeringar och startkostnader som en verksamhet kräver behöver man som 

franchisetagare också betala en inträdesavgift till franchisegivaren samt löpande betala 

serviceavgifter oavsett hur det går för verksamheten (Sagell & Carlsson, 2005, s. 31). Att ingå 

i ett större varumärke innebär även en risk om någon annan franchisetagare skulle missköta sig 

eller sin del i kedjan (Sagell & Carlsson, 2005, s. 32). Om till exempel kvalitetskraven som 

finns i systemet inte upprätthålls av alla franchisetagare skadas hela varumärket och alla 

franchisetagare som ingår eftersom kunden sällan skiljer på butiker under samma namn.  

2.2 Karriär 

Enligt Linghag (2009, s. 28) har begreppet karriär diskuterats och utvecklats under många år, 

det har därför uppkommit flera olika uppfattningar om vad just karriär innebär. Olika individer 

har olika definitioner på karriär vilket bidrar till att individer har olika uppfattningar huruvida 

de har gjort karriär eller om de befinner sig i sin karriär. Hur en individ uppfattar karriär kan 

bero på vad denne värdesätter i sitt arbete, det kan exempelvis vara en hög lön och ett stort 

inflytande i arbetet. Linghag (2009, s. 27) anser att en vanlig definition på att göra karriär är att 

gå från medarbetare till chef. Hall och Marvis (1995, s. 271) menar att en annan definition av 

karriär handlar mer om att utveckla sin egen kompetens och i sin personliga utveckling. Arthur, 

Hall och Lawrence (1989) talar om objektiv och subjektiv karriär där den objektiva karriären 

är den utåt synliga och allmänna uppfattningen om status. Den subjektiva karriären är istället 

individens egen syn på den individuella karriären och inte nödvändigtvis av vad omgivningen 

anser att karriär definieras som. Scheins (1996) studier om yttre och inre karriär kan även tas in 

här. Den inre karriären kan förklaras som en subjektiv känsla en individ upplever, där de inre 

värderingarna om karriär ständigt förändras. Den yttre karriären å andra sidan är vad 

organisationen och samhället förväntar sig att en individ ska gå igenom. Baruch (2004) menar 

att karriär har blivit allt mer viktigt för människor än tidigare då arbetet både bidrar till ett ökat 

nätverk och meningsskapande. Baruch (2004) syftar på att ett arbete är mer än en inkomstkälla 

och vad som får människor att inse deras möjligheter till att göra karriär. I samband med 

begreppet karriär nämner Linghag (2009) två olika inriktningar av karriär, den vertikala och 

den horisontella karriären som också benämns vid traditionell och modern karriär. 
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2.2.1 Traditionell och modern karriär 

Den traditionella uppfattningen om att göra karriär har definierats av att klättra i hierarkin inom 

organisationen, vanligtvis genom att man börjar som anställd för att sedan avancera till högre 

positioner. Den beskrivna formen av karriär kan vara en fördel då långsiktiga relationer skapas 

i och med att medarbetarna måste avancera sig upp till ledningspositioner (Baruch, 2004). 

Denna typ av karriärform menar Linghag (2009, s. 27) kan vara till fördel då det ger makt och 

status, å andra sidan kan den även försvaga de som inte följer den. Sturges (2004) talar om en 

förändrad karriärideologi i och med att medarbetarnas individuella syn på karriär har förändrats. 

Det innebär i sin tur en förändring i den traditionella synen på arbete och karriär. Brown och 

Lent (2005) anser att arbetsplatser och individer har förändrats, individer kräver 

karriärutveckling vilket leder till stora utmaningar för ledningen att möta och tillfredsställa sina 

anställdas behov. Vidare menar Brown och Lent (2005) att tidigare har den traditionella synen 

på karriär varit att en anställd som arbetar hårt och är engagerad får belöningar, vilket idag har 

ersatts med ett nytt sätt där anställda istället får en kontinuerlig inlärning. Genom 

karriärutveckling kan företag utveckla en individs potential vilket Chen et al. (2003) menar kan 

leda till att anställda känner personlig tillfredsställde. Det genom att den anställda får en känsla 

av att vara behövd på företaget och besitter viktig kompetens. 

  

Baruch (2004) uttrycker att det finns flera sätt att avancera och klättra i hierarkin, både vertikalt 

och horisontellt. Hall och Marvis (1995) anser att vertikal karriär innebär att utveckla en 

individs kompetens och i sin tur utveckla sig själv, vilket är en annan typ av karriär än den 

traditionella. Till skillnad från den vertikala karriären betonar den horisontella, även kallad den 

moderna karriären, en självutveckling istället för att klättra i hierarkin. Det kan till exempel 

handla om att utnyttja och utveckla sina egenskaper och kunskaper. Wahl (2003) påstår att 

individer med detta synsätt ser på arbetet som något roligt. En karriär innebär uppnådda 

personliga och organisationsmässiga mål under en individs livstid. Karriär behöver alltså̊ inte 

betyda socialt bekräftade positioner, utan handlar istället om de mål som är viktiga för individen 

själv. 

2.2.2 Olika typer av karriär 

Det är idag inte självklart att medarbetare ska bli befordrade, vilket sätter krav på individer att 

på eget initiativ ta större ansvar för att göra karriär. En anställd kan inte helt förlita sig på att bli 

befordrad i en organisation och kan därför behöva utforska andra möjligheter för att avancera 

(Lyon & Kirby, 2000).  

 

Driver och Brousseau (1979) identifierar fyra olika vägar till karriär hos individer och har tagit 

fram karriärkonceptmodellen. Modellen är ett verktyg för att förstå och beskriva enskilda 

synpunkter och erfarenheter av karriär hos individer. Grunden i modellen består av att de flesta 

av oss utvecklar olika uppfattningar och begrepp om vad en karriär betyder för oss (Larsson et 

al., 2007). Begreppen kan vara medvetna eller omedvetna, de har oavsett en stor inverkan på 

valet av karriärvägar och arbetserfarenheter. För en del organisationer och arbetsuppgifter är 
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inriktningen en långsiktig utveckling och karriär inom organisationen, för andra organisationer 

och befattningar är relationen mer kortsiktig (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 286).  

 

De fyra olika sätten att göra karriär på enligt Driver och Brousseau (1996) kallas för den linjära 

karriären, expertkarriären, spiralkarriären och transitkarriären. Den linjära karriären är en så 

kallad stegkarriär som avser möjligheten till att klättra inom sin organisation och möjligheten 

att bli befordrad (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 287). Expertkarriären innebär ett livslångt 

engagemang inom ett särskilt kunskapsområde. När valet av arbete har gjorts fokuserar 

individen på att fortsätta utvecklas och förfina sina kunskaper inom det specifika området. 

Enligt Driver och Brousseau (1996) är expertkarriären den många ser som den ideala karriären. 

När man istället avancerar från ett område till ett annat kallar Driver och Brousseau (1996) det 

för en sprialkarriär. Bytet mellan arbetsområdena sker efter sju till tio års mellanrum. I det nya 

arbetsområdet tar den anställda med sig kunskaper och skickligheter från tidigare område, 

samtidigt som det ger möjligheter till att skapa helt nya kunskaper och färdigheter, både på ett 

vertikalt och horisontellt plan. Det sista sättet att göra karriär enligt Driver och Brousseau 

(1996) är genom transitkarriären, vilket är den minst traditionella utformningen av karriär. I 

transitkarriären flyttar individen till ett nytt och annorlunda arbete. Det kan vara ett helt 

annorlunda arbete inom samma organisation eller en högre position inom samma område i en 

ny organisation. 

 

Karriärkonceptmodellen kan ur ett empiriskt perspektiv kopplas till motivationsskillnader. Ur 

ett empiriskt perspektiv relaterar den linjära karriären till behovet av framsteg och makt, 

expertkarriären till en djupare kompetens och säkerhetsbehov, spiralkarriären till ett behov av 

självutveckling och kreativitet och transitkarriären till ett behov av nyfikenhet och oberoende 

(Larsson & Tarnovskaya, 2003). 

2.3 Kompetensutveckling  

Medarbetare är en av organisationens viktigaste resurser och det är därför viktigt att rekrytera 

och behålla medarbetare med rätt kompetens (Joyce & Solcum, 2012). Kompetens i arbetet 

menar Ellström (1992) hör till individens förmåga att lösa en viss uppgift eller utföra ett arbete. 

Som tidigare nämnt handlar den horisontella karriären om en karriär om en individuell 

utveckling, bland annat genom nya kompetenser och egenskaper. Genom att fokusera på 

anställdas kompetensutveckling möjliggör det en individs egen utveckling och att utveckla den 

egna möjligheten till karriär. Chen, Chang och Yeh (2003) menar att ett sätt att behålla 

medarbetare inom organisationen är att fokusera på medarbetarnas karriärutveckling. Det har 

stor betydelse för medarbetares framtid i organisationen om denne vet vilka interna karriärvägar 

som finns inom organisationen. Torrington et al. (2008) instämmer med Chen, Chang och Yeh 

(2003) och anser att det är viktigt att anställda är medvetna om vilka möjligheter organisationen 

kan erbjuda för att bland annat hålla anställda motiverade till att göra ett bra arbete. 

Kompetensutveckling bidrar också till att organisationen håller sig uppdaterad med de 

kompetenser som behövs och minskar även risken för en hög personalomsättning. För att 
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kompetensutvecklingen ska ge resultat behöver dock medarbetarna själva vara motiverade och 

positivt inställda till att utvecklas (Nilsson et al., 2011). 

2.4 Motivation i arbetslivet 

Ames (1992) menar att motivationen är orsaken till att individer uppträder på ett särskilt sätt i 

en given situation och riktar beteendet mot olika mål. Enligt Maccoby (1989) blir människan 

mest motiverad till att arbeta när arbetet tillfredsställer den anställdas utvecklingsbehov och när 

det finns en bra balans mellan arbete och nöje. För att en organisation ska uppnå bästa möjliga 

resultat behöver medarbetarna känna sig motiverade till att prestera bra. Enligt Hein (2012) blir 

medarbetarna mer motiverade och engagerade om de arbetar mot ett visst mål. Ett sätt till att 

bli motiverad som anställd kan vara att arbeta i en organisation med karriärmöjligheter. Som 

tidigare nämnt kan begreppet karriär uppfattas på olika sätt. Det kan handla om personlig 

utveckling eller att avancera i arbetsposition i organisationen. Det kan därför ses som viktigt att 

ledningen ser till varje individs individuella karriärmål eftersom anledningar till motivation 

skiljer sig åt. 

  

2.4.1 Prestationsbehov 

Forskare har länge studerat människors prestation och motivation i arbetet. McClelland (1987) 

utvecklade på 1960-talet en motivationsteori som utgår från att alla människor har tre 

grundbehov; makt, samhörighet och prestationer. Med hjälp av teorin visar McClelland (1987) 

att oavsett ålder, kön, etnicitet och kultur drivs alla människor av någon av dessa tre 

grundläggande behov. 

  

Enligt McClelland (1987) är behovet av att prestera vad som driver en människa att arbeta och 

kämpa för att nå personliga uppsatta mål. Människor med detta behov menar McClelland har 

ett högt krav på sig själv och försöker hitta annorlunda och bättre sätt att arbeta (Eriksson-

Zetterquist et al., 2011, s. 238). Individer som är motiverade av behov för prestation har enligt 

Abrahamsson och Andersson (2005) också en stark önskan om att få feedback. Individer som 

har behov av makt vill ha kontroll och auktoritet över andra, dessa personer drar sig ofta till 

ledande befattningar som innefattar prestige och status (Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s. 

238f). Det sistnämnda behovet skiljer sig mot de andra två då människor med störst behov av 

samhörighet tycker att det är viktigt att skapa starka känslomässiga band och varaktiga 

relationer. Individer som motiveras av samhörighet föredrar att vara en del av en grupp och 

undviker konflikter och kritik (Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s. 238f). McClelland (1987) 

menar att dessa grundläggande behov är inlärda men kan snabbt förändras, detta under tiden 

människor försöker uppfylla sina behov och skaffar sig mer erfarenhet. Oavsett vilket behov 

individer motiveras av mest menar McClelland (1987) att individer som får möjlighet att ta eget 

ansvar får en större motivation till att slutföra sitt arbete än de som blir tvingade till det. 

 

2.4.2 Tillfredsställelse i arbetet  
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För att förtydliga vad som motiverar individen i ett arbete utvecklade Frederick Herzberg år 

1959 en så kallad tvåfaktorsteori som skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. En 

tydlig länk finns mellan Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori och McClellands (1987) 

motivationsteori, där prestationsinriktade individer är mer intresserade av arbetet i sig 

(motivatorer) än av arbetets yttre förutsättningar (hygienfaktorer). De tenderar att ha höga 

ambitioner och vill ha feedback på hur väl de presterar snarare än feedback på om de är 

omtyckta (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 282). Herzberg (1959) framhåller att faktorerna är 

oberoende av varandra och tillsammans påverkar de den anställdes insats på arbetet. Beroende 

på förhållandet av faktorerna för den anställde kan det antingen leda till en extremt hög 

tillfredsställelse eller extremt låg tillfredsställelse på arbetet (Herzberg, 1959). 

  

Hygienfaktorerna består av nödvändiga grundförutsättningar som krävs för att uppfylla bra 

arbetsförhållande och arbetsvillkor. Dessa faktorer kan orsaka att anställda känner sig 

otillfredsställda på arbetet, men de kan inte motivera dem i sitt arbete (Bruzelius & Skärvad, 

2017, s. 279). Exempel på hygienfaktorer är företagets policy, kontroll av ledningen, mänskliga 

relationer på arbetsplatsen, lön och administration (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). 

Motivationsfaktorer är istället det som är direkt relaterat till själva arbetsuppgiften som 

prestationer, erkännande, ansvar och möjligheter till karriär (Bruzelius & Skärvad, 2017, s. 

278). Det är först när motivationsfaktorerna är tillfredsställda som det blir möjligt att erkänna 

engagemang och stimulans av en uppgift. Genom att till exempel erbjuda karriärmöjligheter 

eller större ansvar kan ledningen öka den anställdes arbetsmotivation (Eriksson-Zetterquist et 

al., 2011). 

  

Hackman och Oldham (1980) kritiserar Herzbergs motivationsteori med att det kan vara svårt 

att skilja motivationsfaktorerna från hygienfaktorerna och anser vidare att teorin inte tar hänsyn 

till olika individers skillnader. Hackman och Oldham (1980) menar att hur olika personer 

reagerar till de olika faktorerna är individuellt och tämligen diffust att avgöra. Till skillnad mot 

Herzberg anser Vrooms (1964) motivationsteori att yttre belöningar är något som är 

motiverande och kan leda till arbetstillfredsställelse. Herzberg (1959) har åsikter om att 

hygienfaktorerna som återfinns i de lägre stegen inte har något med motivation att göra. Vrooms 

motivationsteori invänder mot Herzberg och menar att till exempel lön och arbetsrelationer kan 

leda till motivation och en högre arbetstillfredsställelse (Koontz & Weihrich, 1988). 

2.4.3 Mänskliga behov 

Abraham Maslow var också intresserad av att förstå vad det är som motiverar människor i ett 

arbete och skapade därför år 1943 en av tidernas främsta motivationsteorier. Teorin döptes till 

Maslows behovshierarki och består av en behovstrappa som visar hur de mänskliga behoven 

påverkar individers tankar och handlingar. Enligt Maslow (1943) är människan motiverad till 

att nå vissa behov och när behoven är tillfredsställda fortsätter människan att söka efter nya 

behov och så fortsätter det om igen. Maslow (1943) menar att människan aldrig blir nöjd, utan 

är ständigt sökande efter någonting mer och bättre. 
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Motivationsteorin placerar in människans behov i fem olika nivåer i en hierarkisk trappa (Figur 

2). Behoven i de lägre trappstegen behöver vara tillfredsställda innan man kan nå högre upp i 

behovstrappan (Maslow, 1943). Längst ner i trappan finns de mest grundläggande fysiologiska 

behoven som vatten, mat och luft. Därefter följer fyra nivåer av psykologiska behov: 

trygghetsbehov, tillhörighet, uppskattning och självförverkligande. Behovet av 

självförverkligande återfinns allra högst upp i behovstrappan och kan enligt Maslow (1943) 

aldrig bli helt tillfredsställt. På den nivån finns behovet av personlig utveckling och det är här 

människan hittar en mening med livet och vad som är viktigt för henne (Maslow, 1962). 

Maslow och Herzbergs motivationsteorier uppvisar vissa likheter, längst ner i behovstrappan 

återfinns Herzbergs hygienfaktorer och högst upp Herzbergs motivationsfaktorer (Figur 2). 

  

  
Figur 2. En jämförelse mellan Maslows (1943) behovshierarki till vänster, respektive Herzbergs 

(1959) motivationsteori till höger. Källa: Egen, 2019.  

 

Efter en fördjupad granskning av teorin kritiserar Wahba och Bridwell (1976) Maslows 

behovstrappa och menar att det inte finns tillräckligt med bevis för den hierarkiska ordningen. 

Wahba och Bridwell (1976) erkänner att människor har behov som behöver uppfyllas, men de 

ifrågasätter den strikta ordningen av behov för varje enskild individ. Vidare kritiserar även 

Hofstede (1984) teorin och hävdar att modellen bygger på en västerländsk ideologi som 

genomsyras av etnocentricitet. Hofstede (1984) påstår att den hierarkiska ordningen inte tar 

hänsyn till varken skillnader i samhällets kulturella behov eller deras unika sociala och 

intellektuella behov. 

2.4.4 Betydelsen av ett meningsfullt arbete 

Self-determination theory (SDT) är en motivationsteori som avser att förklara vad som gör 

människor motiverade (Deci & Ryan, 2000). Teorin liknar McClellands (1987) tankar om 

individens tre grundbehov men utgår från att en människas motivation påverkas av tre 

medfödda behov; kompetens, autonomi och samhörighet (Deci & Ryan, 2000). Dessa tre 

medfödda behov ska vara tillfredsställda för att skapa bättre förutsättningar till att känna 

autonom motivation och välbefinnande. Deci och Ryan (2000) talar om skillnad mellan inre 

och yttre motivation och menar att dessa tre behov påverkar den inre motivationen. 
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Trygghetsbehov

Fysiologiska behov

Självförverkligande-

behov 
 

Motivationsfaktorer 
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Enligt Deci och Ryan (2000) innebär kompetens att individen anser sig ha de hjälpmedel och 

färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. För att kompetensen ska få en positiv effekt på 

den inre motivation måste individen frivilligt engagera sig och känna sig ansvarig för sin 

kompetens (Deci & Ryan, 2000). Att få positiv feedback genererar känsla av tillfredsställelse 

och ett behov av kompetens vilket stärker den inre motivationen. Vidare menar Deci och Ryan 

(2000) att negativ feedback minskar behovet av kompetens och den inre motivationen. 

  

I SDT-teorin handlar autonomi om att få utöva en aktivitet på egna villkor, där autonom 

motivation innebär att individen arbetar för att det är viktigt eller intressant. Människan kommer 

helt och hållet att engagera sig i uppgifter om det har en mening och värde, även om det innebär 

uppgifter som egentligen är ointressanta. När arbetet resulterar i något positivt känner individen 

att uppgiften är viktig och blir internaliserat, vilket innebär att en individ tar in attityder i 

uppgiften där den kontrollerade motivationen kan bli till en autonom motivation (Deci & Ryan, 

2000). Det motsatta till den autonoma motivationen är en kontrollerad motivation, vilket 

innebär att individen gör något för att det finns ett krav. Att arbeta utifrån krav gör att människor 

känner sig kontrollerade av belöningen och att deras egen drivkraft minskar, enligt SDT-teorin 

sänks den inre motivationen av faktorn lön (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (2000) menar 

att stöttning och förtroende ökar en individs inre motivation, exempelvis att ledningen ger 

öppna frågor och tar till sig anställdas perspektiv på problem och lyssnar på deras åsikter och 

idéer. Stone, Deci och Ryan (2009) nämner två studier som gjordes hos två stora amerikanska 

banker där anställda som upplevde större autonomistöd från ledningen också kände ett större 

behov av tillfredsställelse på arbetet. De kände även att de presterade bättre på sina arbeten och 

hade lägre nivåer av ångest och depression. Det sista behovet i Self-determination theory är 

social samhörighet som handlar om människans sociala behov och syftar till att människan har 

behov att omge sig av människor och att bli accepterad (Deci & Ryan, 2000). 

2.4.5 Krav kräver frihet 

För att klara av högt uppsatta krav och hålla sig motiverad i ett arbete krävs enligt Karasek och 

Theorell (1990) ett eget inflytande i arbetet samt en frihet i beslutsfattande. Höga krav i arbetet 

kräver dessutom ett stort stöd från omgivningen tillsammans med mindre kontroll. För att förstå 

betydelsen och konsekvenserna av arbetskrav och beslutsutrymme kan Karasek och Theorells 

(1990) krav och kontrollmodell tillämpas. 

  

Krav och kontrollmodellen visar hur olika kombinationer av krav och kontroll i arbetet påverkar 

människans nivå av stress och psykisk ohälsa (Figur 3). Begreppet kontroll definieras i detta 

sammanhang som egenkontroll och syftar till den anställdes möjlighet till att fatta beslut. Med 

krav syftar Karasek och Theorell (1990) till krav på produktivitet i arbetet som till exempel 

deadlines. I modellen skildras fyra olika distinkta typer av psykologiska arbetsupplevelser som 

genereras genom interaktionerna av höga och låga nivåer av psykologiska krav och beslut: 

spänd arbetssituation, aktiva arbeten, avspänd arbetssituation och passiva arbeten (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 32). Tvärs igenom modellen går två pilar som mäter mängden 

stressupplevelser respektive aktivitetsupplevelser i arbetet. Dessa kallas för stressdiagonal och 
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aktivitetsdiagonal. Stressdiagonalen visar att ju mer stress man utsätts för, desto större är risken 

för psykisk ohälsa. Längst ut på stressdiagonalen är risken störst och det handlar då om en 

obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Om man däremot befinner sig långt ut på 

aktivitetsdiagonalen innebär det desto större inlärningssituation, vilket krävs för att anställda 

ska ha möjlighet till att utvecklas i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

 

 

Figur 3. Karaseks krav- och kontrollmodell. Källa: Eriksson, 1998:37. 

 

Befinner man sig i en spänd arbetssituation är kraven är höga och möjligheten till kontroll är 

låg. Vad Karasek och Theorell (1990) menar är att de höga kraven och den låga kontrollen kan 

ha en inverkan på människors psykologiska behov genom att till exempel skapa en osäkerhet, 

depression eller psykisk ohälsa. Motsatsen till den spända arbetssituationen är den 

avslappnande arbetssituationen med låga krav och hög kontroll (Karasek & Theorell, 1990, s. 

31f). I kontrast till den spända arbetssituationen har man ett avslappnat arbete, men det medför 

således små utvecklingsmöjligheter. 

  

Den aktiva arbetssituationen innebär både höga krav och hög kontroll. Det är här de högsta 

nivåerna av prestation återfinns, utan negativ psykisk belastning. Forskning har visat att denna 

typ av dimension är den mest aktivt lärande arbetssituationen som ger positiva psykologiska 

resultat i form av lärande och utveckling som leder till en högre produktivitet (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 35f). En arbetssituation med låg kontroll och låga krav skapar istället en 

extremt omotiverad arbetsmiljö och resulterar i det långa loppet i en förlorad arbetsmotivation 

och produktivitet (Karasek & Theorell, 1990, s. 35). 

 

Karasek och Theorells (1990, s. 35f) krav och kontrollmodell påvisar att det är de mest 

utmanande arbetena med en högre grad av både krav och kontroll som leder till den högsta 

arbetstillfredsställelsen. Det är när människan får agera genom problemlösningar, med krav, 

kontroll och stöd bakom sig som den psykologiska hälsan och prestationen är som bäst (Karasek 

& Theorell, 1990, s. 36). 
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2.5 Teoriernas applicering i studien 

De valda teorierna har varit viktiga grundpelare i denna studie. Teorier om franchising i kapitel 

2.1 har varit viktiga för att få en förståelse för franchisemodellen, hur den fungerar, varför den 

används och är populär. För få svar på varför anställda väljer att arbeta inom franchise och hur 

de ser på karriärvägar inom franchising måste det klargöras genom att se vilka för och nackdelar 

modellen har. Modellen har studerats utifrån ett svenskt perspektiv då vi undersöker ett svenskt 

företag. 

  

För att möjliggöra forskning inom området utvecklingsmöjligheter krävs en konkretisering av 

begreppet karriär eftersom det har ett starkt samband med utvecklingsmöjligheter. Det finns 

flera olika definitioner och förklaringar av begreppet och det har därför varit viktigt att skapa 

en förståelse för dessa i kapitel 2.2, för att sedan kunna analysera det empiriska materialet 

utifrån respondenternas egna uppfattningar om karriär. Teorierna om en traditionell och modern 

syn på karriär i kapitel 2.2.1 har därför haft ett stort inflytande i studien då vi applicerat dessa 

på respondenternas svar. 

  

Ett sätt att göra karriär utifrån det moderna karriärsynsättet är att utvecklas genom den egna 

kompetensen (Hall & Marvis, 1995, s. 271). Studien innehåller därför teori inom området 

kompetensutveckling i kapitel 2.3 för att skapa en förståelse för varför det är av betydelse för 

individer. På samma sätt har motivation varit ett viktigt område i vår studie. Människor 

motiveras av olika saker och det är därför en viktig faktor att ställa det empiriska materialet mot 

befintliga teorier för att få en förståelse för hur människor ser på sin karriär. 

  

Karriär grundas i motivation då det behövs ett driv och en vilja för att åstadkomma något, detta 

genom till exempel utveckling i form av att klättra i hierarkin på arbetsplatsen eller genomgå 

en personlig utveckling i arbetslivet. För att få en förståelse för vad som motiverar människor 

och hur det kan appliceras på respondenternas svar har det därför varit viktigt att använda teorier 

inom motivation som bas i denna forskning. De motivationsteorier vi använt oss av redogörs i 

kapitel 2.4. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer val av metod att förklaras djupgående. Vi kommer också att redogöra 

för hur intervjuguiden utformats samt hur genomförandet av intervjuerna gått till. En diskussion 

om etik, reliabilitet och validitet kommer också att redovisas i kapitlet. 

3.1 Val av metod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Trost (2005, s. 14) menar att 

när forskare är intresserade av att förstå människors sätt att resonera eller reagera lämpar sig en 

kvalitativ metod bäst. Lantz (2013, s. 135) tar upp skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

analys och menar att en kvantitativ studie används när forskaren från start vet vilken slutsats 

som ska kunna dras. Till studien visste vi varken vilken slutsats som kan dras eller sökte efter 

att ange några svarsfrekvenser, vi använde oss därför av en kvalitativ metod. Syftet med 

kvalitativa metoder är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 82).  

På grund av att vi undersöker utvecklingsmöjligheter inom franchising valde vi att använda oss 

av kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (2005, s. 14f) ger kvalitativa intervjuer generellt djupare 

svar än vid enkäter. En användning av en kvantitativ metod i form av enkäter hade resulterat i 

att svaren inte blivit lika djupa och detaljrika som vi önskar, det var därför mer relevant med en 

kvalitativ metod för studien. Vid användning av enkäter kan forskare inte rätta respondenten 

om den uppfattar något på ett annat sätt än det forskare syftar på, vilket därför utesluter enkäter 

som metod för vår studie. Möjligheten att ställa kompletterande frågor är viktigt då det kan 

frambringa upplevelser, känslor och tankar som är avgörande i en studie (Eljetsson, 2005 s. 12). 

Vid val av intervjuform valde vi därför att använda oss av semistrukturerade intervjuer på grund 

av den stora fördelen att det ger oss möjlighet att ställa frågor som lämnar ett större utrymme 

för intervjupersonen att svara på frågan. Vid semistrukturerade intervjuer gör forskaren en lista 

över specifika teman som ska beröras men intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 81). Vi använde oss av tre specifika teman i intervjuerna som 

framgår i kapitel 3.3. 

 

3.2 Urval 

För att kunna genomföra vår kvalitativa studie inom franchising var det av stor betydelse att 

företaget vi väljer befinner sig inom franchisingbranschen. Inom vilken typ av bransch är av 

mindre betydelse för det empiriska materialet eftersom vi ämnar studera konceptet och inte ser 

till någon enskild bransch. Vi valde därför att göra vår studie inom försäkringsbranschen via ett 

franchisingföretag där vi hade en för oss känd kontakt som gav oss möjligheten att nå den typ 

av respondenter vi sökte till vår studie. Vi använde oss av ett strategiskt urval för att få en 

djupare förståelse och kunskap inom området. Vi eftersökte variation i studien för att kunna 

skapa en omfattande inblick i hur människor i olika positioner uppfattar sina 

utvecklingsmöjligheter och inställning till motivation. Ett strategiskt urval hjälper oss att 

garantera variationen i urvalet och har enligt Trost (2005, s. 119) under tiden den används alltid 
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visat resultat som en fullt tillräcklig variation i uppsättning av människor som man använder 

sig av för intervju. Vi valde att använda oss av tre variabler vi ansåg mest relevanta till studien 

och som hade en teoretisk betydelse för att besvara våra frågeställningar. I det strategiska 

urvalet delade vi in variablerna i tre kategorier för att enkelt skilja dem åt: givare, tagare och 

anställd. 

  

I valet av respondenter har det varit viktigt för oss att intervjupersonerna har olika positioner i 

företaget, eftersom vi bland annat vill undersöka utvecklingsmöjligheter och olika vägar till 

karriär inom franchising. Genom att systematisera urvalet av intervjupersoner i enlighet med 

Trost (2005, s. 19) intervjuade vi tre olika grupper inom företaget för att fastställa att vi fick det 

antalet nödvändiga respondenter till vår studie och för att konsekvent kunna besvara våra 

frågeställningar. Kategorierna som det strategiska urvalet bestod av var: givare, tagare och 

anställd. Ett subjektivt och strategiskt urval passade bäst då vi vet vilka företeelser och områden 

vi vill undersöka. 

  

Det finns också aspekter av ett bekvämlighetsurval i vår studie, då vi valt de intervjupersoner 

som ligger närmast till hands att välja. Utifrån vår urvalsram som bestod av en lista med 

mejladresser till alla kontor inom det valda företaget i Sverige valde vi att kontakta de kontor 

som befann sig närmast staden vi utgick från, Karlstad. Genom mejlkontakt bestämde vi datum 

och tid med de frivilliga deltagarna och vi genomförde totalt nio intervjuer, varav fem på olika 

kontor i Sverige samt fyra via telefon. Fördelen med ett bekvämlighetsurval är att det är ett bra 

medel för småskaliga undersökningar där man har en begränsad budget och tid (Denscombe, 

2016, s. 39). 

3.3 Utformning av intervjuguide 

Inför insamlandet av det empiriska materialet till studien skapade vi en intervjuguide att 

använda som stöd under intervjuerna (se bilaga 1). Vi vidareutvecklade sedan intervjuguiden 

till tre olika varianter då våra intervjupersoner bestod av tre grupper (givare, tagare och anställd) 

som beskrivits i kapitel 3.2. För att göra det möjligt att rikta våra frågor till respektive grupp 

underlättade det därför att utgå från olika intervjuguider beroende på vilken grupp den 

intervjuade tillhörde. Vi bestämde oss för att inte låta våra respondenter ta del av intervjuguiden 

innan intervjutillfället då vi ansåg att det fanns en hög risk för tillrättalagda svar som kan 

påverka validiteten av vår studie, något som Bryman och Bell (2015) poängterar är viktigt. Vi 

eftersträvade istället att få spontana svar och bedömde att det skulle vara svårare om 

respondenterna haft tid att förbereda sina svar. 

  

Trost (2005, s. 50) anser att det är viktigt att man som forskare är påläst inom ämnesområdet 

man önskar studera och att man har formulerat ett klart och tydligt syfte innan intervjuguiden 

konstrueras. Vi var därför noga med att den teoretiska referensramen till studien var färdigställd 

inför utformningen av intervjuguiden. Utifrån teorikapitlet arbetade vi fram områden till 

intervjuguiden som vi ansåg var relevanta för studien. Vi ämnade att ställa frågor inom fyra 

olika områden; bakgrund, karriär, motivation och franchising. På grund av att vi använde oss 
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av semistrukturerade intervjuer utgick vi från intervjuguiden och tog stöd av den vid 

intervjuerna. I en semistrukturerad intervju kan frågorna komma i en bestämd ordning men det 

är inte nödvändigt (Patel & Davidsson, 2011, s. 82). Vi följde därför inte intervjuguiden strikt 

utan lät frågorna följa sin naturliga gång utifrån respondentens svar. Som Lantz (2013, s. 73) 

skriver bör intervjuerna vara sammanhängande och flyta på naturligt vilket gjorde att vi till 

exempel valde att flytta upp frågor om franchising till där vi ansåg att det passade under varje 

enskild intervju. Även Trost (2005, s. 51) anser att frågorna ska komma som följder av svaren 

och det kan mycket väl innebära att ett svar var ett svar på en helt annan fråga. 

  

Den första delen av intervjuguiden bestod av att respondenten fick svara på frågor om sin 

bakgrund. Delen avsåg inte att söka svar om respondentens privatliv eller ålder då vi ansåg att 

det inte var relevant i denna studie, istället eftersökte vi bland annat respondentens position i 

organisationen och arbetserfarenhet. Intervjuguiden bestod därefter av frågor inom området 

franchising, utifrån respondentens position i företaget. Därefter övergick intervjuguiden till det 

tredje området: karriär. Med dessa frågor eftersökte vi respondentens uppfattning och tankar 

om trivsel, utvecklingsmöjligheter och mål i arbetslivet. Vi var noga med att undvika att 

använda oss av ordet karriärmål, då begreppet kan uppfattas och definieras på olika sätt vilket 

vi ansåg medför en risk för missvisande svar vid vår analys. Syftet med dessa frågor var att 

skapa en uppfattning om respondentens syn på både horisontell och vertikal karriär samt 

möjligheter och egen vilja till utveckling. Intervjuguiden fortsatte med frågor inom området 

motivation för att få svar på vad som motiverar samt hindrar motivationen i respondentens 

arbete. Med dessa frågor strävade vi efter att undersöka kopplingen mellan respondentens 

motivation och vilja till karriär. En av frågorna vi använde inom området motivation valde vi 

att utforma med hjälp av en skala på ett till fem, där respondenten fick svara på frågan hur 

viktigt motivationen är för att göra ett bra arbete. Vi bad varje respondent motivera varför de 

valde just den siffran och det gav oss ett starkt underlag till deras syn på motivation. 

Intervjuguiden avslutades med frågan om respondenten vill tillägga något i intervjun, med 

avsikten att ge respondenten ett stort utrymme till att dela sina tankar inom våra frågeområden. 

Respondenten kan ha haft tankar eller känslor som inte kommit fram vid de ställda frågorna 

och vi ansåg därför att det var en bra avslutande fråga.  

 

Intervjuguiden var ett bra stöd för oss och den innehöll tillräckligt många och relevanta frågor 

som gjorde att vi fick svar på det vi önskade få svar på. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

I studien samlades empiriskt material genom personliga intervjuer med respondenter i olika 

positioner inom företaget: givare, tagare och anställd. Starrin och Svensson (1996, s. 52) menar 

att en intervju är ett sätt att samla information genom samtal. 

 

Nio intervjuer genomfördes i studien och våra respondenter bestod av en givare, tre tagare och 

fem anställda. Många av intervjuerna skedde på respondenternas olika kontor runt om i Sverige. 

De respondenter som geografiskt befann sig långt borta och som vi inte kunde ta oss till på 

grund av studiens tidsram och strama budget genomfördes via telefon. De intervjuer som skedde 
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på plats var på respondenternas kontor i enskilt rum för att respondenten skulle känna sig trygg 

med att deras svar blir anonymiserade i studien och för att respondenten inte på något sätt skulle 

bli påverkade av omgivningen. Trost (2005, s. 44) menar att det är viktigt att intervjupersonen 

känner sig trygg vid intervjun och att man i största mån ska vara så ostörd som möjligt. En del 

frågor som ställdes var om personliga uppfattningar och om fler personer varit i samma rum 

kan det tänkas att intervjupersonens svar blivit tillrättalagt och inte lika sanningsenligt. Trost 

(2005, s. 44) menar att det finns en risk att bli störd om intervjun sker på arbetsplatsen. Det var 

dock den bästa lösningen för båda parter i studien och vi var därför noga med att genomföra 

intervjun i ett enskilt rum för att undvika störningsmoment. 

  

Till följd av att alla respondenter gav sitt samtycke har samtliga intervjuer spelats in för att 

därefter transkriberas. Genom att spela in intervjun anser Lantz (2013, s. 144) att intervjuaren 

får en fullständig utskrift och har allt råmaterial, något som inte är möjligt om intervjuaren 

endast tar anteckningar. Lantz (2013, s. 144) menar att det kan vara svårt att intervjua, lyssna, 

ställa följdfrågor och samtidigt anteckna och att det därför är en fördel att spela in. På så sätt 

blir det också enklare att skapa en mer avslappnad intervjusituation då intervjuarna tillåts rikta 

sin fulla uppmärksamhet åt respondenten. Även Trost (2005, s. 53f) anser att det är en nackdel 

med att anteckna då det är svårt att koncentrera sig på frågorna och svaren. Eftersom vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer var det viktigt för oss att behålla fokus på 

respondentens svar för att sedan följa upp med relevanta följdfrågor. Vidare menar Lantz (2013, 

s. 144) att en annan nackdel med att enbart anteckna svaren är att intervjuaren inte skriver ned 

allt. Det kan bland annat vara på grund av tidsbrist eller att man omedvetet selekterar bort det 

den intervjuade sagt. Vi ville säkerställa att vi fick med så mycket material som möjligt utan att 

påverka genom vår förförståelse som Lantz (2013, s. 144) menar är vanligt vid intervjuer när 

enbart anteckningar förs och intervjuerna spelades därför in, som tidigare nämnt. 

 

Tiden för intervjuerna varierade och varje intervju varade mellan trettio till femtio minuter. De 

respondenterna med en högre position gav mer utförliga svar eftersom de hade en större inblick 

i företaget och en mer omfattande position. Vi var noga med att informera intervjuperson om 

upplägget före intervjun, att inspelningen endast kommer att användas som empiriskt material 

till denna studie och att de förblir anonyma i studien. Vi upplevde att intervjuerna var väldigt 

avslappnade vilket gjorde att respondenterna kunde samtala mer öppet än vad de kanske hade 

gjort om intervjuerna istället varit mer strikta och mindre avslappnade. Bryman och Bell (2015) 

nämner att det är en fördel att vara två under intervjuer. Att vi var två under intervjuerna gjorde 

att vi kunde stötta varandra och flinka in med följdfrågor som den andra kanske inte tänkte på 

att ställa och vi upplevde det därför också som positivt att vara två under intervjuerna. 
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3.4.1 Intervjutabell 

Respondent Befattning  Datum Intervjuform 

T1 Franchisetagare 2019-03-26 Fysisk intervju 

T2 Franchisetagare 2019-03-28 Fysisk intervju 

T3 Franchisetagare 2019-04-05 Telefonintervju 

A1 Anställd 2019-03-26 Fysisk intervju 

A2 Anställd 2019-04-01 Fysisk intervju 

A3 Anställd 2019-04-05 Telefonintervju 

A4 Anställd 2019-04-09 Telefonintervju 

A5 Anställd 2019-04-09 Telefonintervju 

F1 Franchisegivare 2019-04-01 Fysisk intervju 

 

Tabell 1. Intervjutabell. Källa: Egen, 2019. 

 

3.5 Genomförande av analys och diskussion 

Analysarbetet av studien startade med att vi studerade de utskrivna transkriberingarna från varje 

intervju. Då vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer ansåg 

vi att ett Grounded theory-inspirerat databearbetningssätt genom kodning och tematisering av 

intervjutexterna som lämpligast. Med Grounded theory letar man efter mönster och 

återkommande händelser i det empiriska materialet genom att jämföra data mot varandra 

(Goundling, 2002, s. 62). 

 

För att underlätta analysarbetet läste vi igenom de utskrivna intervjutexterna för att samtidigt 

stryka under de fynd vi hittade. Enligt Patel och Davidsson (2011) måste man på nytt läsa 

igenom hela textmaterialet som regel flera gånger. Vi gick igenom en text var för sig för att 

sedan växla texter och gå igenom dem igen för att säkerställa att vi inte missar något av värde 

till vår analys. I texterna markerade vi det som var av intresse och relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. Vi sammanställde de understrukna fynden och skapade tematiseringar av 

dessa. Vi kodade sedan de svar vi fått inom varje tema i intervjuguiden och skapade 

tematiseringar utifrån specifika frågor, vilket möjliggjorde att vi kunde koppla ihop fynden med 

teorier från vår teoretiska referensram. Ett teoretiskt urval har därför också använts, vilket är en 

byggsten i Grounded theory (Denscombe, 2016, s. 166ff). Det innebär att forskaren samlar 

information från tidigare teorier och grundar forskningen i verkliga empiriska undersökningar. 
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Det material som sedan samlas in och bearbetas är vad som skapar nya teorier inom 

forskningsområdet när man forskar utifrån Grounded theory. 

 

Efter kodning av bakgrundsfrågorna från vår intervjuguide kunde vi bland annat tematisera 

vilken typ av karriär vi anser att varje respondent besitter enligt Driver och Brousseaus (1979) 

karriärkonceptmodell. När vi kodade temat motivation fick vi på samma sätt fram bland annat 

vad som motiverar respondenterna i ett arbete och vi skapade en tematisering med samma namn 

(se tabell 2). Kodningen av varje enskild respondent gav oss också möjlighet att skildra 

Herzbergs (1959) motivatorer och hygienfaktorer hos respondenten samt vilka dessa var. Några 

fler exempel på tematiseringar vi använde oss av var bland annat ‘vad hindrar motivationen’, 

‘relation till ledningen’, ‘individuella mål i arbetslivet’ och ‘utvecklingsmöjligheter inom 

franchising’. 

 

Tabell 2. Utdrag ur analysprocessen 

Fråga Transkribering Kod Tema 

Vad 

motiverar 

dig i ditt 

arbete? 

T1: ”…största motivationen är att möta 

människorna, serva och förmån att få komma 

ut i så många olika verksamheter… och att jag 

får ta del av detaljer, att jag får komma in i så 

många olika miljöer.” 

Möten, 

variation, 

stötta. 

Motivation 

  

Vad 

motiverar 

dig i ditt 

arbete? 

A1: ”det är ju styrt inifrån liksom på något vis. 

Alltså motivationen är ju att göra så himla bra 

jobb som möjligt så jag kan känna mig nöjd 

och glad… vi har en väldigt bra chef så när det 

går bra brukar vi hitta på roliga saker… vi alla 

drar ett strå till stacken för att det ska bli så bra 

som möjligt och då får man tillbaka den sen.” 

  

Ansvar, 

prestation, 

feedback, 

familjärt. 

Motivation 

Vad 

motiverar 

dig i ditt 

arbete? 

A2: ”Det är kul att komma till jobbet. Jag har 

fantastiska kollegor… Det är stimulerande att 

sitta och jobba. Ingen dag är densamma. Jag 

har alltid dagens ilands problem att lösa, jag 

gillar kluriga saker.” 

Variation, 

utmaningar, 

tillhörighet, 

prestation. 

Motivation 
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3.6 Forskningsetik 

Enligt Denscombe (2016, s. 423) bygger forskningsetik på ett antagande om att forskare inte 

har någon privilegierad position i samhället som berättigar dem att fullfölja sina intressen på 

bekostnad av dem som studeras, oavsett hur värdefulla de än tror att fynden kan vara. Det kan 

argumenteras för att etiska aspekter är särskilt viktiga i kvalitativa studier, eftersom det vanligen 

består av ett mindre antal respondenter som lämnar ut en djupare information om sig själva. 

Som forskare har det därför varit viktigt för oss att ha en professionell relation med 

respondenterna under hela processen. Det har varit viktigt för att säkerställa respondenternas 

konfidentialitet genom ett informerat samtycke till att delta i studien och att det som delas efter 

intervjun förblir lojal mot respondenten (Vetenskapsrådet, 2017). Studien har förhållit sig inom 

ramen för de fyra etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2017) menar består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Inför bokning av varje enskild intervju har vi tydligt informerat efter informationskravets 

riktlinjer och förklarat studiens syfte, vad svaren och studien kommer att användas till, att det 

är ett frivilligt deltagande och att vi säkerställer att både respondenten och företaget förblir 

anonyma i studien. Vi informerade även om att åtagandet som krävs av respondenten är delta i 

en intervju under 30 minuter, antingen på plats eller genom telefonintervju om så önskas. Inom 

informationskravets principer ingår att deltagarna ska kunna ha nytta av forskningsresultaten i 

framtiden och att de får något tillbaka av att lägga ned tid på att delta (Vetenskapsrådet, 2019). 

På grund av tid och storlek av vår studie var det inte något som vi kunde garantera våra 

respondenter. Vi uttryckte därför en stor tacksamhet till de frivilliga deltagarna och berättade 

om möjligheten för dem att ta del av vår färdiga uppsats när den blivit färdigställd. 

  

Enligt konfidentialitetskravets regler råder det en bred enighet om att forskare måste skydda 

deltagarnas intressen genom att garantera att den information som de får hanteras på ett 

konfidentiellt sätt (Denscombe, 2016, s. 429). Vid starten av varje intervju upprepade vi 

informationen om studien, förtydligade att de är anonyma i studien samt frågade om 

godkännande till att spela in intervjun för möjligheten att transkribera den. Vi informerade om 

att inspelningen endast är till för oss som intervjuar och inget annat. Genom att utgå från 

konfidentalitetskravets linjer undviker studien att innehålla falska förespeglingar och bedrivs 

istället med en vetenskaplig integritet (Denscombe, 2016, s. 428). Vetenskapsrådet (2017) 

menar dock att användningen av anonymitet och anonymiserade svar medför svårigheter i att 

kontrollera uppgifterna, både för examinator och för de forskare som skulle vilja fördjupa sig i 

studiens material. Det vore att bryta vårt löfte om att respondenterna förblir anonyma om vi 

förmedlar vidare information om respondenterna, vilket därför begränsar ytterligare forskning 

utifrån vår studie. 

  

Forskningsetiken berör även samtyckeskravet som garanterar att deltagandet är frivilligt och 

baserat på ett informerat samtycke. De deltagande måste ha tillräcklig information om 

forskningen för att kunna göra en förnuftig bedömning av om de vill delta eller inte 

(Denscombe, 2016, s. 430). Respondenterna fick ta del av information om studien och dess 

syfte vid förfrågan om deltagande samt innan intervjun. Innan intervjutillfället upplyste vi även 
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respondenterna om att vi är intresserade av deras tankar, att det inte finns några för långa eller 

korta svar samt att de har rätt att avböja frågor och även avbryta intervjun om de så önskar. Ett 

muntligt samtyckes gjordes och vi ansåg att det var tillräckligt med avseende på studiens 

omfattning och storlek. Likaså informerades nyttjandekravet muntligt med vad studien kommer 

att användas till och dess syfte. Enligt Denscombe (2014) är både kravet på samtycke och 

nyttjande något som bör göras skriftligt för att skydda både forskare och deltagare. 

Vetenskapsrådet (2017) menar dock att informationen kan ges muntligt eller skriftligt, beroende 

på typen av studie och om deltagarnas medverkan är aktiv eller passiv. Vi såg även här till 

studiens storlek och den personliga data vi tillhandahåller, i form av respondentens namn, vid 

valet av ett muntligt samtycke och nyttjande. 

  

3.7 Reliabilitet och validitet 

3.7.1 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas en mätning som vid en viss tidpunkt ger samma resultat vid en förnyad 

mätning (Trost, s. 111). Reliabilitet bygger på att forskare gör kvantitativa studier där man 

mäter något. Vid en kvalitativ metod avser forskare istället att se samband och förstå vad den 

intervjuade känner eller tycker om något. Trost (2005, s. 111) anser att reliabilitet är svårt att 

applicera på kvalitativa studier och menar att idén med att få samma svar vid en förnyad 

mätning fallerar då människor inte är statiska i sina beteenden eller åsikter. Det innebär att 

svaren kan skilja sig åt mellan de gånger den intervjuade blir intervjuad. På grund av att vår 

studie består av kvalitativa intervjuer är det därför svårt att mäta om studien har en hög eller låg 

reliabilitet. Trots det anser vi att studien bär spår av reliabilitet, bland annat på grund av vår 

noggrannhet vid utformning av intervjuguiden utifrån studiens relevanta teorier och att vi har 

varit pålästa inom området och därför kunnat ställa relevanta frågor. Trost (2005, s. 112) menar 

att en kvalitativ metod ska användas om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta 

mönster, vilket vi i denna studie ämnar hitta. Vi anser därför att den valda ansatsen lämpar sig 

bäst i denna studie. 

  

3.7.2 Validitet 

Trost (2005, s. 113) förklarar validitet på följande sätt: “traditionellt menar man med validitet 

eller giltighet att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta”. Det är viktigt 

att få veta hur människor uppfattar och känner om något vid kvalitativa studier. Trost (2005, s. 

113) anser att trovärdigheten är ett problem vid kvalitativa studier då forskare måste visa på ett 

trovärdigt resultat, vilket kan ske genom att samla empiriskt material på ett seriöst sätt som 

också är relevanta för det problem som forskare ämnar studera. Som en del i trovärdigheten är 

objektivitet viktigt. Forskare får inte på något sätt styra den intervjuade till någon särskild åsikt. 

I studien fick vi kontakt med företaget och det empiriska materialet via en personlig kontakt, 

vilket kan ses som ett problem för att behålla objektiviteten i studien och inte påverka resultaten. 

Den personliga kontakten användes dock endast som en ingång till organisationen för att sedan 



 

25 
 

knyta nya kontakter med anställda inom företaget runt om i Sverige. Vi känner därför inte att 

den personliga kontakten utgjorde något hot som gjorde att objektiviteten kan ifrågasättas. 

  

För att styrka validiteten och undvika att den intervjuade blir styrd åt något håll blev 

respondenterna intervjuade i enskilda rum. Vi informerade dessutom att svaren är 

anonymiserade för att minska risken att respondenten styrs av det ena eller det andra. Fyra av 

respondenterna blev dock intervjuade på telefon vilket gjorde att vi inte kunde säkerställa att 

respondenten inte blev störd av någon eller något. Trots det anser vi inte att det är något som 

påverkar validiteten då telefonintervjuerna blev likvärdiga de intervjuer som skedde på 

arbetsplatserna och majoriteten av intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte. Under intervjuerna 

valde vi också att ställa frågan vad begreppet karriär innebär för respondenten som första fråga 

inom temat karriär. Genom att göra på det sättet förstod vi hur respondenterna besvarade 

resterande frågor kopplade till just karriär, vilket också stärker studiens validitet. 
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av vår studie med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens teorikapitel används som stöd till det empiriska materialet för att 

analysera resultatet ytterligare. 

4.1 Anledning till att arbeta inom franchising 

Denna studie syftar till att få ökad förståelse för de karriärvägar och utvecklingsmöjligheter 

som finns inom en franchiseorganisation. Studien visar att det främst finns två olika 

karriärvägar att gå inom organisationen. För det första handlar det om att börja som anställd 

och med tiden avancera till att bli tagare. För det andra handlar det om att utvecklas i den 

yrkesroll man besitter idag eller att stanna kvar i rollen och därmed få större tillgång till eget 

ansvar över sitt arbete och arbetstid. De två karriärvägarna presenteras närmare i kapitel 4.3. 

För respondenterna har det inte varit av någon stor betydelse att företaget varit ett 

franchiseföretag när de sökte sig hit. Det som däremot har varit av betydelse är att arbetet ger 

möjlighet till ett stort eget inflytande och ansvar över sitt arbete.  

 

Franchisetagarna i studien upplever att vad som lockar med konceptet franchising bland annat 

är frihet under ansvar. T1 svarar att det mest positiva med att bedriva franchise är “tryggheten 

att ha någon att hålla i handen, en klyscha kan man tycka men tillsammans är vi starka”. 

Anledningen till att franchisetagarna har valt att arbeta inom franchising beror dock till stor del 

på grund av den branschen de befinner sig i, försäkringsbranschen. T1 har befunnit sig i 

företaget under en längre tid och anslöt sig från början som anställd innan företaget hade ett 

franchisekoncept. T1 hade då som intention att köpa företaget när dåvarande chef skulle gå i 

pension och berättar om situationen enligt nedan. 

...jag hade ingen bild av att det var en kedja, det var oviktigt för mig egentligen… och att 

det sen blev en franchiseorganisation det är mera en slump i mitt fall. Men med facit i hand 

så hade det egentligen inte spelat någon roll. För att som franchisetagare driver du mycket, 

du är fortfarande företagare och du driver verksamheten mycket från ditt eget huvud, men 

ändå med varumärket vilandes på axeln, det gemensamma på något sätt. 

 

Som framgår från citatet har T1 inte valt att arbeta inom franchising, utan hamnade i 

franchisekonceptet utav en slump. T2 har inte heller valt att vara franchisetagare och nämner 

att det är nödvändigt för att vara verksam egenföretagare i försäkringsbranschen. T2 nämner 

också att det inte är franchising som motiverar utan att det är det egna företagandet. T3 

samstämmer med T1 och T2 och menar att det är svårt att konkurrera med andra 

försäkringsbolag om man står som självständig egenföretagare. Nedan följer ett citat av T3. 

…mitt mål var ju liksom att vara med och driva eget bolag, och då tittade jag på [företag] 

för att kunna driva som franchising och ett eget kontor… det är ingen idé i min bransch att 

vara helt egen, att vara fristående. För att jag inte blir prioriterad mot försäkringsbolagen 

om jag står helt själv. 
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För de som anser sig drivas av ledarskap och att vara entreprenörer menar att franchising är ett 

enkelt och tryggt sätt att bli en typ av egenföretagare. Genom att ingå i en franchiseverksamhet 

som företagare innebär det en större chans för företaget att överleva redan från start. Det beror 

på att egenföretagaren kommer in i en väl beprövad och fungerande verksamhet med ett brett 

kontaktnät där utbyte av erfarenhet och stöttning finns (Sagell & Carlsson, 2005). Konceptet 

ger därför personer som drivs av entreprenörskap chansen att förverkliga det drivet, vilket är 

något som franchisetagarna i studien menar har varit en stor faktor till att de valde att arbeta 

inom franchising.  

 

Till skillnad mot franchisetagarna är det av mindre betydelse för anställda att arbeta inom 

franchising. De respondenter som arbetar som anställda och inte önskar att avancera i form av 

att bli franchisetagare menar istället att deras arbete inte påverkas av om företaget är franchise 

eller inte. De respondenter med mål att vara sin egen chef och har en entreprenörsdröm anser 

att franchising är ett bra sätt att förverkliga det målet på grund av att konceptet är beprövat och 

att de kan få det stöd de behöver för att lyckas. Nedan följer två citat av A1 och A5 som arbetar 

som anställda. 

Det vet jag inte om det har med franchising att göra, utan det är storleken på företaget bara 

som har betydelse. Det är mer enskild firma och vad företaget kan erbjuda mig mer än om 

det är franchising eller inte. 

 

Det kanske inte har att göra med att det är just franchising att jag har mer frihet men jag får 

lägga upp mitt arbete mycket själv, styra och så där. Det tycker jag är en fördel, det känns 

bra.  

 

Både A1 och A5 menar att franchisekonceptetet inte har någon större betydelse för dem, men 

att friheten i arbetet är motiverande men ingen anledning till att dem valt att arbeta inom 

franchising. Att varje kontor på de olika orterna dessutom har egna chefer som styr anser de 

anställda respondenterna att deras chefer i större utsträckning upplever att de befinner sig i ett 

koncept än vad de själva gör, då de anställda endast följer närmaste chefsdirektiv.  

4.2 Inställning till begreppet karriär 

Studiens resultat visar att synen på karriär har förändrats och att den inte är lika viktig som den 

har varit tidigare. Det kan tänkas bero på att människor idag spenderar lika mycket, om inte 

mer tid, på arbetet än hemma. Det har i sin tur gjort att människor värdesätter trivsel och 

välmående före ett välbetalt och påfrestande arbete. Följande två respondenter, A3 och A5, 

anser att det ska kännas kul att åka till arbetet och utföra sina arbetsuppgifter och träffa 

arbetskamrater. Respondenterna uttrycker sig till frågan om vad karriär innebär för dem enligt 

nedan. 

Karriär för mig är inte det här med att tjäna mest pengar av alla och klättra och nå stora 

framgångar så sett, utan det är att hitta balans i arbete och privatliv och må bra. Det tycker 

jag är viktigt. 
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Man ska trivas på jobbet, det är karriär för mig. Karriär är mer frihet och att utvecklas än 

lön, sen visst sticker jag inte under stolen att jag skulle vilja ha högre lön men man får välja 

tycker jag. 

  

Det är tydligt att respondenterna anser att karriär för dem är viktigt och mer än en inkomstkälla, 

något som Baruch (2004) också exemplifierar. Samtliga respondenter betonar också hur viktigt 

det är att ha roligt på arbetet, både i arbetsuppgifterna och på kontoret. Att få utlopp för sina 

kunskaper och användning för sina egenskaper är vad Wahl (2003) menar är vad som gör att 

individer uppfattar sitt arbete som något roligt, vilket också stämmer överens med 

respondenternas definition av roligt på arbetet. 

  

I studien talar franchisegivare och franchisetagare också om att uppnå organisationsmässiga 

mål i form av att maximera verksamheten, till exempel genom att arbeta med 

kompetensutveckling som genomsyrar hela organisationen och alla medarbetare. De anställda 

respondenterna talar istället i större mån om att uppnå personliga mål i form av att utveckla den 

egna kompetensen inom specifika områden och i den tjänst de besitter idag. Vi fann även 

personliga mål hos givare och tagare, men att de låg i skymundan för de organisationsmässiga 

målen som har en högre prioritering.  

  

I motsats till våra egna förväntningar visar studien att majoriteten av de anställda inte ser på 

karriär i form av att avancera inom organisationen eller att tjäna mest pengar. Det finns däremot 

ett fåtal respondenter som önskar att avancera för att bli franchisetagare, men det handlar då 

inte om att tjäna mer pengar utan om en vilja och önskan om att vara sin egen chef och styra 

över sin egen vardag. Genom möjligheten att styra över sitt eget arbete känner franchisetagarna 

att de får frihet under ansvar vilket får dem att känna sig trygga och glada på arbetet, vilket de 

upplever är karriär för dem. Respondenternas uppfattning av begreppet karriär instämmer därför 

med Hall och Marvis (1995, s. 271) synsätt som handlar om att utvecklas i sig själv och sin 

kompetens mer än att klättra uppåt i organisationen. 

 

Respondenternas gemensamma uppfattning om vad begreppet karriär innebär för dem är främst 

trivsel och välmående på arbetet. Vad som får individerna att uppnå det målet skiljer sig mellan 

olika individer, men det gemensamma för respondenterna i studien är möjligheten till en 

personlig utveckling som vi beskriver närmare i kapitel 4.4. Resultatet kan tydligt kopplas ihop 

med Linghags (2009) uppfattning om att karriär kan uppfattas på olika sätt beroende på vad 

individen värdesätter i sitt arbete. 

 

4.3 Anställdas vägar till karriär 

Resultatet från studien visar att det finns två olika karriärvägar att gå inom organisationen, en 

expertkarriär och en linjär karriär. Flera av respondenterna har avancerat till en högre position 

genom att skapa sig värdefulla erfarenheter inom sitt område under en längre tid utan avsikt att 

klättra i karriären, vilket är en typ av expertkarriär. I studien har vi också upptäckt den linjära 
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karriären, där en av respondenterna istället har följt en linjär karriär som innebär möjligheten 

att bli befordrad inom organisationen med en stor drivkraft att arbeta sig uppåt i hierarkin, i 

kontrast till expertkarriären. Till skillnad mot det traditionella företagskonceptet är det tydligt 

att anställda inom franchising kan avancera både genom att vara i företaget under en längre tid 

och därmed skapa sig inblick och kunskap i branschen och på så sätt genom en naturlig väg nå 

en ledningsposition. Det finns också de som externt blir franchisetagare och kan tänkas “gå före 

i kön” till högre positioner. Vidare kan vi se att respondenterna följer både en traditionell och 

modern karriär i och med att personer med stor drivkraft och vilja till att nå en chefsposition 

enklare kan göra det. I en franchiseverksamhet behöver de inte arbeta sig upp från anställd till 

chefsposition under en längre tid som i ett vanligt traditionellt företag, vilket underlättar för den 

som söker en linjär karriär. 

  

Majoriteten av respondenterna har arbetat inom försäkringsbranschen över en längre tid. T2 har 

till exempel arbetat inom samma bransch i hela sitt arbetsliv men inom flera olika företag där 

hen började som anställd. I sitt nuvarande arbete avancerade T2 från anställd till att bli 

franchisetagare. De resterande franchisetagarna har också varit inom försäkringsbranschen och 

inom företaget under en längre tid innan de gick från anställd till tagare. I studien finns det 

också anställda som har arbetat inom företaget under en längre tid och med samma arbetsroll. 

A3 har till exempel arbetat inom företaget i över 20 år och besitter hög kompetens inom sitt 

område och både önskar och vill stanna i sin nuvarande roll. En anledning till att anställda väljer 

att stanna kvar i samma position tror vi kan bero på att individen känner att de ändå utvecklas 

vilket leder till en personlig tillfredsställelse. Chen et al. (2003) antyder också att en personlig 

tillfredsställelse på arbetet nås genom att den anställda upplever sig besitta viktig kompetens 

som gör att den anställde också känner sig behövd. Individer som inte tillåts eller får chansen 

att utvecklas kan tänkas byta arbete mer än en anställd som är nöjd, det kan i sin tur tänkas bli 

en ond spiral om anställda inte känner sig tillfredsställda. Företaget kan få en ökad 

personalomsättning i och med att anställda inte känner sig behövda och uppskattade på företaget 

vilket kan medföra att det blir svårt att arbeta produktivt med kompetensutveckling. 

  

Som tidigare nämnt ser respondenterna inte på karriär som att klättra i hierarkin utan mer att 

utvecklas i sig själv, de flesta respondenterna anser att de har följt med i utvecklingen som har 

skett och inte självmant tagit steget till att avancera. Från att de har börjat arbeta inom företaget 

eller branschen på grund av att de ansåg att arbetet var intressant till att därmed fortsätta i samma 

spår eller stanna kvar i samma position eftersom de är nöjda med sitt arbete. F1 anser att 

anställda behöver besitta hög kompetens för att kunna utföra sitt arbete bra. Det är därför viktigt 

att anställda kontinuerligt genomgår internutbildningar och det uttrycker alla respondenter att 

de får från företaget. Citatet nedan exemplifierar F1s tankar om kompetens. 

Generellt finns det mycket fackkompetens att lära sig men att bli duktig kan ta lång tid. Sen 

gillar man oftast människor och kunder, men om man då klarar av större kunskap kanske 

man flyttar upp och då blir delägare, driver bolag och därefter gå centralt och jobba.            

  

Att ständigt utveckla personalens kompetens och erfarenhet är därför av stor fördel och kan 

bidra till större lönsamhet. Det kan noteras att franchisetagarna i studien har följt vad Brousseau 
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et al. (1996) kallar för expertkarriär, där individen fokuserar på att utveckla och förfina sina 

kunskaper inom sitt område. Studien visar att det finns en stor tendens av expertkarriär hos 

resterande anställda, många har arbetat i branschen under en längre tid och anser att det har 

fallit sig naturligt att ta steget och bli tagare. Baruch (2004) stödjer resultatet med påståendet 

att det kan vara av fördel att arbeta sig uppåt då långsiktiga relationer skapas genom att 

medarbetaren avancerar med tiden. 

 

Likväl finns det också ett fåtal respondenter som inte följer denna typ av karriär. A4 följer 

istället vad som kallas för en linjär karriär, eftersom A4 har ingått ett avtal med chefen om att 

starta som assistent och sedan genom internutbildningar vara garanterad till att avancera inom 

yrkesområdet. Utifrån A4s svar kan det antas att en individ blir mer motiverad av att veta vilka 

karriärmöjligheter som finns inom ett företag. Det kan därför argumenteras om att en kännedom 

om karriärmöjligheterna kan vara mer motiverande för de som har behov av prestation och 

makt. Att skapa tydliga mål tidigt i en ny organisation kan följaktligen ge upphov till en stark 

motivationsfaktor för den enskilda individen i arbetet och höja arbetstillfredsställelsen. A4s 

behov av att prestera på arbetet stöds av McClellands teori om att en individ motiveras av olika 

behov (Eriksson-Zetterquist et al., 2011, s.  238). Behovet gör i sin tur att A4 arbetar hårt för 

att nå sina uppsatta mål. 

  

Även T3 har arbetat inom företaget under en längre tid och har nyligen gått från att vara anställd 

till att bli franchisetagare. Både respondenterna A4 och T3 har ett behov av framsteg och makt. 

De drivs av att vara sin egen chef och av att inte vara kontrollerad av någon annan. Problemet 

med respondenternas uppfattning om att styra själva är dock att dem bortser från att 

franchisemodellen bygger på direktiv och krav från franchisegivaren som franchisetagarna 

därefter ska följa. Det kan därför anses som märkligt att de respondenter som har en stark 

motivation av att vara sin egen chef inte har valt att vara en fristående egenföretagare istället 

för franchisetagare. En anledning respondenterna nämner är att det är svårare att vara 

egenföretagare inom just försäkringsbranschen, främst på grund av att den till stor del består av 

en stark regelefterlevnad som till exempel administration, lagar och regler som styr. Att 

franchisemodellen bygger på att franchisetagarna har kontroll över sina egna kontor och verkar 

som egna företagare kan därför ses som både en tryggare och lättare väg till att i större 

utsträckning bli mer fristående och närma sig motivationen som uppstår av ett egenföretagande. 

Behovet av makt som både A4 och T3 tydligt visar återspeglar vi i McClellands (1987) teori 

om maktbehov. Enligt McClelland drar sig personer med ett maktbehov ofta till sig ledande 

befattningar. I studien besitter T3 en ledande roll som franchisetagare och A4 är en anställd 

som ställt krav på att få avancera inom organisationen för att i framtiden få en högre position. 

Precis som Joyce och Solcum (2012) indikerar är det viktigt att organisationer har anställda 

med rätt kompetens till rätt roll för att bli ett starkt och konkurrenskraftigt företag. 
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4.4 Personliga utvecklingsmöjligheter i arbetet 

Det framkommer av resultaten att samtliga respondenter i studien anser att personliga 

utvecklingsmöjligheter är betydande för dem som individer och att kompetensutveckling och 

internutbildning därför är viktigt. Respondenterna upplever att de blir uppmärksammade när de 

önskar utvecklas inom ett visst område inom organisationen. De anställdas uppfattningar är att 

ledningen inte hindrar dem från att utvecklas, vilket respondenterna anser är mycket viktigt och 

positivt. 

 

Respondenterna upplever att de får den karriärutveckling de önskar av företaget och det skapar 

en personlig tillfredsställelse och utveckling hos de anställda. Majoriteten av respondenterna 

önskar att stanna inom samma arbetsroll de har nu men uttrycker att kompetensutveckling inom 

sitt specifika område ger dem möjligheten att utvecklas utan att behöva byta ut sin arbetsroll. 

De respondenter som har bytt arbetsroll under deras tid i organisationen har gjort det för att 

diversifiera sig inom området och ta sig an fler arbetsuppgifter. Det är också något som i sin tur 

får dem att känna att de kontinuerligt utvecklas. A5 menar att det inte enbart handlar om de 

utvecklingsmöjligheter som företaget kan erbjuda, utan att ett varierande arbete också är viktigt 

för att kunna utvecklas. Vidare talar A5 om en varierad arbetsdag där arbetsuppgifterna ser 

olika ut och där hen i sitt arbete får möta olika typer av kunder som i sin tur får A5 att känna en 

kontinuerlig personlig utveckling. Ett citat från A5 lyder enligt nedan. 

Det är en utveckling i sig att försöka sätta sig in i alla möjliga situationer. Det handlar mer 

om de personliga utvecklingsmöjligheterna, om att bredda sig där man är mer än att klättra 

i organisationen. 

 

A5 talar också om personlig utveckling i form av frihet i sitt arbete och att själv bestämma hur 

hen utvecklas Respondenternas bakgrunder och erfarenheter av försäkringsbranschen ser olika 

ut och de upplever att de har utvecklats när de bytt arbetsroll och gått från en arbetsgivare till 

en annan. Det har bidragit till att kunskaperna har vidgats och att de har fördjupat sig i sina 

arbetsuppgifter och den kunskap de besitter. Citatet nedan av T1 sammanfattar 

franchisetagarnas gemensamma syn på deras arbete. 

Jag skulle ha svårt att inrätta mig i ett väldigt fast system där jag ska infinna mig emellan 

vissa tider och uträtta vissa saker varje dag även om det finns variation inom vardagen, att 

jag måste anpassa mig exakt när jag får ta semester och att man får upp varenda minut man 

får vara ledig och så vidare, då är jag fel person. 

  

Franchisegivaren och de anställda talar om personlig utveckling i form av frihet i arbetet. Det 

handlar om att ansvara för sin egen tid och att må bra. F1 anser att anställda drivs av att få en 

stor frihet i arbetet och anser att en viktig del i det är att anställda får lösa problem på sitt eget 

sätt. Ledningen ska inte beordra hur arbetet ska skötas utan ska istället ge de anställda 

möjligheten att lösa problem och annat som kan uppstå själva. Genom att ges den friheten och 

det ansvaret tror F1 att den anställde presterar bättre. F1 talar därför om att företaget anställer 

individer med hög kompetens som delar samma värderingar som företaget. Med dem kraven 
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uppfyllda litar F1 på att de anställda sköter sitt arbete och kan därför ge dem friheten att lägga 

upp det egna arbetet hur dem vill. 

  

Utifrån intervjuerna är det tydligt att respondenterna känner att de utvecklas genom att få 

friheten till att lösa problem själva och det något som de är väldigt nöjda över. Respondenternas 

svar stämmer överens med McClellands tankar om att människor motiveras av att få ta ett eget 

ansvar. Resultaten tyder också på likheter med Deci och Ryans (2000) teori om att människor 

kommer att engagera sig mer i sina arbetsuppgifter om de får utöva en aktivitet på egna villkor. 

För att ge anställda mer ansvar över sitt eget arbete kan det argumenteras för att det är viktigt 

att de ständigt är uppdaterade med rätt kompetens för att vara självgående och veta hur arbetet 

ska skötas utan att vara övervakade. Nilsson et al., (2011) menar att individer själva behöver 

vara motiverade till att utvecklas för att kompetensutvecklingen ska ge resultat. Det är tydligt 

att respondenterna ser positivt på en kontinuerlig kompetensutveckling vilket sammanträffar 

med Torrington et al. (2008) teori om att individer som tillåts att utvecklas med egen vilja bidrar 

till att personalomsättningen sänks och kompetensutvecklingen höjs. Att flera anställda har 

arbetat länge inom verksamheten kan därför tänkas bero på att deras behov och önskan om att 

utvecklas uppfylls, vilket ger en tillfredsställelse som gör att de stannar kvar. Det är tydligt att 

respondenterna motiveras och följer den så kallade horisontella karriären som handlar om en 

utveckling av individen genom att skaffa sig nya kompetenser och egenskaper (Brousseau et 

al., 1996). Företaget arbetar mycket med att se till varje individs mål och behov i sitt arbete 

vilket också kan ses som något viktigt för att göra ett bra arbete. Skulle företaget endast satsa 

på att arbeta med kompetensutveckling av medarbetare som ämnar byta tjänst eller klättra i 

hierarkin kan det tänkas kunna skapa osämja för de som inte vill byta tjänst. Det kan i sin tur 

innebära att företagets balans förstörs då alla inte får utvecklas utan endast ett fåtal som rör på 

sig.  

4.5 Anställdas inställning till motivation 

Studien ämnar undersöka vad som motiverar medarbetare i en franchiseorganisation. Intervju-

resultaten visar fyra återkommande teman i respondenternas svar på vad som motiverar dem i 

deras arbete, dessa är prestation, social samhörighet, eget ansvar och feedback. 

4.5.1 Arbetsprestation  

De respondenter som besitter en hög position känner ett starkt behov av makt och prestation 

och söker kontroll över situationen och över andra, samt att förbättra saker och ting. Både T1 

och F1 talar om det organisatoriska målet att maximera verksamheten och omsättningen 

samtidigt som de arbetar med att anställda ska må bra och prestera sitt yttersta. Vi har funnit 

distinkta likheter mellan de respondenter som befinner sig i högre positioner inom 

organisationen och deras behov av prestation. T1, T2 och F1 som består av tagare och givare 

visar ett större engagemang för prestation och berättar själva att de drivs av att vara en 

entreprenör. T3 och A5 som är anställda inom organisationen känner istället ett större behov av 

erkännande än ett behov av prestation. Till frågan om vilka kompetenser som krävs för att vara 

franchisetagare svarar F1 och T2 enligt citatet nedan. 
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Man måste vara strateg, vara bra på att hantera människor, speciellt i den här branschen. 

Man måste förstå den här branschen hur den fungerar och man måste vara entreprenör och 

affärsutvecklare. 

  

Oftast är det dem som har drivet, entreprenörskapet som därför per automatik blir tagare, 

vår kår är väldigt bra, vi är duktiga och är dem bästa, det är de bästa som går över och kör 

eget. 

  

Vad som är intressant utifrån respondenternas svar är att behovet av prestation är mycket större 

för franchisegivaren och franchisetagarna än för de anställda. Vi drar därför kopplingar till 

McClellands (1987) uppfattning om prestationsbehov som menar att människor med ett stort 

prestationsbehov har högre krav på sig och vill göra saker bättre. De människor som känner 

detta behov verkar ha en tendens att hamna i högre positioner, som till exempel franchisegivare 

och franchisetagare. Det kan emellertid också tänkas att individer med detta behov kan ha svårt 

att behålla motivationen och arbetsprestationen på lika hög nivå som de anställda med lägre 

positioner då individer med detta behov aldrig nöjer sig, utan ständigt vill hitta förbättringar. 

Även om F1 har höga krav i arbetet visar Maslows (1943) behovshierarki att människan aldrig 

blir nöjd utan ständigt kommer söka sig efter något mer och bättre. 

  

A1 talar också om hur chefen på kontoret motiverar sina anställda genom att arbeta mot ett 

gemensamt mål. Är prestationen tillräckligt bra belönas de av ledningen i form av en gemensam 

resa för hela kontoret eller genom att göra något annat roligt tillsammans. A1 menar att 

belöningen skapar trivsel och bidrar att de anställda presterar bättre eftersom alla gör sitt yttersta 

för att nå de gemensamma målen. Respondenternas uppfattning om prestation i arbetet kopplar 

vi också ihop med Stone et al. (2009) som menar att anställda som upplever att de får större 

autonomistöd från ledningen känner sig mer tillfredsställda än de anställda som inte upplever 

detta på arbetet. Vidare menar forskarna att anställda med ett högt autonomiskt stöd presterar 

bättre och har låga nivåer av ångest. Respondenter motiveras inte helt av pengar utan värdesätter 

trivsel och stimulerande arbetsuppgifter. Det är tydligt att när de arbetar hårt tillsammans och 

får, som A1 till exempel nämnde, åka på en betald resa tillsammans vilket i sin tur gör att de 

engagerar sig mer i sina uppgifter. Belöningen som A1 talar om liknas vid Herzbergs 

motivatorer som består av just prestation och erkännande. Erkännandet av arbetsprestationen 

blir i denna beskrivning i form av en gemensam resa och är vad Herzberg (1959) menar kan 

leda till en hög grad av tillfredsställelse på arbetet. 

4.5.2 Social samhörighet 

Det är tydligt att respondenterna, oavsett position, motiveras av social samhörighet. A3 till 

exempel motiveras av att träffa kollegor och kunder och tycker att det är viktigt med den sociala 

samhörigheten för att göra ett bra arbete. A3 arbetar dock på annan ort vilket gör att hen inte 

träffar kollegorna lika mycket som önskat. A3 menar att vad som sänker motivationen inte beror 

på arbetsuppgifterna utan istället saknaden av att träffa sina kollegor. A3 uttrycker en önskan 

om att bli “en i gänget” genom att få möjligheten att resa mer för att kunna skapa en starkare 

relation med kollegorna på de närliggande kontoren. Även T1 talar om social samhörighet 

mellan kollegor runt om i landet. I och med att företaget är en franchiseorganisation bidrar det 
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till att T1 upplever sig ha ett stort socialt nätverk som inspirerar och underlättar vardagen. Det 

är något som motiverar T1 i sitt arbete. A4 blir också motiverad av den sociala samhörigheten 

och beskriver den enligt citatet nedan. 

Framförallt så tror jag att det är mer det sociala som gör att jag tycker att det är kul på jobbet, 

jag tycker inte givetvis alltid att det är roligt att gå upp tidiga mornar för att gå till jobbet, 

men jag tycker i alla fall inte att det är tråkigt att gå till jobbet. Och det tror jag har att göra 

med min kollega och mig själv då, vår relation till varandra. Vi har väldigt roligt och själva 

jobbet tror jag flyter på av själva saken bara man trivs på jobbet. 

  

En del respondenter talar om en familjär känsla där de känner stöd från sina kollegor runtom i 

landet, detta på grund av att det är en stor franchiseorganisation som stöttar varandra. Däremot 

menar en del respondenter att franchising saknar betydelse för att få ökad social samhörighet 

på sin arbetsplats. För A2 handlar det mer om vilka hen arbetar nära varje dag, däremot anser 

tagare att franchising ger en social samhörighet då de ofta träffar sina kollegor och får hjälp och 

stöttning. Sagell och Carlsson (2005) talar om fördelen med ett stort nätverk i en 

franchiseorganisation där tagare kan byta erfarenheter och stötta varandra. Det kan därför 

tänkas att ledningen upplever en större social samhörighet som genomsyras i hela 

organisationen medan anställda på de enskilda kontoren knyter starka band med varandra och 

känner en social samhörighet på en annan typ av nivå. Då både franchisetagarna och 

franchisegivaren i vår studie upplevs ha ett gemensamt intresse för att verksamheten ska bli så 

framgångsrik som möjligt liknar det Svensk Franchise (2019) tankar om att gemensamma mål 

i sin tur resulterar i ett stort engagemang. I citatet nedan förklarar T1 hur den familjära miljön 

bidrar till trivsel i arbetet. 

Det finns ingen prestige. Man behöver inte mäta sig med varandra. Det är en familj som 

utför olika arbetsuppgifter och tillsammans har vi ett uppdrag. Och det är att leverera 

tjänster till våra kunder och förhoppningsvis i slutändan få lite pengar över så att vi kan 

driva verksamheten vidare. 

 

Av den orsaken att tagarna har gemensamma mål och skapar en social samhörighet av att 

nätverka och arbeta mot samma mål kan det tänkas bli problematiskt om en eller flera tagare 

inte sköter sitt arbete. Det finns då risk att den sociala samhörigheten och den familjära känslan 

som upplevs förstörs hos de anställda. Vidare kan det tänkas att tillit också förstörs på grund av 

anställda som missköter sig och att friheten att arbeta självständigt då kan komma att bli mer 

kontrollerad. 

  

En av respondenterna, A3, arbetar inte på något fast kontor och känner därför att det är svårare 

att skapa en social samhörighet med kollegorna till skillnad mot vad det är för de kollegor som 

arbetar på samma kontor. A3 menar att det är en av de saker som kan hindra hens motivation i 

arbetet. Även A5 betonar vikten av den sociala betydelsen och anser att den är bland det 

viktigaste som finns för att hålla motivationen uppe och samtidigt göra ett bra arbete, att vara 

tillfredsställd och prestera bra. Respondenternas förhållande till den social samhörigheten har 

därför tydliga drag av Stone et al.  (2009) Self determination theory som anger att människor 

har ett behov av att omge sig av människor och bli accepterad. Det märks särskilt hos A2 som 

anser sig inte kunna arbeta på ett kontor helt ensam och inte få sitta i ett öppet landskap som 

A2 gör på arbetet just nu. Det är också tydligt att respondenterna vill arbeta mot gemensamma 
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mål, vilket skapar en stor social samhörighet i organisationen. Resultaten vi tagit fram 

instämmer följaktligen med McClellands (1987) tankar om att människor motiveras genom 

relationer med kollegor och genom att arbeta i team. 

  

I vår studie kan vi se att respondenterna är nöjda och att de har en stor social samhörighet vilket 

kan tänkas bero på att deras personliga värderingar matchar med företagets värderingar. F1 talar 

om värdegrund och menar att företaget endast anställer personer som delar samma 

värdegrunder. Den sociala samhörighet har visat sig vara viktigt för samtliga respondenter och 

är också ett viktigt behov som därför återfinns långt ner i Maslows (1943) behovstrappa. 

Behovet är viktigt då det motiverar både individens inre och yttre motivationsfaktorer och är 

enligt Maslow (1943) ett grundläggande behov för att uppnå tillfredsställelse i arbetet. 

Respondenternas svar instämmer med Maslows (1943) tankar och upplever den sociala 

samhörigheten som mycket positiv och motiverande i arbetet. 

  

4.5.3 Feedback 

Det är tydligt att oavsett position i organisationen anser respondenterna att det är viktigt att få 

erkännande och feedback i deras arbete. A1, F1 och T3 talar om feedback och motivation där 

de betonar betydelsen av feedback genom hela karriären. Trots att alla har olika positioner i 

arbetet uttrycker de sig på samma sätt. A1 anser att chefen är väldigt sympatisk och duktig på 

att ge beröm och feedback, vilket genererar till ökad trivsel på kontoret och i A1s arbete. 

Respondenterna upplever därför att behovet av uppskattning har en stor betydelse i deras arbete 

och de befinner sig därför på toppen av den hierarkiska ordningen i Maslows (1943) 

behovstrappa. 

  

Respondenterna talar dock om feedback i form av uppskattning av deras arbete, de nämner inget 

om feedback i form av konstruktiv kritik. Det kan därför tänkas att respondenterna endast 

motiveras av att få positiv kritik i form av feedback. Samtliga arbetsuppgifter är inte alltid roliga 

eller intressanta i en individs arbete vilket kan dra ner på motivationen. Om negativ feedback 

ges på de uppgifter en individ inte anser är intressanta kan det förmodas att motivationen sänks 

ytterligare. Det kan då skada arbetsinsatsen och i sin tur företaget eftersom prestationen inte 

blir lika hög. 

  

Som tidigare nämnts är en av fördelarna med franchising att det är ett redan beprövat och 

väletablerat koncept. Det innebär också att det redan finns ett stort kontaktnät inom 

franchiseorganisationen när man ansluter sig. Med de förutsättningarna kan man tänka sig att 

en sådan organisation är duktig på att ge feedback till medarbetare, eftersom till exempel 

franchisetagarnas arbetssituationer är likvärdiga och lätt kan jämföras. Vidare kan 

franchisetagarna ge feedback för hur olika metoder och arbetssätt fungerar bra eller inte för dem 

på de olika enheterna. På så sätt kan det tänkas att tagarna får tips och ideer genom feedback 

från andra franchisetagare som ökar motivationen i arbetet. Särskilt om franchisetagarna 

samtidigt drivs av att maximera och öka verksamheten de styr. 
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Majoriteten av respondenterna på de olika enheterna i Sverige anser att franchisetagarna 

uttrycker feedback till de anställda genom att lyssna på dem och deras önskningar om 

förändringar eller nya införingar. Franchisetagaren T3 får många önskemål från anställda om 

att införa diverse saker som har betydelse för trivseln på kontoret och prioriterar dessa högt. 

Återigen är den sociala samhörigheten i fokus och har en stor betydelse för samtliga 

respondenter. Genom att ta emot feedback på det arbete T3 gör för att skapa trivsel bidrar det i 

sin tur till en bra stämning på kontoret och blir en motivationsfaktor för alla. Respondenterna 

uppfattar det också som positivt att få möjligheten att ge ledningen feedback. T3 talar om att 

följa upp önskemål från de anställda varje vecka och ger dem uppmärksamhet genom att se till 

att önskemålen faktiskt blir uppfyllda. Att införskaffa de saker som anställda ger förslag på 

innebär en liten summa för organisationen men kan i utbyte ge en stor effekt av ökad trivsel 

och motivation. Det är bland annat att både ge och få beröm som håller A1s motivation uppe 

och hens uppfattning är att feedback är otroligt viktigt i arbetet. Att chefen också lyssnar på 

A1s önskemål är uppskattat. Respondenterna uppger att de har kontinuerlig kontakt och möten 

med varandra där de talar om vad som är bra och dåligt och vad som ska göras. A3, som sitter 

på annan ort, anser att det är uppskattat och viktigt att ha kontakt för att hålla sig uppdaterad 

om vad som ska göras och vad som sker. Nedan följer ett citat av A3. 

Även om jag inte är på plats blir jag inte bortglömd och då kan jag säga vad jag tycker är 

jobbigt och vad jag tycker är bra, de är med mig hela tiden och jag får veta hela tiden vad 

som händer i deras arbete, det tycker jag är viktigt. Skulle jag inte få den feedbacken skulle 

det inte vara lika roligt. 

  

Det handlar inte bara om att få intern feedback från ledning och kollegor, många anser att 

uppskattning och positiv feedback från kunder har stor betydelse för att hålla motivationen 

uppe. T1 talar om att hen uppskattar och motiveras av att hjälpa kunder som blir nöjda av hens 

arbetsinsats. A5 anser också att kunder som visar uppskattning efter att de fått hjälp med att 

lösa problem motiverar mycket för att fortsätta arbeta så bra som möjligt. Studien visar tydligt 

att Deci och Ryans (2000) tankar om att uppskattningsbehov i form av positiv feedback 

genererar en känsla av tillfredsställelse. I och med att respondenterna anser att de motiveras av 

positiv feedback går det att applicera Deci och Ryans (2000) teori, att den inre motivationen 

minskar om negativ feedback ges, vilket stämmer in på respondenterna. 

4.5.4 Frihet under ansvar 

En ständigt återkommande motivationsfaktor är respondenternas möjlighet till frihet under 

arbetstid. Tagarna menar att friheten att ansvara för sin egen kalender är en stor 

motivationsfaktor för dem. T1 förklarar frihet på följande sätt. 

Det är ju den här frihetskänslan som är viktig för mig, att det är jag som bestämmer hur jag 

vill utveckla mig. Jag skulle ha svårt att inrätta mig i ett väldigt fast system där jag ska 

infinna mig emellan vissa tider och uträtta vissa saker varje dag även om det finns variation 

inom vardagen. 

  

T2 har till exempel varit tagare under en längre tid och nämner att hen delvis motiveras av 

pengar, men främst möjligheten att styra över sin egen kalender. T2 är nära pensionen och har 
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inte längre som mål att expandera verksamheten för att tjäna pengar, utan nämner att det viktiga 

i livet är att ha en frihet för att kunna balansera arbetslivet med privatlivet. Det kan tänka sig 

att T2 närmar sig toppen av Maslows behovstrappa, där steget behov av självförverkligande 

infinner sig. Maslows påstår att det är på toppen av pyramiden som människan hittar en mening 

med livet och just vad som är viktigt för dem. Även om Maslow (1962) anser att behovet av 

självförverkligande aldrig kan bli helt tillfredsställt verkar T2 ha uppnått meningen med livet 

och vad som är viktigt i hens liv efter en lång livserfarenhet. 

  

Som franchisetagare arbetar man som egenföretagare men under vissa regelverk som givaren 

satt upp. Det kan därför ses som förståeligt att tagarna känner frihet då de styr över sitt eget 

kontor och att det är en stor motivationsfaktor i deras arbete. En fråga som uppstår är såklart 

varför inte franchisetagarna som motiveras av friheten istället väljer att vara helt fristående 

egenföretagare och undgå att kontrolleras av en franchisegivare. Utifrån intervjuerna i studien 

framgick att respondenterna också drivs av den familjära känslan och stöttning från 

franchisekedjan de befinner sig i. Genom tryggheten kan de fokusera på att rikta in sig på 

specifika mål för deras kontor och komma ifrån bland annat tidskrävande administrativa 

uppgifter och förhandlingar om avtal. Samtidigt verkar de som egenföretagare och känner av 

sin frihet - under ansvar. För att systemet med ansvar under frihet ska fungera kan det tänkas 

att det är viktigt med en bra relation mellan tagare och givare då givaren lämnar ansvar för alla 

lokala enheter till tagarna. F1 och T3 talar också om motivation i form av frihet och för att de 

anställda ska känna att de har frihet menar givaren att det är viktigt att det finns tillit gentemot 

anställda och att de får möjlighet att bestämma över sin egen tid samt att lösa problem själva 

utan att bli kontrollerade. F1s tankar om en lägre kontroll liknar Karasek och Theorells (1990) 

synsätt att det krävs en mindre kontroll för att kunna ställa höga krav på sina anställda och att 

den bästa prestationen nås när det finns utrymme till att lösa problem och ta egna beslut. 

  

För att undvika att känna sig övervakad i arbetet och istället känna en frihet måste 

respondenterna visa på ett gott resultat. Givaren menar att det handlar om att anställa personal 

med rätt kompetens, på så sätt ger givaren sin personal en viss tillit och frihet från start. 

Respondenterna talar om en familjär känsla inom företaget där alla anställda stöttar och hjälper 

varandra, respondenterna känner att de har känsla av kompetens vilket Herzberg (1959) menar 

är viktigt för att den inre motivationen ska vara tillfredsställd. Respondenterna upplever att 

kompetens är viktigt för att göra ett bra arbete och ett sätt att få frihet och tillit att arbeta på 

egen hand. Att respondenterna känner sig motiverade och tillfredsställda med att ha den stora 

friheten kan också bero på att de har lättare att balansera privatlivet och arbetslivet då de inte 

har fasta tider att infinna sig i eller särskilda sätt att lösa problem på. 

4.6 Utvecklingsmöjligheter inom franchising 

Utvecklingen av franchising har växt och fortsätter att växa sig allt större. Det kan tänkas att 

det är ett snabbt sätt att bli egenföretagare i och med att franchisetagare kommer in i ett etablerat 

koncept. Franchisetagare talar om fördelar med franchising, att de får stöd av företaget, mer 

säkerhet och en större trygghet än som egenföretagare. Tagarna nämner, precis som 
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Mendelsohn (2004, s. 40), fördelen med att vara franchisingtagare ur den finansiella aspekten 

som väldigt lönsam. För varje franchisetagare som ansluter sig till organisationen krävs ett eget 

kapital från dennes sida vilket innebär att franchisegivaren inte behöver ett lika omfattande 

kapital för att utvidga sitt företag. I studien anser T1 att det finns goda utvecklingsmöjligheter 

och att det är en god chans att utveckla företaget genom att expandera mer. Enligt T1 finns det 

utvecklingsmöjligheter inom franchising, både arbetsmässigt men också personligt. T1 menar 

att det har varit av betydelse att företaget är franchising för att nå sina mål och att det är ett sätt 

att styra över sin egen tid. 

  

A1 är däremot inte intresserad av att bli tagare men ser att det finns goda personliga 

utvecklingsmöjligheter inom konceptet och menar att det handlar mer om en sådan utveckling 

än en hierarkisk utveckling. A1 menar att det finns många interna utbildningar och att hen får 

det stöd som behövs, men reflekterar över om de utvecklingsmöjligheter som finns i företaget 

har att göra med att det är en franchiseorganisation eller om det är just det specifika företaget 

A1 arbetar på. T2, som har varit tagare under en lång tid, menar att hen har fått många 

internutbildningar för att kunna ta steget till ett bli tagare. Idag är T2 nära pension och 

reflekterar inte över vilka utvecklingsmöjligheter som finns längre. Samtliga respondenter anser 

att det finns många olika utvecklingsmöjligheter inom organisationen, men anser att det då 

handlar mer om att bredda sig, fördjupa sig i arbetsrollen och ta sig an fler ansvarsområden.  

 

Det är tydligt att den vertikala typen av karriären inte fungerar på samma sätt i en 

franchiseorganisation som i en traditionell organisation. I och med att man inte behöver arbeta 

sig uppåt mot ledningspositioner finns det istället en tydlig horisontell karriärväg att gå och som 

respondenterna motiveras av. Vill man utvecklas i form av att arbeta sig uppåt i hierarkin finns 

det färre steg att gå i en franchiseorganisation. Det är vanligt att man går från att vara anställd 

till att bli franchisetagare, där många ser steget att bli tagare som det högsta steget att nå i 

organisationen. Vill man nå högre upp är det högsta steget i denna studie att arbeta på 

huvudkontoret, men det är inte särskilt vanligt då många varken vill eller kan flytta på sig på 

grund av deras bostadsort. Däremot menar de anställda att det finns utvecklingsmöjligheter i 

form av att klättra i hierarkin men att det inte är något som någon av de anställda känner att de 

vill uppnå. De menar att det finns inga särskilda eller utmärkande utvecklingsmöjligheter inom 

franchisingorganisationer för just anställda, men att det finns fler fördelar och möjligheter för 

franchisetagare. 

4.7 Nya utvecklingsmöjligheter vid en förändring av franchisemodellen 

Även om många respondenter uttrycker sig positivt till utvecklingsmöjligheter inom 

franchisemodellen anser givaren (F1) att det finns en del begränsningar inom modellen som 

behöver utvecklas. F1 ser fördelar med franchising i form av att franchising är ett snabbt sätt 

för ett företag att expandera och är en bra form för att utveckla affärsområden och idéer. F1 

menar att en av fördelarna är att det stimulerar drivna och duktiga medarbetare att ta karriärsteg 

som de kanske inte har fått möjlighet till utanför företaget. F1 instämmer med respondenterna 

om att anställda uppskattar och värderar deras ansvar och frihet till att bygga upp sin egen 
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verksamhet på de sätt som passar på den lokala ort de bedriver sin enhet på. Däremot anser F1 

att franchisemodellen behöver förnyas, vilket F1 menar skulle göra det lättare för anställda att 

röra sig inom organisationen än vad det är idag. Vidare menar F1 att det finns vissa geografiska 

begränsningar idag där man antingen är anställd eller franchisetagare på olika orter och med 

huvudkontoret i Stockholm, vilket innebär att om man vill avancera ytterligare kan det vara 

svårt då man kanske inte vill eller kan flytta. En utveckling av modellen skulle enligt F1 

innebära att det blir lättare att hjälpa varandra och röra sig i organisationen. T1 ser positivt på 

karriärmöjligheter inom franchising men ser också problematiken med att avancera. Nedan 

följer ett citat från T1. 

Om man tittar på karriärmöjligheterna så är ju det naturligtvis begränsade, för antingen är 

du en franchisetagare eller så är du en anställd. Om jag ska tänka i ett annat perspektiv, vill 

jag klättra inom franchisekedjan på ett eller annat sätt, då hoppar man ju direkt från den här 

plana vyn av franchisetagare till huvudkontor i så fall och det är ju klart att så är det ju, för 

några andra chefsled eller så finns ju inte emellan. 

  

En utveckling av denna modell kan tänkas innebära många fördelar. De som inte ser sig själva 

som entreprenörer eller varken vill vara chef eller ha ett stort ansvar för en enhet kan lättare 

förflytta sig inom organisationen och byta arbetsroll även om de inte vill ta det högre steget till 

att bli tagare. Vid utveckling av franchisemodellen väcks tankar kring nya karriärvägar, kan det 

bli svårare att möta anställdas alla behov vid utveckling av franchisemodellen? Respondenterna 

i studien är nöjda över deras arbetssituation idag och känner att de får det stöd det behöver Dels 

på grund av att franchising låter tagarna styra över sina egna kontor och att det kan tänkas vara 

lättare för anställda att synas och höras av deras överordnade. I en organisation med många 

mellanleder kan det enkelt bli problematiskt att föra vidare önskemål till ledningen då besluten 

ska fattas och gå igenom många mellanchefer. Det är därför intressant att se hur modellen kan 

utvecklas utan att övergå till en traditionell byråkratisk organisation. Om det lockar anställda 

att få ett stort eget ansvar och frihet kan det tänkas hindra motivationen ifall flera överordnade 

ska kontrollera och styra över de anställda som inte är beslutsfattande. 

 

A3, som sitter på annan ort, tar sig gärna an fler arbetsuppgifter men kan på grund av 

geografiska begränsningar inte ta steget till att bli franchisetagare. F1s önskemål om att utveckla 

modellen och minimera de geografiska begränsningarna som finns idag hade därför varit 

passande i A3s fall. Samtliga respondenter talar om en familjär känsla där alla stöttar varandra 

och byter erfarenheter, det finns ingen hets eller tävling mellan franchisetagarna. Det kan 

argumenteras för vem eller vilka en förändring av franchisemodellen skulle gynna. Givaren 

drivs av att maximera verksamheten och arbetar för att sina anställda ska må bra, det kan därför 

ses som positivt att se till allas behov och inte enbart till franchisetagarna som drivs mest av att 

maximera verksamheten. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel kommer slutsatser till studiens frågeställningar att redogöras samt diskuteras. 

Därefter diskuterar vi studiens begränsningar och avslutningsvis presenteras tankar om framtida 

forskning. 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Varför väljer man att arbeta inom franchising? 

Utifrån franchisetagarnas svar i vår studie är den främsta anledningen till att man väljer att 

arbeta inom franchising frihet under ansvar. De flesta respondenter har inte medvetet sökt sig 

till franchisebranschen utan har känt att det har varit en nödvändighet för att kunna arbeta inom 

branschen i en högre ledningsposition. Franchisetagarna anser inte att det är möjligt att stå som 

ensam företagare i försäkringsbranschen, främst på grund av de lagar som finns och möjligheten 

att kunna erbjuda en större trygghet till kunderna. Vi drar slutsatsen att modellen lyfter fram 

drivna människor med ett behov av prestation och makt. Modellen ger dem möjligheten att få 

utlopp för sina behov samtidigt som det främjar organisationen. Det kan därför antas att de 

personer som i sin natur inte nöjer sig utan hela tiden vill framåt särskilt lockas av 

franchisekonceptet. Detta på grund av att de kan "gå före i kön" till skillnad mot traditionella 

arbetsplatser där det kan ta flera år för att avancera på samma sätt. Det kan dock skapa problem 

om individen inte hunnit samla på sig tillräckligt med kunskap och kompetens, vilket anställda 

i traditionella företag har gjort under den längre tiden som de har arbetet och avancerat inom 

det specifika företaget. 

  

De som inte är franchisetagare utan endast anställda i organisationen upplever att de trivs med 

sina arbetsuppgifter och arbete, men betydelsen över att de befinner sig i en 

franchiseorganisation är av mindre betydelse för dem då arbetet skulle se likadant ut inom en 

vanlig organisation. Vi drar vi därför slutsatsen att det inte finns någon särskild anledning till 

att man väljer att arbeta inom franchising som anställd. Vi kan anta att den familjära känslan 

lockar och om man har som mål att i framtiden bli franchisetagare kan det vara en anledning 

till att söka sig till franchising, men det är ingen generell slutsats vi kan dra utifrån vår studie. 

Däremot framkommer det från studien att det är enklare att bli franchisetagare än 

egenföretagare. Tagarna i studien uttrycker bland annat det stöttande och väletablerade 

kontaktnätet är anledningen till att de valde att bli tagare istället för egenföretagare. 

5.1.2 Vad är det som motiverar med att arbeta inom franchising? 

De som har blivit, eller ska bli, franchisetagare har visat sig ha en stor entreprenörsanda och 

redan tidigt i arbetslivet känt att de vill vara en egenföretagare och kunna fatta egna beslut. Vi 

kan därför dra slutsatsen att vad som motiverar med franchising utifrån givare och tagares 

perspektiv är möjligheten till att vara sin egen chef och att få bestämma över sin egen kalender. 
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I analys och resultatdelen redovisar vi fyra återkommande teman som motiverar givare, tagare 

och anställda inom franchiseorganisationen, dessa består av; prestation, social samhörighet, 

eget ansvar och feedback. Motivationen vi funnit hos respondenterna har inte någon stark 

koppling till franchise, utan vilar istället på deras arbetsuppgifter och den upplevda 

arbetsmiljön. Vi har också funnit att samtliga respondenter blir mycket motiverade av sina 

kollegor och den sociala samhörigheten, men att det också är kollegorna som kan hindra deras 

motivation. Kollegor var det första samtliga respondenter nämnde när vi ställde frågan om vad 

som kan hindra motivationen i arbetet. Studien betonar därför vikten av goda relationer och den 

sociala samhörigheten på arbetet, även inom franchising. 

5.1.3 Hur ser medarbetare på utvecklingsmöjligheterna i en 

franchiseorganisation? 

Respondenterna anser att den personliga utvecklingen är viktig och nödvändig för att göra ett 

bra arbete. Dem ser inte nödvändigtvis att utvecklingsmöjligheter innebär att klättra i hierarkin 

i organisationen utan att möjligheten att utvecklas som individ och samla på sig erfarenheter 

och kunskaper. Respondenterna anser att de i sitt arbete har möjlighet att utvecklas och får det 

stöd de önskar av ledningen. Respondenterna anser också att det är viktigt att de ges möjlighet 

att utvecklas, något som bidrar till trivsel i både det egna arbetet och på kontoret. Det finns ett 

fåtal av respondenterna som önskar bli tagare i framtiden, men anser att de själva vill samla på 

sig erfarenhet innan de tar det steget. Respondenterna anser att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter inom franchising, men att det också beror på vad man anser är 

utvecklingsmöjligheter hos den enskilda individen. I studien motiveras respondenterna av andra 

faktorer än att klättra i karriären. Det kan därför antas att arbeta som anställd inom en 

franchiseorganisation inte föder framtida tagare, utan att det snarare är deras personlighet och 

entreprenörsanda som gör att de sätter sig i ledande positioner. 

5.1.4 Hur ser medarbetares inställning ut till att göra karriär inom 

organisationen? 

De anställda respondenterna drivs inte av att klättra i hierarkin, utan menar att det istället 

handlar om trivsel och en personlig utveckling. Franchisetagarna talar också om en horisontell 

utveckling, trots att de idag besitter ledningspositioner. För dem handlar det inte om att tjäna 

mest pengar eller att nå den högsta positionen, utan det handlar mer om deras entreprenörsanda 

och vilja att driva bolaget framåt. En slutsats är att karriär för respondenterna är att må bra och 

trivas på arbetet. Däremot ser individer olika på vad det är för faktorer som får dem att må bra 

och trivas. Det är tydligt att tagarna drivs av att vara entreprenörer och har därför valt att bli 

tagare av den anledningen, inte nödvändigtvis för att klättra i hierarkin och styra över andra. De 

ser mer till sig själva och vad som gör dem tillfredsställda i arbetslivet. Personalomsättning 

kostar och det är därför viktigt att företag lyssnar till sina anställdas behov. Det är också tydligt 

att respondenterna i studien anser att karriär i form av personlig utveckling har stor betydelse, 

det kan därför antas att en stor franchiseorganisation ger medarbetare stöttning och 

erfarenhetsutbyte vilket i sin tur kan vara ett incitament till att stanna inom organisationen 

snarare än byta arbetsplats. 
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5.2 Diskussion 

Människor i dagens samhälle spenderar allt mer tid på arbetet och anser därför att det är viktigt 

att ha ett arbete som är stimulerande, ger eget ansvar och en viss frihet. Man kan fråga sig vilken 

betydelse det är för ett företag att vara franchise-ägt för att få den friheten som respondenterna 

flera gånger talar om. Kan det istället tänkas handla om att kontoren är mindre och att det istället 

är anledningen till att respondenterna känner sig sedda och uppmärksammade? 

Respondenternas syn på karriär liknar det horisontella synsättet på karriär, vilket framgår av 

deras förhållningssätt till personlig utveckling gentemot en hierarkisk utveckling inom 

organisationen. Det kan tänkas att personliga utvecklingsmöjligheter är enklare att nå i ett 

företag med mindre hierarkiska steg då medarbetare har lättare kommunikationsvägar, vilket 

bidrar till att de blir bemärkta i organisationen. En förklaring kan därför vara att en personlig 

utveckling främjas inom en franchiseorganisation och att det även skapar en sorts frihet hos 

medarbetarna. För de som däremot vill klättra i hierarkin inom organisationen kan det tänkas 

att en traditionell organisation med många steg istället lockar, på grund av att anställda då vet 

vilka möjligheter som finns för att avancera inom företaget. Vidare kan det tänkas att 

anledningen till att alla respondenter talar om en horisontell karriär istället för en vertikal beror 

på att de personer som har sökt sig till en organisation med få hierarkiska steg aldrig har upplevt 

behovet av att klättra från första början.  

 

Det talas om en förändring av franchisekonceptet vilket kan tänkas innebära att det blir lättare 

för anställda att avancera och röra sig inom organisationen vilket öppnar upp för nya 

möjligheter. Det innebär då att respondenter som önskar att avancera men inte kan på grund av 

till exempel bostadsort får möjlighet att göra det genom en utveckling av modellen. Däremot är 

franchisekonceptet gynnsamt i den form att det ger tagarna möjligheten att själva bestämma 

över bostadsort och att vara sin egen chef, då de verkar som egenföretagare på den lokala orten. 

De behöver därför inte välja arbete efter ort som många traditionella företagskoncept istället 

innebär, vilket är något som franchisetagarna i vår undersökning framhåller som positivt. 

 

Sammanfattningsvis vill vi betona att betydelsen av att organisationen har ett franchisekoncept 

är stor för franchisetagarna, men att den är av mindre betydelse för de anställda inom 

organisationen. Att organisationen har ett franchisekoncept har däremot en stor betydelse för 

den horisontella karriären och den personliga utvecklingen som i sin tur är av betydelse för de 

anställda. Något som inte är lika tydligt är hur den vertikala karriären är applicerbar inom 

franchising, då det inte verkar finnas lika många steg till att avancera som i ett traditionellt 

företagskoncept. Vi förutspår därför att en förändring av franchisekonceptet kommer att ske 

inom en snar framtid.  

5.2.1 Studiens begränsningar  

Studiens främsta begränsning är tidsramen för denna c-uppsats. Den begränsade tidsramen har 

inverkat på antalet intervjupersoner vi har intervjuat samt att vi endast gjort intervjuer inom en 

bransch, vilket har påverkat studiens resultat. Med en längre tidsram hade intervjuerna varit fler 
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och studien hade haft möjligheten att omfatta fler branscher med företag som befinner sig i ett 

franchisekoncept. En kvalitativ metod i form av enkäter hade givit oss en större svarsfrekvens 

med fler respondenter, men inte givit oss varken svar på våra frågor eller tillräckligt djupa svar. 

Studiens syfte var dock inte att generalisera utan att få en ökad förståelse för 

utvecklingsmöjligheterna inom en franchiseorganisation. Vi anser därför att den valda metoden 

gjort det möjligt att analysera och besvara studiens frågeställningar. 

 

En möjlig svaghet i studien som vi från start var ovetandes om, men som växt fram under 

studien gång är valet av franchisebransch som vi samlat empiriskt material ifrån. Vi nämner i 

kapitel 3.2 att ‘inom vilken typ av bransch är av mindre betydelse för det empiriska materialet 

eftersom vi ämnar studera konceptet och inte ser till någon enskild bransch’. Vad vi inte visste 

då var att franchisekonceptet är dominerande inom försäkringsbranschen och att 

franchisetagarna i studien därför inte ser någon möjlighet att arbeta som egenföretagare i just 

denna bransch. Således kan det tänkas att vår frågeställning ‘varför väljer man att arbeta inom 

franchising’ hade fått ett annat utfall om respondenterna befunnit sig i en annan bransch, det är 

dock inget vi kan veta med säkerhet. Vi valde därför att upplysa läsaren om vilken bransch 

studien gjordes i för att ge en större förståelse och inblick i studiens resultat. Trots det blev 

studiens frågeställningar besvarade och vi anser också att de är relevanta för studiens syfte. 

5.2.2 Framtida forskning 

Franchisetagarna har i studien visat sig vara nöjda i sin roll på grund av bland annat stöttningen 

de får från företaget samt möjligheten att vara sin egen chef. Under studiens gång har vi dock 

stött på oro inför framtiden inom franchising. En av respondenterna menar att konceptet 

behöver förändras och utvecklas, att en förändring är något som krävs för att konceptet 

franchising ska behålla sin slagkraft i framtiden. Det finns därför stora möjligheter till 

efterföljande forskning utifrån vår studie, bland annat att forska i hur motivationen och 

utvecklingsmöjligheterna hos de anställda kommer att påverkas av en utveckling av konceptet 

franchise. Det kan tänkas att franchisetagarna främst kommer att påverkas och det finns en risk 

för att utvecklingen kan komma att sänka deras arbetsmotivation. Problem som kan uppstå är 

således att hitta nya sätt som motiverar anställda inom franchiseverksamheten och skapa 

tillfredsställelse i de förändrade arbetsförhållandena utan att deras arbetsprestation sänks. 

Vidare anser vi det som intressant att forska i hur inställningen till att stanna kvar i 

franchisekoncept kommer att se ut i framtiden om en stor förändring sker. 
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Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures, and student motivation.  Journal of 

Educational Psychology, 84(3), 261-271. 

  

Arthur, M. B., Hall, D. T., & Lawrence, B. S. (Eds.). (1989). Handbook of career theory. New 

York: Cambridge University Press. 

  

Axberg, C., Engström, A., Fernlund, A., Ottoson, M., Edvardsson, G., & Brodén, P. (2005). 

Franchising i praktiken. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths: 

organizational and individual perspectives. Career Development International, 9(1), 58- 73. 

  

Brousseau, K., Driver, M., Eneroth, K., & Larsson, R. (1996). Career pandemonium: 

Realigning organizations and individuals. The Academy of Management Executive, 10(4), 52-

66. 

 

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2005). Career development and counseling: putting theory and 

research to work. Hoboken, N.J., US: John Wiley & Sons Inc. 

 

Bruzelius, L. H., & Skärvad, P-H. (2017). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business Research Methods. (4. uppl.). Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Chen, T-Y., Chang, P-L., & Yeh, C-W. (2003). The study of career needs, career 

development programmes and job satisfaction levels of R&D personnel: the case of Taiwan. 

International Journal of Human Resource Management, 14(6), 1001–1026. 

  

Deci, L., & Ryan, M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. 

  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

  

Eljetsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

  

Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och 

teoretiska perspektiv. Stockholm: Publica. 



 

45 
 

 

Eriksson, B. (1998). Arbetet i människors liv. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide: anställd 

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

- varför sökte du dig till företaget? 

Vad lockade dig till att börja på företaget? 

Vad arbetade du med innan? 

Hur länge har du arbetat inom din nuvarande arbetsroll? 

Vilka kompetenser krävs för denna tjänst? 

Har du en relevant utbildning till din roll? 

  

Franchising 

Vill du bli Franchisetagare? 

- varför/varför inte? 

- är det ett av dina framtida mål? 

Ser du någon mer fördel med att vara anställd i ett franchiseföretag? 

på vilket sätt? 

  

Motivation 

Vad motiverar dig i ett arbete? 

Var får du din motivation ifrån? 

Finns det något som motiverar särskilt med att arbeta inom ett franchiseföretag? 

Vad kan ledningen göra för att motivera dig? 

Känner du att du får det stöd som du vill ha av företaget? 

Hur viktig är motivationen för att göra ett bra arbete? 

Skala 1–5 där 1 är inte viktigt alls och 5 är helt avgörande för att göra ett bra arbete. 

Finns det något i ditt arbete som hindrar din motivation? 

Skulle ökat ansvar eller nya ansvarsområden öka din arbetsmotivation och stimulans i arbetet? 

  

Karriär 

Hur ser du på ditt arbete, hur trivs du? 

Finns det utvecklingsmöjligheter i ditt arbete? 

- vilka/vad? 

- är det en faktor till varför du sökte dig hit? 

- hur kan du komma dit/vilka verktyg behövs? 

- vill du ta dig dit? 

Hur anser du utvecklingsmöjligheterna är inom franchising? 
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Är personliga utvecklingsmöjligheter i ett arbete viktigt för dig? (inte att avancera utan att 

utvecklas i rollen du har, kompetens och kunskap) 

- finns det möjlighet till det i ditt arbete/organisationen? 

- är det något du har uppnått hittills i ditt arbete 

Vad har du för egna mål med ditt arbete/i ditt arbetsliv? 

- hur hjälper ditt nuvarande arbete dig att nå dina mål 

- har det någon betydelse att företaget är ett franchiseföretag för dina mål? 

Vill du fortsätta arbeta inom franchising? 

 

Är det något du skulle vilja tillägga i denna intervju? 

 

 

Intervjuguide: franchisetagare 

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

- varför sökte du dig till företaget? 

Vad lockade dig till att börja på företaget? 

Vad arbetade du med innan? 

Hur länge har du arbetat inom din nuvarande arbetsroll? 

Vilka kompetenser krävs för denna tjänst? 

Har du en relevant utbildning till din roll? 

  

Karriär 

Hur ser du på ditt arbete, hur trivs du? 

Finns det utvecklingsmöjligheter i ditt arbete? 

- vilka/vad? 

- är det en faktor till varför du sökte dig hit? 

- hur kan du komma dit/vilka verktyg behövs? 

- vill du ta dig dit? 

Hur anser du utvecklingsmöjligheterna är inom franchising? 

Är personliga utvecklingsmöjligheter i ett arbete viktigt för dig? (inte att avancera utan att 

utvecklas i rollen du har, kompetens och kunskap) 

- finns det möjlighet till det i ditt arbete/organisationen? Ge exempel. 

- är det något du har uppnått hittills i ditt arbete 

Vad har du för egna mål med ditt arbete/i ditt arbetsliv? 

- hur hjälper ditt nuvarande arbete dig att nå dina mål 

- har det någon betydelse att företaget är ett franchiseföretag för dina mål? 

Vill du fortsätta arbeta inom franchising? 

  

Franchising 

Hur såg din väg ut till att bli en franchisetagare? 

Varför blev du franchisetagare? 
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Övervägde du att bli egenföretagare istället för franchisetagare? 

Vilka begränsningar finns det karriärmässigt inom franchising? 

Vad anser du är det mest positiva med att bedriva franchise? 

  

Motivation 

Vad motiverar dig i ett arbete? 

Var får du din motivation ifrån? 

Finns det något som motiverar särskilt med att arbeta inom ett franchiseföretag? 

Vad kan ledningen göra för att motivera dig? 

Känner du att du får det stöd som du vill ha av företaget? 

Hur viktig är motivationen för att göra ett bra arbete? 

Skala 1–5 där 1 är inte viktigt alls och 5 är helt avgörande för att göra ett bra arbete. 

Finns det något i ditt arbete som hindrar din motivation? 

Skulle ökat ansvar eller nya ansvarsområden öka din arbetsmotivation och stimulans i arbetet? 

  

Är det något du skulle vilja tillägga i denna intervju? 

  

 

Intervjuguide: franchisegivare 
Bakgrund 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

- varför sökte du dig till företaget? 

Vad lockade dig till att börja på företaget? 

Vad arbetade du med innan? 

Hur länge har du arbetat inom din nuvarande arbetsroll? 

Vilka kompetenser krävs för denna tjänst? 

Har du en relevant utbildning till din roll? 

  

Franchising 

Hur fick du positionen som givare? 

Vad är din uppfattning om anställdas karriärmål inom företaget? 

Vilka kompetenser behöver franchisetagare? 

Uppmuntrar ni anställda till att i framtiden bli franchisetagare? 

Vilka karriärmöjligheter/karriärvägar finns det för medarbetarna i organisationen? 

Vilka begränsningar finns det karriärmässigt inom franchising? 

Vad anser du är det mest positiva med att bedriva franchise? 

  

Karriär 

Hur ser du på ditt arbete, hur trivs du? 

 

Finns det utvecklingsmöjligheter i ditt arbete? 

- vilka/vad? 

- är det en faktor till varför du sökte dig hit? 
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- hur kan du komma dit/vilka verktyg behövs? 

- vill du ta dig dit? 

Hur anser du utvecklingsmöjligheterna är inom franchising? 

Är personliga utvecklingsmöjligheter i ett arbete viktigt för dig? (inte att avancera utan att 

utvecklas i rollen du har, kompetens och kunskap) 

- finns det möjlighet till det i ditt arbete/organisationen? Ge exempel. 

- är det något du har uppnått hittills i ditt arbete 

Vad har du för egna mål med ditt arbete/i ditt arbetsliv? 

- hur hjälper ditt nuvarande arbete dig att nå dina mål 

- har det någon betydelse att företaget är ett franchiseföretag för dina mål? 

Vill du fortsätta arbeta inom franchising? 

 

Motivation 

Vad motiverar dig i ett arbete? 

Var får du din motivation ifrån? 

Finns det något som motiverar särskilt med att arbeta inom ett franchiseföretag? 

Vad kan ledningen göra för att motivera dig? 

Känner du att du får det stöd som du vill ha av företaget? 

Hur viktig är motivationen för att göra ett bra arbete? 

Skala 1–5 där 1 är inte viktigt alls och 5 är helt avgörande för att göra ett bra arbete. 

Finns det något i ditt arbete som hindrar din motivation? 

Skulle ökat ansvar eller nya ansvarsområden öka din arbetsmotivation och stimulans i arbetet? 

  

Är det något du skulle vilja tillägga i denna intervju? 

  

  

 
 


