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Sammanfattning 
Utbildning och erfarenhetsutbyte inom franchise är ett lagstadgat krav och nyckelfaktorer 
för en fungerande och framgångsrik franchiseverksamhet. Franchisegivare försöker därför 
ständigt förbättra utbildningen och erfarenhetsutbytet och frågan är om e-learning kan vara 
ett lämpligt verktyg för detta. Denna uppsats syfte är att undersöka möjligheten att 
komplettera utbildningen av franchisetagare och erfarenhetsutbytet mellan franchisegivare 
och franchisetagare med e-learning. Vidare att presentera en rekommendation för den mest 
lämpliga e-learningplattformen. För att uppfylla syftet valde vi att kartlägga hur utbildning-
en och erfarenhetsutbytet går till idag och vilken kunskap som förmedlas, intresset för att 
komplettera dessa aktiviteter med e-learning samt vilken e-learningplattform som är lämplig 
för detta. Genom att intervjua sex franchisegivare i detaljhandelsbranschen på ett kvalitativt 
sätt avser vi besvara dessa frågor. I analysen av intervjuerna har vi använt oss av addiemo-
dellen som är en beprövad modell för att kartlägga typer av kunskap och vilken e-
learningplattform som är lämplig.  

Utifrån intervjuerna kom det fram att samtliga franchisegivare var intresserade av att 
komplettera nuvarande utbildning av nya franchisetagare med hjälp av e-learning. Det 
framkom även att franchisegivarnas utbildningsförfarande liknande varandra. Vidare visade 
det sig att en Web based training (WBT) lösning med fokus på att förmedla cognitive skills 
som är memoriserbar kunskap vore lämpligast för att komplettera nuvarande förfarande. 
Det framkom även att e-learning endast kan vara ett komplement eftersom praktiska och 
fysiska moment i utbildningen är nödvändiga för att lära ut övriga kunskapstyper i utbild-
ningsförfarandet. Utifrån intervjuerna framkom det att samtliga franchisegivare var intres-
serade av att komplettera erfarenhetsutbytet mellan franchisegivaren och franchisetagarna 
med hjälp av e-learning och förfarandet för detta var väldigt liknande varandra och förmed-
lade kunskap som är möjlig att förmedla med hjälp av e-learning. Vidare visade det sig att 
en Web asynchronous classroom (WAC) lösning med fokus på att stödja förmedling av 
cognitive skills som är analyserande och utvärderande kunskap vore lämpligast för att 
komplettera nuvarande förfarande. Franchisegivarna nämnde även önskemål om en forum 
funktion vilket WAC kan tillgodose. Det framkom även att e-learning endast kan vara ett 
komplement eftersom det endast var en av kunskapstyperna som var aktuell att förmedla 
med hjälp av e-learning, franchisegivarna påpekade även att det var viktigt att mötas fysiskt 
och socialisera. 

Vår rekommendation till franchisegivare är att införa en WBT lösning med kompletterande 
WAC funktioner i form av ett chattrum eller ett forum. Det finns ett behov och ett intresse 
bland franchisegivare att använda e-learning. 
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Abstract 
Education and exchange of experience within franchise is a key factor for a successful 
business and are also legally regulated. Therefore franchisors try to improve their education 
and exchange of experience. The question is if education and the exchange if information 
can be improved by the use of e-learning. The purpose of this thesis is to investigate the 
possibility to complement education and exchange of experience with e-learning. Further 
to present an recommendation of the most suitable e-learningplatform. To fulfil the pur-
pose we have chosen to investigate and describe how education and exchange of experi-
ence occur today and what type of knowledge that is transferred and if there is any interest 
of implementing e-learning to complement these activities. By conducting qualitative inter-
views with six franchisors within the retail trade business we will answer those questions. 
To analyze the interviews we have used the Addiemodell which is a proved model to inves-
tigate which type of knowledge that are teached and which e-learning platform that are 
most suitable.  

Based on the interviews all franchisors have an interest in complementing their education 
of new franchisees by e-learning. The education do not differ that much from company to 
company, their way of conducting education are quite similar. The most suitable solution is 
Web Based Training (WBT) with a focus on cognitive skills that are memorisable. It is very 
evident that e-learning just can be a complement since it is very important to meet and to 
interact directly and it is for that reason some knowledge can not be transferred electroni-
cally.  

All franchisors are interested in complementing their exchange of experience by using e-
learning. The ways experience is exchanged are quite the same if you compare the compa-
nies and all franchisors communicate knowledge that is suitable for e-learning purposes. 
The most suitable solution is Web Asynchronous Classroom (WAC) that focuses on com-
municating cognitive skills which is evaluating and analyzing activities. A WAC solution 
supports a chat room or forum which is suitable for exchange of experience. All franchi-
sors mentioned the importance of meeting face to face when exchanging knowledge and 
experience, but they also mentioned that e-learning will improve these activities as a com-
plement.  

Our recommendation is to implement a WBT solution combined with WAC functions 
such as chat rooms and forum. There is a need and interest among franchisors to use e-
learning. 
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1  Inledning 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till val av ämne samt en problemdiskussion. Utifrån problemdiskus-
sion och problemavgränsning har forskningsfrågor formulerats vilka i sin tur leder fram till syftet. Vidare 
presenteras avgränsningar och intressenter samt definitioner. 

1.1 Bakgrund 
Dagligen kommer människor i kontakt med franchise utan att egentligen reflektera över 
det. Många av de butiker, restauranger och försäkringsbolag som dagligen besöks bedrivs 
ofta som franchise. Enligt Axberg (1996) är franchise den mest expansiva företagsformen i 
Sverige och övriga världen. Vidare anser författaren att Sverige är ett av de mest franchise-
täta länderna i Europa. Bara i Sverige beräknas franchise omsätta 80 miljarder kronor och 
anställa mer än 100 000 människor (Arnberg, 2004).  

Enligt Svenska Franchiseföreningen (2006) innebär franchise att någon med ett framgångs-
rikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster upplåter andra att mot en avgift 
få använda det för sin egen affärsverksamhet.  

Enligt Engström, Fernlund, Ottoson, Edvardsson & Brodén (2005) är utbildning ett lagfäst 
och avtalsenligt krav inom franchise. Franchiselagen kräver att franchisegivaren löpande 
förser franchisetagarna med kunskap och enligt avtal är dessa skyldiga att delta i den ut-
bildning som ges (Carlsson, Göranson & Schuer, 1994). 

Axberg (1996) anser att det krävs kunskap för att driva en franchiseenhet framgångsrikt. 
Vidare anser författaren att denna kunskap utvecklas genom att franchisetagarna utbildas 
om egenföretagande, driften av det aktuella affärskonceptet samt alla de erfarenheter som 
franchisesystemet samlat på sig under verksamma år. Enligt Engström et al. (2005) sker ut-
bildning via konferenser och handböcker.  

Andersson (2005) påtalar att utbildning på senare tid börjat ses som ett medel för att nå af-
färsnytta. Det här stöds av Schank (2002) som även påvisar kunskap som konkurrenskraft. 
Den här diskussionen har medfört att fokus läggs på förbättringsmöjligheter av utbildning 
för att bidra till ökad kompetens.  

Haglundh & Ögård (1996) anser att företag i dagens samhälle är under ständig utveckling, 
vilket leder till att informationen ständigt förändras. Detta leder till att informationen kon-
tinuerlig måste uppdateras och anpassas efter den specifika situationen. Enligt Eriksson, 
Hultén & Zettergren (2000) ställer detta högre krav på lättare lagring, bearbetning och till-
gänglighet av information, vilket enligt Bruer (1993) ställer krav på utveckling av utbildning.  

Wahlström (1996) anser att traditionella informationssystem inte är tillräckliga för att upp-
fylla dagens informationskrav, vilket har lett till att en ny form av informationssystem har 
efterfrågats. Vidare beskriver författaren e-learning som den senaste formen av informa-
tionssystem som kombinerar informationsteknik med lärande vilket spås få en betydande 
roll i framtiden. Rosenberg (2001) beskriver e-learning som lärande genom användning av 
nätverksbaserad internetteknologi. 

E-learning kan beskrivas enligt följande: 

”E-learning är Internetbaserad utbildningsverksamhet, där ett didaktiskt välstrukturerat och interaktivt 
utbildningsmaterial presenteras med hjälp av en klar pedagogisk tanke och där deltagarnas individuella 
prestationer ligger till grund för återkoppling från läraren” (Hirschi, 2002, s. 9). 
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Andersen (1994) beskriver kunskap som något människor har och information som något 
vi förmedlar eller tar emot. Informationen i handboken är således något som är av största 
vikt att förmedla för att öka franchisetagarnas kunskap. Detta stöds av Pfeffer & Sutton 
(1999) som anser att kunskap och information är tydligt avgörande för prestation.  

Rosenberg (2001) anser att en organisation skall ses som en helhet som eftersträvar att in-
divider skaffar sig nya kunskaper vilket leder till att organisationen utvecklas. För en funge-
rande organisation krävs det att hela organisationen fungerar och samverkar. 

1.2 Problemdiskussion 
Utifrån tidigare diskussion om vikten av utbildning och erfarenhetsutbyte i dagens förän-
derliga samhälle, är det intressant att se vilka fördelar franchisegivare och franchisetagare 
skulle kunna erhålla med hjälp av e-learning. Information om hur utbildningen av franchi-
setagare sker och hur erfarenhetsutbytet går till är begränsad, vilket kan ses som ett pro-
blem. Det är därför av intresse att kartlägga hur utbildning och erfarenhetsutbytet går till 
idag, vilken e-learningplattform som lämpar sig att komplettera nuvarande förfarande, ifall 
det finns ett intresse att komplettera nuvarande förfarandet och ifall det är möjligt att 
komplettera dessa aktiviteter med e-learning.  

1.3 Problemavgränsning 
Eftersom antalet branscher inom franchise är omfattande har vi har valt att fokusera på 
franchisegivare i detaljhandelsbranschen eftersom detta är den bransch inom franchise som 
enligt Arnberg (2004) har flest franchiseenheter och omsätter mest. Detaljhandelsbran-
schen är också den bransch som växer kraftigast sett till omsättningen i Sverige (Petersen, 
2005). Vi anser därför detaljhandelsbranschen vara den mest intressanta att undersöka. 

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån bakgrund och problemdiskussion har följande forskningsfrågor formulerats. 

• Hur sker utbildning av franchisestagare samt erfarenhetsutbytet inom detaljhan-
delsbranschen idag? Svaret på denna fråga består av en kartläggning av nuläget och 
ligger grunden för studien och de följande forskningsfrågorna.  

• Finns det något intresse av att komplettera utbildning och erfarenhetsutbytet med 
hjälp av e-learning? 

• Vilken typ av e-learningplattform är mest lämplig för att komplettera utbildningen 
respektive erfarenhetsutbytet inom franchise? 

1.5 Syfte 
Att undersöka möjligheten att komplettera utbildningen av franchisetagare och erfaren-
hetsutbytet med hjälp av e-learning. Vidare att presentera en rekommendation för den mest 
lämpliga e-learningplattformen. 
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1.6 Intressenter 
Denna uppsats bör vara av intresse för både franchisegivare och franchisetagare eftersom 
den information som uppsatsen karaktäriseras av berör kärnan i franchising, nämligen ut-
bildning och erfarenhetsutbyte. Uppsatsen bör också ha andra intressenter, främst konsult-
företag med intresse för utbildning och erfarenhetsutbyte. I uppsatsen behandlas e-learning 
som verktyg för utbildning och erfarenhetsutbyte därför bör intresse även finnas hos ut-
vecklare av sådana system. Uppsatsen bör även vara av intresse för personer som forskar 
eller studerar om utbildning och erfarenhetsutbyte inom franchise. Uppsatsen kan även 
fungera som grund till nya uppsatsämnen eller forskningsområden och är därför av intresse 
för personer som funderar på att skriva inom detta område. 

1.7 Definitioner  
Nedan definieras några av de begrepp som förekommer i uppsatsen och som bör förklaras.  

Asynkront – Enligt Schneiderman (1998) är asynkront, när kommunikation sker med 
fördröjning, det vill säga inte vid samma tidpunkt.  

Detaljhandel – Haglundh & Nilsson (2000) beskriver detaljhandel som försäljning till 
slutkonsument, det sista ledet i den distributionskedja som för varorna från produ-
cent till konsument. 

E-learning – Rosenberg (2001) beskriver e-learning som lärande genom användning 
av nätverksbaserad internetteknologi. 

E-learningplattform – E-learningplattform är en samling aktiviteter eller processer 
(Vossen, Jaeschke & Oberweis, 2002) som interagerar med en lämpligt vald elev 
och lärandeobjekt (Vossen & Jaeschke, 2002). Dessa processer kan brytas ner till ett 
lämpligt antal komponenter som sedan kan realiseras individuellt (Vossen & Wes-
terkamp, 2003). 

Franchise – Svenska Franchiseföreningen (2006) beskriver franchise som: någon som 
har ett framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster upplå-
ter andra att mot en avgift få använda det för sin egen affärsverksamhet.  

Franchisegivare – Svenska Franchiseföreningen (2006) beskriver en franchisegivare 
som någon som hyr ut sin affärsidé, är innehavare av de immaterialrätter och det af-
färskoncept som franchiseras. 

Franchisesystem – Enligt Engström et al. (2005) är ett franchisesystem flera franchise-
företag som arbetar under samma varumärke. 

Franchisetagare – Svenska Franchiseföreningen (2006) beskriver en franchisetagare 
som någon som hyr namn och verksamhet av franchisegivaren. Denna förvärvar 
rätten att driva den aktuella affärsverksamheten. Franchisetagaren är juridiskt och 
ägarmässigt fristående från franchisegivaren.  

Synkront – Enligt Schneiderman (1998) är synkront, när kommunikation sker i real-
tid, det vill säga vid samma tidpunkt utan fördröjning.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken sorts kunskap som skapas samt hur den skapats, tolkats och vad för sorts 
studie vi använder oss av. Vidare beskrivs hur vi gått tillväga för att uppfylla vårt syfte samt vad som gjorts 
för att göra den trovärdig. 

2.1 Kunskapsprojektering 
Enligt Goldkuhl (1998) krävs ett systematiskt tillvägagångssätt för att ny kunskap ska 
utvecklas. Författaren har utvecklat en ansats för att utveckla ny kunskap som benämns 
kunskapsprojektering. Denna ansats bygger på gedigna metodkunskaper och erfarenheter 
från flera forskningsarbeten och används av studeranden vid olika högskolor/universitet 
för planering av uppsatser, examensarbeten samt forskningsarbeten, licentiat- och 
doktorsavhandlingar. I denna uppsats har vi använt oss av kunskapsprojektering för att 
strukturera vårt arbete och utveckla ny kunskap inom ramen för uppsatsens ämne, e-
learning inom franchise. Kunskapsprojekteringen inleds med en kunskapsanalys bestående 
av olika delmoment som har till syfte att analysera det aktuella problemområdet, identifiera 
perspektiv och intressenter, samt utvärdera vår egen befintliga kunskap. Genom att följa 
kunskapsprojekteringens moment har uppsatsarbetet fått en tydlig struktur. 

2.1.1 Kunskapsanalys  

Detta uppsatsarbete ska utveckla kunskap om e-learning inom franchise och ge svar på de 
forskningsfrågor som återfinns i kapitel 1.4. Enligt Goldkuhl (1998) kan därför kunskapen 
sägas vara av analytisk karaktär eftersom något undersöks. Resultatet ska ge en bild av hur 
utbildningen av franchisetagare går till idag, hur erfarenhetsutbytet går till idag, om det 
finns ett intresse för att bedriva utbildning och erfarenhetsutbyte med hjälp av e-learning 
samt vilken e-learningplattform som lämpar sig bäst för detta. Den kunskap som utvecklas 
är således av normativ karaktär. Normativ kunskap innebär enligt Goldkuhl (1998) att reg-
ler, riktlinjer och förslag och är handlingsinriktad. I denna uppsats kommer det att utredas 
vilken e-learningplattform som lämpar sig bäst för franchiseföretag och således känneteck-
nas denna uppsats av normativ eller vägledande kunskap. Det kan också sägas att kunska-
pen är egenskapsbestämmande och deskriptiv eftersom den beskriver hur någonting är eller 
förhåller sig. Genom att utreda hur utbildningen av franchisetagare och erfarenhetsutbytet 
sker idag utreds hur någonting är eller förhåller sig. Eftersom denna uppsats även berör 
framtiden genom att undersöka vilken e-learningplattform som lämpar sig bäst för franchi-
seföretag, kan det sägas att inslag av förutsägande kunskap förekommer. De svar som ges 
på forskningsfrågan som berör intresset för e-learning bör uttala idéer och tankar om fram-
tiden och kan därmed sägas vara förutsägande.  

Begreppen franchise och e-learning är begrepp som bör definieras och förklaras. De är i 
denna uppsats av avgörande betydelse och således bör dessa begrepp utredas för läsaren 
och begreppliggöras. Därmed är också den kunskap som utvecklas i uppsatsen av kategori-
ell karaktär (Goldkuhl, 1998). 

I kunskapsanalysen är det enligt Goldkuhl (1998) viktigt att analysera vilken kunskap som 
ska utvecklas och vilken karaktär den har. Författaren menar att genom att göra detta un-
derlättas val av metod och genomförande eftersom valet av kunskap som ska utvecklas styr 
valet av metod. Den kunskap som ska utvecklas i denna uppsats är sammanfattningsvis av 
normativ, deskriptiv och av förutsägande karaktär. Kunskap av kategoriell karaktär åter-
finns också. 
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2.2 Hermeneutik 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) innebär den ”hermeneutiska spiralen” att forsknings-
arbetet börjar i någon del som sedan sätts i samband med helheten. Under undersökning-
ens gång kan den undersökande skifta mellan delar och helhet för att nå en fördjupad för-
ståelse. Detta stöds av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) som beskriver att den herme-
neutiska spiralen börjar i någon form av förförståelse som sedan leder till problem och frå-
gor, vilka i sin tur leder fram till en dialog som resulterar i en tolkning. Vidare påstår förfat-
tarna att spiralen inte har något slut eftersom tolkning leder fram till ny förförståelse som i 
sin tur leder till en ny dialog. Den hermeneutiska spiralen illustreras nedan.  

 

Figur 1 – “Hermeneutiska spiralen”  

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

Denna uppsats hermeneutiska ansats är att genom intervjuer med franchisegivare i franchi-
sesystem försöka finna förståelse för hur utbildningen av franchisetagare går till, hur erfa-
renhetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare går till samt att undersöka intres-
set för att bedriva utbildning och erfarenhetsutbyte med hjälp av e-learning. Denna ökade 
förståelse om hur respektive franchisesystem ser ut och intresset i respektive system ökar 
förståelsen för helheten. Denna förståelse för varje del kommer efter bearbetning att bidra 
till ökad förståelse för utbildning, erfarenhetsutbyte och intresse bland detaljhandelsföretag 
som helhet inom franchise. 

Utifrån det hermeneutiska synsättet betonas att i varje verklig dialog finns mycket outtalat 
och underförstått. Det centrala kan enligt Alvesson & Sköldberg (1994) finnas mellan ra-
derna. Vidare anser författarna att allt vetande tar vägen via frågor. Skickligheten för en in-
tervjuare är att kunna föra frågor vidare, vilket för samtalet framåt för att kunna bilda och 
utveckla begrepp, denna handling styrs också av tidigare erfarenheter och kunskap.  

Med detta som utgångspunkt kommer vi att under empiriinsamling tänka på hur vi formu-
lerar oss när undersökningsfrågor ställs, komma väl förberedda och pålästa, för att kunna 
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ha en bra dialog med den undersökta målgruppen och för att kunna tolka svaren på ett kor-
rekt sätt. Pålästa på ämnet har vi blivit genom litteraturstudier för att öka vår förförståelse 
om franchise, e-learning och utbildning. Under intervjuförfarandet antecknas och spelas di-
alogen in för att kunna tolka denna vid ett flertal tillfällen vilket stödjer den hermeneutiska 
cirkeln.  När bearbetning av anteckningar och inspelningar från dialogen sker, skapas en 
tolkning vilket leder till förståelse. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) förutsätter 
ett hermeneutiskt tillvägagångssätt att forskaren skapar sig en fullständig förståelse för det 
som studeras. Vidare författarna att i ett hermeneutiskt tillvägagångssätt skall djup förståel-
se premieras högre än ytlig. Denna uppsats är av deduktiv karaktär eftersom en djupare 
förståelse eftersträvas. Deduktiv karaktär är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) att 
utifrån teori forma hypoteser som är testbara på verkligheten. Genom att göra omfattande 
litteraturstudier och att formulera adekvata intervjufrågorna vars svar kan leda fram till re-
sultat om respektive del i franchisesystemet med logisk slutledningsförmåga anses an-
greppssättet vara deduktivt. Utifrån denna förståelse om delarna är vår förhoppning att 
skapa djupare förståelse om utbildning och erfarenhetsutbyte i detaljhandelsbranschen 
inom franchise. 

2.3 Kvalitativ metod 
Denna uppsats syftar till att utreda och se speciella drag i valda miljöer, i detta fall utbild-
ning och erfarenhetsutbyte inom franchise vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999) klassifi-
ceras som kvalitativa studier eftersom det ger djupare förståelse. Enligt Holme & Solvang 
(1997) redovisas resultatet i kvalitativa undersökningar i ett resonemang i form av påståen-
den och återgivning av intervjuer, vilket är fallet i denna uppsats. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) har kvalitativ forskning bland annat följande känne-
tecken: 

• Den är erfarenhetsbaserad 

• Händelser förstås i sitt sammanhang; i en kultur, i en kontext 

• Det är en naturlig ickekonstruerad undersökningskontext 

• Upplevelser och erfarenheter betraktas ur ett helhetsperspektiv 

• Målet är förståelse och beskrivning 

2.4 Genomförande 
I detta undersökningsarbete har genomförandet skett genom intervjuer och litteraturstudier 
samt hur val av franchisegivare och respondenter har gjorts. 

2.4.1 Intervjuer 

De frågor vi önskar få svar på är av karaktären mer öppna, Crafoord (2005) anser att öppna 
frågor är kvalitativa. Vidare anser författaren att en öppen fråga inte kan besvaras med ett ja 
eller nej, utan leder till en vidare dialog och ger en bredare information. Öppna frågor vid-
gar sig och lämnar således utrymme för respondenten att utveckla något, vilket är önskvärt 
i denna uppsats. Schank (2002) hävdar att intervjuer historiskt sett är den mest effektiva 
formen för att få fram andras syn, därför har detta förfaringssätt valts. Målet med att 
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genomföra telefonintervjuer är att få fram historier, citat, perspektiv och erfarenheter vilka 
ska besvara våra frågeställningar och leda fram till att uppsatsen uppfyller sitt syfte. 

Vi har valt att göra vad Denzin & Lincoln (2000) benämner halvstrukturerade intervjuer 
vilket innebär att forskaren bör vara insatt i ämnet och kunna placera sig i respondenternas 
roll. Björklund & Paulsson (2003) kallar det för semikonstruerade intervjuer när ämnesom-
råden är bestämda men frågorna formuleras efter hand som de tas upp och när det anses 
lämpligt baserat på respondentens svar eller reaktioner på tidigare frågor. Ambitionen är att 
ställa förhållandevis öppna och diskuterande frågor. Detta för att vi ska få bakgrunden till 
varför de anser att det förhåller sig på ett visst sätt. I intervjuerna utgår vi från några givna 
frågor som diskuteras tillsammans med respondenten i en dialog. Frågorna fungerar således 
som ett underlag för vad som ska diskuteras och besvaras under intervjun. Varje intervju 
avslutas med att respondenten ges möjlighet att komplettera med för uppsatsen relevant in-
formation. Vår förhoppning ar således att få en holistisk bild av det studerade. Vi anser att 
intervjuer är en lämplig metod för insamling av data eftersom intervjuer enligt Denzin & 
Lincoln (2000) ger en direkt relevans med avseende på studiens syfte. Att ställa öppna frå-
gor bidrar till en djupare förståelse och frågorna kan också anpassas individuellt efter re-
spektive respondent vilket är positivt. Intervjuerna ska spelas in så att intervjuerna i efter-
hand kan analyseras och sammanfattas. 

Enligt Lofland & Lofland (1971) finns det en psykologisk smärtgräns vid genomförandet 
av kvalitativa intervjuer. Denna smärtgräns ligger vid 20 till 30 intervjuer, vidare menar för-
fattarna att forskare inte mäktar med fler intervjuer om intervjuerna ska ges rättvisa i analy-
sen. Vidare anser Repstad (1999) att om intervjuerna blir för många blir det lätt att analysen 
blir ytlig och därmed faller ett av motiven med att göra ett kvalitativt forskningsarbete. Vi-
dare anser författaren att om miljön som undersöks är homogen, vilket vi anser utvalda 
franchisegivare inom detaljhandelsbranschen vara, krävs det ett mindre antal intervjuer än 
om miljön skulle vara heterogen.  

2.4.2 Telefonintervjuer 

Enligt Denzin & Lincoln (2000) är de vanligaste intervjuformerna personlig kontakt, tele-
fonintervju intervju eller enkäter. Som metod för datainsamling valdes telefonintervjuer ef-
tersom de går fort att genomföra, har en hög svarsfrekvens och möjliggör för intervjuaren 
att ställa följdfrågor (Langlet & Wärneryd, 1980). Vidare anser författarna att nackdelarna 
med att bedriva telefonintervjuer är att frågorna måste vara tämligen enkla och frågor av 
känslig karaktär kan vara svåra att få svar på. Dessutom är det en nackdel att vi som inter-
vjuare inte ser respondenternas reaktioner exempelvis ansiktsuttryck vid intervjuförfaran-
det. Dessa nackdelar påverkar inte vårt undersökningsarbete eftersom våra frågor är relativt 
enkla och inte behandlar känsliga frågor. Vi har valt att genomföra telefonintervjuerna i 
grupp om två, en person ställer frågorna medan den andre sköter bandspelaren, antecknar 
och följer intervjufrågorna. Missar intervjuaren någon fråga kan den andre intervjuaren 
uppmärksamma detta vilket leder till att samtliga intervju frågor ställs. Vi anser att förfa-
ringssättet med två intervjuare är bra eftersom fyra öron uppmärksammar mer än två. 

2.4.3 Formulering av intervjufrågor 

Vi har försökt följa den så kallade trattekniken som Lundahl & Skärvad (1999) rekommen-
derar för intervjufrågor. Författarna förklarar trattekniken som att intervjuaren går från att 
inledningsvis ställa mer allmänna frågor för att senare i intervjun gå in på mer speciella och 
specifika frågor. Vi har formulerat frågorna av öppen karaktär för att få beskrivande svar, 
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inte bundna. Genom att ställa öppna frågor försöker vi sträva efter en kunskapsbild som 
snarare vidgar än tillsluter vilket enligt Alvesson & Sköldberg (1994) ger en bättre förståelse 
för det som studeras. En fråga är till exempel ”Hur sker utbildningen av franchisetagare 
idag?”, samtliga intervjufrågor återfinns (i bilaga 2) där respondenten förväntas ge ett be-
skrivande och utredande svar. 

Formuleringen av frågor grundar sig på vårt syfte och forskningsfrågor. För att få en så hög 
kvalitet som möjligt på intervjuerna har vi försökt följa råden i Lundahl & Skärvad (1999) 
som bland annat behandlar hur frågor skall formuleras, ordningsföljd och svarsalternativ. 
Intervjufrågorna har kategoriserats efter forskningsfrågorna och är uppdelade i tre katego-
rier, Utbildning av franchisetagare, Handboken och Erfarenhetsutbyte mellan franchisegi-
vare och franchisetagare. Den första delen, Utbildning av franchisetagare innehåller frågor 
om hur utbildningen sker och om det finns något intresse för e-learning vid utbildning. 
Dessa frågor avser besvara forskningsfrågorna, Hur sker utbildningen av franchisetagare 
idag i detaljhandelsbranschen, ifall det finns ett intresse att komplettera utbildningen av 
franchisetagare med hjälp av e-learning. En viktig del i utbildningen är handboken, hur den 
används och hur den fungerar och uppdateras. För att utbildningen av franchisetagarna ska 
vara möjlig med hjälp av e-learning måste innehållet i handboken passa för e-learning. Såle-
des måste vi undersöka innehåll och utformning av handboken och hur den används. Ka-
tegori två i intervjufrågorna innehåller således frågor om just handboken. Den tredje kate-
gorin avser besvara hur erfarenhetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare sker 
idag, för- och nackdelar samt ifall det finns ett intresse att komplettera detta med hjälp av 
e-learning?  

Både när det gäller utbildning och erfarenhetsutbytet har vi ställt frågor om intresset för e-
learning samt frågor som avser besvara frågan vilken typ av e-learningplattform som är 
lämplig för dels utbildning och dels erfarenhetsutbytet. Vid val av e-learningplattform är 
det av vikt att veta om lärandet ska ske i grupp eller individuellt, om det måste ske syn-
kront, dvs. samtidigt och av vilken typ frågorna ska vara, finns det ett rätt svar eller måste 
svaren mer diskuteras och analyseras. Eftersom vi avser ge en rekommendation på lämplig 
e-learningplattform har frågor som rör detta ställts under intervjuerna. 

Vid utformandet av frågorna har hänsyn tagits till Svenska etikregler för forskning (Lun-
dahl och Skärvad, 1999) vilket innebär att de personer som varit inblandade ska informeras 
om undersökningens syfte, vilka moment som ingår och att deras medverkan är frivillig. 
Uppgifter om en respondent och det företag som denne företräder kommar att med största 
möjliga konfidentialitet och förvaras på ett betryggande sätt och att anonymitet gäller för 
både företag och respondent. De uppgifter som samlas in ska endast användas för uppsat-
sens ändamål. 

2.4.4 Tolkning av insamlad empiri 

Enligt Starrin & Svensson (1994) skapas ny förståelse vid varje genomläsning av texterna 
från intervjuerna och detta innebär att förståelseprocessen inte har något slut. För att be-
gränsa förståelseprocessen har vi inledningsvis valt att tolka de anteckningar som togs di-
rekt under intervjun och skapa en tolkning. Vidare har vi lyssnat igenom bandinspelningar-
na en gång till och gjort nya kompletterande anteckningar för att tolkning ska komma så 
nära sanningen som möjligt. Slutligen har de två tolkningarna jämförts och sammanställts 
till en tolkning. Detta för att skapa en slutgiltig tolkning av hur förfarandet hos respektive 
franchisegivare ser ut. Under arbetets gång har tolkningar skapats. Dessa tolkningar baseras 
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på kunskap och erfarenhet men även på kreativitet och fantasi, vilket enligt Starrin & 
Svensson (1994) är legitimt vid tolkning. 

2.4.5 Litteraturstudier 

För att införskaffa grundläggande kunskap om franchise, utbildning och e-learning har lit-
teraturstudier gjorts inom dessa ämnen. Svenska Franchiseföreningen (2005) tillhandahåller 
en förteckning över aktuell litteratur om franchise vilken vi gått igenom och bearbetat. Li-
kaså har hänsyn tagits till de tips på litteratur som franchisekonsultföretaget Franchisekolle-
giet gett, vilket också tagits i beaktande vid litteratursökning. Sökt litteratur har varit både 
på svenska och engelska. Genom att söka i olika databaser och på olika relaterade ord till 
valda ämnen bör litteraturunderlaget vara väl anpassat för uppsatsen och representera vad 
som idag är känt inom de områden vi avser uttala oss om. Enligt Repstad (1999) kan littera-
tur vara av karaktären normativ vilket är värderande eller deskriptiv som är beskrivande. 
Den litteratur som kommer att utgöra grunden för denna uppsats och den teoretiska refe-
rensramen är av både normativ karaktär i form av lagtexter och avtalsrekommendation och 
deskriptiv i form av statistik och förklaring till hur det studerade fenomenet är beskaffat.  

2.4.6 Källkritik 

Holme & Solvang (1997) beskriver en källa som nedtecknat skriftligt material vilken vi valt 
att följa. I vår litteraturstudie har skriftliga källor med trovärdiga källhänvisningar eller er-
kända författare premierats framför enklare böcker eller internetkällor. För att stärka tro-
värdigheten på våra källor ytterligare har dessa granskats utifrån Holme & Solvang (1997) 
fyra kriterier, observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Baserat på detta undersök-
tes vilka källor som fanns tillgängliga och som var relevanta för uppsatsen. Utifrån detta 
granskades vilka de bakomliggande författarna var samt hur pass aktuell och välanvänd den 
är. Vad som återfinns i källorna har vi valt att tolka utifrån hur vi personligen tolkat det. 
Som ett sista steg har en källa jämförts med andra källor för att se vilken som är mest rele-
vant för vårt arbete och mest trovärdig. För detta gjordes en lista över aktuella och tänkba-
ra källor. Dessa källor har sedan jämförts och utvärderats utifrån ovan nämnda kriterier. 
Baserat på detta urval fick vi fram vilken källa vi faktiskt kommer att använda. Detta förfa-
ringssätt stöder Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) som anser att källor bör granskas ut-
ifrån hur pass samtida, uppdaterade och opåverkade av personliga intressen och tendenser 
källorna är. 

2.4.7 Principer för val av franchisegivare 

De franchisegivare vi valt att intervjua är Business Format Franchisingföretag (BFF). Eng-
ström et al. (2005) påtalar att BFF är den mest utvecklade formen av franchising och det är 
med anledning av detta som vi valt att fokusera på just den typen av franchisegivare. BFF 
innebär att verksamheten bygger på följande principer:  

• Samarbete på basis av ett gemensamt affärskoncept 

• Konceptet ägs och kontrolleras av franchisegivaren 

• Ägarmässigt självständiga parter 

• Angivna rättigheter och skyldigheter 
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• Avser såväl varor/tjänster som immateriella tillgångar 

• Innebär överföring av know-how 

• Riktar sig till slutförbrukare 

• Standardiserat produkt/tjänsteutbud 

• Gemensam identitet utåt 

• Fortlöpande stödverksamhet under avtalstiden 

• Franchisetagaren gör en egen kapitalinvestering 

• Franchisegivaren tar på ett eller annat sätt betalt 

• Regleras med kontrakt 

(Engström et al, 2005, s. 21) 

2.4.8 Urval av respondenter 

Vi har valt att fokusera på detaljhandelsföretag inom franchise eftersom detta är den 
bransch inom franchise som har flest franchiseenheter och som tillsammans omsätter mest 
(Arnberg, 2004). Detaljhandelsbranschen är också den bransch som växer kraftigast sett till 
omsättningen i Sverige (Petersen, 2005). Med detaljhandelsföretag menas företag som be-
driver försäljning till slutkonsument, det sista ledet i den distributionskedja som för varorna 
från producent till konsument (Haglundh & Nilssons, 2000). I Sverige finns det cirka 300 
olika franchisegivare varav 44 procent av dessa är verksamma inom detaljhandelsbranschen 
(Arnberg, 2004). Baserat på denna information skall det finnas 132 franchisegivare inom 
detaljhandelsbranschen. För att minimera detta antal ytterligare har vi valt att basera vårt 
urval på Svenska Franchiseföreningens årliga lista (Svenska Franchiseföreningen, 2006). 
Dessa företag uppfyller Svenska Franchiseföreningens etiska krav (se bilaga 1) och räknas 
därmed som godkända franchisesystem enligt Svenska Franchiseföreningen. Dessa företag 
uppfyller även BFF (se kapitel 2.4.7). Eftersom franchising inte är en juridisk företagsform 
och därmed saknar lagar, regler och riktlinjer för vad som är franchise är det lämpligt att 
basera urvalet på Svenska Franchiseföreningens lista för att därmed säkerställa att företagen 
som undersöks verkligen kan sägas vara franchiseföretag. Av nämnda företag på denna lis-
tade är det 13 företag som uppfyller ovanstående beskrivning av detaljhandelsföretag. 
Samtliga av dessa kontaktades per telefon och i vissa fall med kompletterande information 
per mail. Vid kontakt presenterade vi kort studiens syfte, varefter vi efterfrågade den per-
son som ansvarade för utbildningen, med andra ord den person som bör ha bäst inblick i 
hur utbildningen och erfarenhetsutbytet sker. Denna person representerar således franchi-
segivaren eftersom det är franchisegivaren som ansvarar för utbildningen. I flera av inter-
vjuerna fick vi tala med VD:n eftersom vikten av utbildning inom franchise är avgörande 
för företagets fortsatta framgång och därmed en angelägen fråga att diskutera. Vid kontakt 
med denna förklarades studiens syfte. Varav sju franchisegivare avböjde, främst på grund 
av tidsbrist men även på grund av omstruktureringsarbete. Det vill säga de önskade inte 
närvara i någon studie eftersom de just nu strukturerade om verksamheten och inte kunde 
fokusera på frågor om struktur och organisation. Någon enstaka franchisegivare avböjde på 
grund av allmänt ointresse. Baserat på ovanstående tratt-teknik kommer vi således att un-
dersöka 6 av 13 möjliga företag i vår målgrupp. Detta anser vi vara ett adekvat urval för att 
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kunna göra en rättvisande studie eftersom vi kommer att undersöka nästan hälften av mål-
gruppen. För att förtydliga vårt urval presenteras följande bild. 

 

 

Figur 2 - Urval av respondenter 

2.4.9 Beskrivning av respondenter 

När respondenterna först kontaktades frågade vi om anonymitet önskades. Eftersom en av 
franchisegivarna önskade vara anonyma och det inte spelade någon större roll för de övriga 
franchisegivarna har vi valt att låta samtliga franchisegivare vara anonyma. De benämns 
därför med en bokstav från A till F. Vi tror också att anonymiteten kan bidra till att vi får 
ärligare svar vid intervjuerna. Vid första kontakten bokades en tid för intervju, således för-
klarade vi för samtliga respondenter innan intervjuerna genomfördes att franchisegivarna 
inte nämns vid namn i uppsatsen, utan förblir anonymt. Eftersom respondenterna ska vara 
anonyma kan de inte beskrivas särskilt ingående. Det som kan nämnas är att samtliga fran-
chisegivare är verksamma inom detaljhandeln men varierar i vad de säljer och i dess storlek 
och omsättning. Antalet franchiseenheter varierar stort och således också franchisesyste-
mets omsättning.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Hartman (1998) är det huvudsakliga syftet med en vetenskaplig undersökning att 
producera ett resultat som kan betraktas som giltigt och hållbart. Utan analyser och fakta 
som bekräftar signifikansen av ett mönster eller en trend, kan det vara svårt för forskaren 

Antal franchisegivare i Sverige 

Antal franchisegivare inom detaljhandeln 

Antal franchisegivare som är medlemmar 
i Svenska Franchiseföreningen  

Antal franchisegivare som deltagit i un-
dersökningen 
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att försäkra sig om ett resultat är pålitligt eller bara en effekt av en chansning (Denzin & 
Lincoln, 2000). För att en studie ska hålla hög kvalitet och vara pålitlig måste den uppfylla 
kraven för validitet och reliabilitet (Lundgren, 1996). Dessa två begrepp står i nära förhål-
lande till varandra och båda måste därför beaktas (Holme & Solvang, 1997).  

Lundahl & Skärvad (1999) beskriver validitet som frånvaro av systematiska mätfel, och ta-
lar om att det finns inre och yttre validitet. Inre validitet innebär att mäta det som avses bli 
mätt. I denna uppsats uppnås inre validitet genom att vi ställer frågor om det som besvarar 
forskningsfrågorna. Exempelvis undersöks intresset för e-learning måste frågor ställas om 
intresset för e-learning. Yttre validitet har att göra med om empirin stämmer överens med 
hur det förhåller sig i verkligheten.  

Genom att noga bestämma vilka respondenter som ska kontaktas och intervjuas och att 
dessa verkligen representerar verkligheten uppnår denna uppsats yttre validitet. Responden-
terna som ska intervjuas ska vara insatta i det som intervjuerna berör, intervjuerna ska där-
med genomföras med den person som ansvarar för utbildningen i franchisesystemet. I 
större företag finns troligtvis en utsedd person som ansvarar för utbildning medan det i 
mindre företag troligtvis är VD:ns ansvar. Genom att avgränsa uppsatsen så att den rör en-
dast franchisegivare inom detaljhandeln och som är BFF anser vi att utvalda respondenter 
väl representerar verkligheten.  

Reliabilitet beskrivs enligt Lundahl & Skärvad (1999) som frånvaron av slumpmässiga fel.  
Detta innebär att mätningen inte ska påverkas av vem som gör den eller under vilka om-
ständigheter. Mätningen ska inte heller påverkas av tillfälligheter.  

Detta är svårt att uppnå eftersom metoden för insamling av empiri är intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuaren kan inte påverka respondentens omständigheter vid intervjutillfället 
och intervjun kan påverkas av tillfälligheter. Viss reliabilitet uppnås genom att genomföra 
samtliga intervjuer under en begränsad tid vilket medför att intervjuaren har tidigare inter-
vjuer i minnet och således kan de öppna intervjuerna styras så att det blir förhållandevis 
likvärdigt genomförda. Genom att strukturera intervjuunderlaget, det vill säga intervjufrå-
gorna, kan intervjuerna undvika frånvaron av slumpmässiga fel. 
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3 Teoretisk referensram 
Uppsatsens teoretiska referensram innehåller beskrivningar av begrepp som franchise, informationsöverfö-
ring, utbildning, blended learning, e-learning, lärandefaser, e-learningplattformar och addiemodellen, vilka 
är centrala begrepp i denna uppsats.  

3.1 Utbildning inom franchise 
Som tidigare behandlats i kapitel 1.1 är det ett lagfäst krav att franchisegivarna utbildar 
franchisetagarna. Enligt Engström et al. (2005) förbinder sig franchisetagarna i franchiseav-
talet att delta på samtliga utbildningar utan undantag. Vidare menar Axberg (1993) att un-
der utbildningarna varvas ofta teori med praktik. Författaren hävdar också att franchiseta-
garna i många fall initialt saknar kunskap om företagande och således ingår ofta grundläg-
gande utbildning i att driva en egen verksamhet. Enligt en undersökning av Axberg (1996) 
där 33 franchisekedjor undersöktes svarade 70 % av franchisetagarna att de saknade tidiga-
re erfarenhet av att driva företag och att de får sin utbildning av franchisegivaren. Axberg 
(1992) anser att franchising i hög grad är en företagarskola. 

Franchisekollegiet (1996) ger förslag på vad som ska ingå i ett franchiseavtal och exempel-
texter. I textförslaget beskrivs utbildningskraven som att franchisetagarens ägare skall innan 
start av verksamheten genomgå av franchisegivaren föreskriven och genomförd utbildning. 
Vidare säger förslaget att franchisetagaren skall tillse att all anställd personal genomgår den 
av franchisegivaren föreskrivna utbildningen för respektive personalkategori. Enligt försla-
get skall kostnaden för franchisetagarens, ägares och personalens grundutbildning bekostas 
av franchisegivaren så länge den är företagsintern, medan kostnader för resor, uppehälle 
med mera bekostas av franchisetagaren. 

Engström et al. (2005) hävdar att det är av stor vikt för franchisegivare att lägga en bra 
grund för den blivande franchisetagaren i form av utbildning. Franchisetagaren måste ut-
bildas i att förstå och hantera konceptet menar författarna. Vidare ger de följande förslag 
på upplägg för en enkel tredagars introduktionsutbildning indelad i olika block vilken kan 
ses nedan. 

Tabell 1 - Introduktionsutbildning 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Introduktion Verksamheten Att vara franchisetagare 

Företaget Daglig drift Kvalitetsbegrepp 

Organisation   

   

Personalen  Kvalitetssäkring 

Visionerna  Ansvar 

   

Starta eget Marknaden Egen budget 

Grundläggande om Kunderna Egen planering 
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- ekonomi Säljteknik Supportbehov 

- lönsamhet   

 

Enligt Engström et al. (2005) läggs utbildningen upp på olika sätt beroende på franchisesy-
stem. Detta exemplifierar författarna genom att säga att det finns system som har alltifrån 
några dagars introduktionsutbildning till årslång utbildning där teori varvas med praktik.  

Enligt Axberg (1993) ska det ligga i franchisegivarens intresse att franchisetagaren ska få en 
bra start. Vidare rekommenderas att franchisegivaren sätter ihop ett startpaket som innehål-
ler bland annat checklistor, som inkluderar allt från att registrera en firma till att skaffa 
bankkonton till företaget, instruktioner för varuinköp, marknadsföring och öppningsan-
nonser. Enligt Axberg (1996) bör den första tiden för en franchisetagare innehålla många 
inslag av utbildning och stöd. 

Franchisekollegiet (1996) beskriver franchiseavtalet som att franchisetagaren har rätt att 
nyttja ett koncept, ett varumärke och det kunnandet som franchisegivaren har. Enligt Ax-
berg (1993) bör konceptet beskrivas detaljerat.  

Konceptet omnämns i Konkurrenslagboken (Carlsson, Göranson & Schuer, 1994) under 
termen know-how. Know-how är således synonymt med beskrivningen av konceptet. En-
ligt Engström et al. (2005) är denna know-how ofta omfattande och bör därför dokumen-
teras i en handbok eller manual och komplettera avtalet som avtalsbilaga. Vidare anser för-
fattarna att den know-how som överförs vara identifierad och konkret. Genom att skriva 
ner know-how i en handbok eller manual blir den identifierad och konkret. Som komple-
ment till handboken kan videoinspelningar, dataprogram eller intranät användas.  

Engström et al. (2005) anser att franchising är ett kvalitetssystem och därmed måste det 
finnas tydlig och omfattande dokumentation om franchisesystemet. Vidare anser författar-
na att det är självklart, att i takt med att franchisesystemet utvecklas måste också dokumen-
tationen om franchisesystemet utvecklas och uppdateras. Det ligger i både givarens och ta-
garnas intresse att ständigt bidra till att utveckla den know-how som finns menar författar-
na. Detta är en viktig del i att driva ett franchisesystem och de menar därför att processen 
måste beskrivas, hur fördelning av arbetsuppgifter ska ske och formerna för hur know-how 
ska utvecklas. Exempel på hur kunskap utvecklas är enkäter, möten och utvecklingsråd.  

Axberg (1993) anser att det är franchisegivarens ansvar att hålla i utbildning och ge löpande 
stöd och service till tagarna. Givaren ska också kommunicera med tagarna och vara rådgi-
vande. Vidare anser Kenth Törner (Personlig kommunikation, 2005-10-07) att det är av 
stor vikt att givaren för över den för systemet unika företagskulturen till tagarna. Vidare på-
talade han att det oftast är franchisegivaren som står för utbildningskostnaden och tagarna 
står för resa och uppehälle, detta brukar fastställas i franchiseavtalet. Kenth Törner har va-
rit verksam inom flera detaljhandelsbolag på ledande befattningar bl.a. som vd på Bianco 
Footwear, numera verksamhetkonsult inom franchise. 

Engström et al. (2005) talar om vikten av kvalitetssäkring av utbildningen, vilket innebär att 
definiera nödvändig kompetens och hur den skall införskaffas. Vidare påtalar författaren att 
de olika utbildningarna måste beskrivas med mål, kursplaner, innehåll, tider och kostnader. 
Han anser även att det är viktigt att beslut fattas om hur mätning och uppföljning av 
genomförda utbildningar ska gå till.  
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3.1.1 Handboken 

Kenth Törner (Personlig kommunikation, 2005-10-07) anser att handboken ska vara en ak-
tiv del i samarbetet och ska uppdateras allteftersom kunskapsbasen om konceptet utveck-
las. Axberg (1993) påvisar att handboken skall användas i det dagliga arbetet bland franchi-
setagare och deras anställda. Kenth Törner (Personlig kommunikation, 2005-10-07) anser 
att handboken ofta är uppdelad i två delar, där den första delen innehåller företagshemlig-
heter och riktar sig endast till franchisetagaren eller nyckelpersoner hos tagaren. Den andra 
delen innehåller information i utbildningssyfte vilken kan användas av de anställda. Enligt 
Engström et al. (2005) är det av största vikt att handboken aldrig hamnar i orätta händer. 

Vidare beskriver författarna i sin bok de syften handboken ska uppfylla utöver de formella 
och juridiska kraven, vilka är: 

• Tydliggöra den gemensamma franchiseverksamheten 

• Beskriva affärsidé, strategier och mål 

• Vara en praktisk handbok för den dagliga driften 

• Fungera som hjälpmedel vid introduktion av nyanställda 

• Vara ett konkret hjälpmedel i utbildningen 

• Utgöra underlag för arbetet med kvalitetssäkringen 

• Stimulera till utveckling av samarbetet och franchisesystemet 

• Skapa trygghet, laganda och kreativitet 

(Engström et al, 2005, s. 110). 

Engström et al. (2005) anser att när en handbok eller dokument som ska beskriva verksam-
heten ska tas fram bör man först analysera behoven av information och dokument. Vidare 
anses att hänsyn bör tas till kraven på sekretess kontra behov av tillgänglighet. Enligt förfat-
taren sker kommunikationen på franchisetagarens villkor, tagarna skall i god tid vara väl in-
formerad men det är viktigt att tagaren inte tillges för mycket och överflödig information.  
Informationen ska vara relevant för franchisetagaren, vilket innebär att informationen ska 
vara nödvändig för att framgångsrikt kunna driva verksamheten.  

3.1.2 Erfarenhetsutbyte 

Blair (2005) anser att en fungerande kommunikation är en viktig del i franchisesystem. En-
ligt Axberg (1993) rekommenderas franchisegivaren att regelbundet förmedla tankar, idéer 
och viktiga händelser för berörda tagare. Vidare anser Engström et al. (2005) att kommuni-
kationen kan ske i mer eller mindre organiserade former, alltifrån den dagliga dialogen i oli-
ka ärenden till veckobrev. Kenth Thörner (Personlig kommunikation, 2005-10-07) anser att 
franchisegivaren bör besöka franchisetagarna minst en gång i kvartalet eller halvåret. Ax-
berg (1993) påvisar vikten hos franchisegivaren att inte se franchisetagarna som ett ano-
nymt kollektiv, utan istället se till varje franchisetagares situation och behov. 

I Engström et al. (2005) beskrivs erfarenhetsutbyte som när köpmännen kommer med idé-
er och förslag till den centrala organisationen som kan användas för att anpassa och för-
bättra butikerna i kedjan. 
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Engström et al. (2005) & Axberg (1993) är några av de författare som påvisar vikten av att 
sätta erfarenhetsutbytet i system. Med system menar Engström et al. (2005) organiserade 
träffar eller strukturerad kommunikation, exempelvis massmail, intranät eller dylikt. Axberg 
(1993) anser att den sociala samvaron är viktig för systemet och ett sätt att stärka gemen-
skapen. Engström et al. (2005) framhäver vikten av att franchisegivaren skall få kontinuerli-
ga rapporter om hur verksamheten hos franchisetagarna utvecklas och händelser på mark-
naden som kan påverka verksamheten. Enligt Axberg (1993) kan detta ske genom en årlig 
kick-off eller via regionala erfarenhetsträffar. 

3.2 Informationsöverföring  
Gisselberg (2002) anser att informationsöverföring har blivit en allt viktigare fråga för före-
tag. Detta stödjer Dixon (2000) genom att framhäva att spridandet av information är en av-
görande faktor för ett företags framgång. Vidare anser författaren att detta orsakas av en 
större medvetenhet om kunskapens betydelse alternativt att det är förbättrade tekniska för-
utsättningar som gjort information mer tillgänglig. Denna anser även att några medel för att 
sprida information exempelvis är kunskapsdatabaser, intranät, tvärfunktionella team, semi-
narier, konferenser och specialistteam. 

Enligt Dixon (2000) finns det tre myter om informationsöverföring, dessa är: 

• IT i sig själv kan fungera som kunskapsöverförare 

• Teknik kan ersätta att vi möts och träffas 

• Först måste du skapa en lärandekultur 

Enligt Dixon (2000) måste tekniken anpassas så att den samarbetar med den fysiska infor-
mationsöverföring, för att skapa det mest effektiva systemet för informationsöverföring. 
Vidare anser författaren att en av dessa faktorer inte fullständigt kan ersätta den andra. 

Enligt ovanstående nämnd författare krävs det att kunskapen först skapas, när kunskapen 
är skapad kan den överföras i form av information för att sedan tolkas av mottagaren för 
att skapa ny kunskap hos denna. Vidare anser denna att några av fördelarna med att föra 
över kunskap är att verksamheten effektiviseras, stora besparingar kan göras, samma miss-
tag behöver inte upprepas av andra inom organisationen och framgångsrika landvinningar 
kan komma alla till dels.  

Författaren att det råder en 80-20 regel för informationsöverföring. 80 % av informations-
överföring kan ske med hjälp av teknik och 20 % måste ske med personligt interagerande, 
att de träffas och samtalar. 

3.3 Utbildning 
Schank (1997) anser att utbildning är viktigt för att den lärande skall kunna sitt arbete, göra 
det effektivt för att erbjuda kunden en bra service. Vidare anser Schank (2002) att om en 
utbildning skall bli effektiv krävs det att elevens och lärarens mål går i linje med varandra, 
därför är det viktigt att definiera kunskapskraven. Schank (2002) säger att eleverna måste 
vara motiverade och vilja lära sig det läraren har att lära ut för en lyckad lärande process. 
Enligt Bersin (2004) finns det väldigt många tekniker, verktyg och tillvägagångssätt för lä-
rande. Exempel på några av dessa är traditionell utbildning, blended learning och e-learning 
vilka presenteras nedan. 
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Bruer (1993) beskriver lärande som ett system för att skapa förståelse. För att skapa denna 
förståelse krävs det att lärandeformerna utvecklas i takt med förändringar i dagens samhäl-
le. Detta stöds av Eriksson et al. (2000) som även påvisar vikten av att beakta förväntningar 
från näringslivet.  

Schank (2002) anser att utbildning på senare tid börjat erkännas för dess kritiska roll i före-
taget, inte bara kostnadseffektivt som tidigare, utan även för att skapa konkurrenskraft.  

3.3.1 Traditionell utbildning 

Schank (2002) beskriver en traditionell utbildning som något som sker under begränsad tid 
och att resultatet mäts genom prov. Vidare anser Schank (2002) att det bara finns ett rätt el-
ler fel svar på det som lärs ut, användaren blir tillsagd att göra på ett visst sätt och tänka på 
ett visst sätt. Driscoll (2002) anser att i denna läroform får läraren direkt uppmärksamhet 
genom att göra lektionerna intressanta, detta stödjer Bersin (2004) som hävdar att detta 
sker genom att förmedla sitt kunnande, erfarenheter och innehåll. Enligt Dolle (2000) be-
arbetas innehållet som lärs ut genom föreläsningar, läsning, skriftövningar och diskussioner. 
Driscoll (2002) anser att det som är positivt med denna läroform är att läraren kan svara på 
frågor, ändra takten och inriktning av lärande baserat på publik. En annan positiv aspekt 
enligt författaren är att eleverna lär av varandra genom att de interagerar med varandra. Vi-
dare anser författaren att några av de negativa aspekter som existerar är att traditionell ut-
bildning endast kan ha ett begränsat antal elever och är väldigt tidskrävande. Vidare anser 
Schank (2002) att en annan negativ aspekt är att endast det kortsiktiga minnet tränas, ge-
nom att lyssna och memorera lektioner vilket kan leda till att eleverna glömmer bort kun-
skap i framtiden. 

3.3.2 Blended learning 

Enligt Bersin (2004) kombinerar blended learning olika tekniker, verktyg och tillvägagångs-
sätt till en helhet för att uppnå önskat lärande för en viss målgrupp. Ett exempel på ett 
blended Learning förfarande är att integrera e-learning med instruktörsledda tillvägagångs-
sätt för att skapa en optimal träningsprocess. Vidare anser författaren att målet med Blen-
ded Learning är att ta bort fysiska aktiviteter och ersätta dessa med självstudier via e-
learning. Denna anser även att det positiva med att bedriva förkunskapsträning via e-
learning är att när den traditionella utbildningen äger rum kan eleverna få ut mer att tillfäl-
lena och läraren kan anpassa lärandet efter grad av kunskap. En annan fördel är att det går 
att spara pengar genom att dra ner på mängden läroledda lektioner. 

3.3.3 E-learning 

Driscoll (2002) beskriver e-learning som alla teknologier som är involverade i att designa, 
leverera och sköta instruktioner via datorer. Detta stöds av Porter (1997) som även påvisar 
att eleverna är fysiskt frånvarande från lärandekällan. Rosenberg (2001) beskriver e-learning 
som lärande genom användning av nätverksbaserad internetteknologi. Enligt Eriksson et al. 
(2000) utnyttjas kombinationer av text, ljud, grafik, illustrationer, video, animationer, simu-
lering, övningar och tester för att stimulera lärande och förståelse genom e-learning. Vi har 
valt att använda oss av följande definition av e-learning: 

”E-learning är Internetbaserad utbildningsverksamhet, där ett didaktiskt välstrukturerat och interaktivt 
utbildningsmaterial presenteras med hjälp av en klar pedagogisk tanke och där deltagarnas individuella 
prestationer ligger till grund för återkoppling från läraren” (Hirschi 2002, s. 9). 
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Schank (2002) anser att e-learning kan vara en bra förträning för att skapa en god informa-
tionsgrund inför traditionell klassrumsträning.  

Nedan presenteras fördelar med e-learning jämfört med traditionell utbildning. 

• Med e-learning spar företaget både tid och pengar genom att minska resandet, ho-
tellkostnader och klassrumskostnader. Givaren spar även pengar på material som 
presenteras eftersom de bygger den en gång och återanvänder den. 

 
• Med e-learning har eleverna obegränsad tillgång till utbildningen. Den finns kvar 

den tid det tar för användaren att slutföra den och visa att de kan informationen. 
Eleverna kan även komma åt och dra fördelar av informationen när de behöver den 
och var de behöver den. 

 
• Med e-learning finns det ingen begränsning på hur många användare som kan lära 

sig samtidigt. 
 
• Det blir lättare att uppdatera befintlig information. 
 
• Det blir lättare att kontrollera grad av färdighet. 

 
(Schank, 2002 & Bersin, 2004) 
 

Nedan presenteras nackdelar med e-learning jämfört med traditionell utbildning. 

• Kostnaden för att ta fram det digitala materialet. 
 
• Motivera användaren att ta sig igenom allt material 
 
• Den kräver teknisk infrastruktur 

 

(Schank 1997, 2002) 

3.4 Lärandefaser 
Enligt Alessi & Trollip (1991) finns det fyra faser för lärande. För att kunna leverera effek-
tivt lärande krävs att alla lärandefaser genomförs. Nedan presenteras en beskrivning av re-
spektive fas. Faserna är på engelska varmed vi valt att presentera de olika faserna med den 
engelska titeln. 

3.4.1 Presenting information 

Den här fasen är den grundläggande fasen. Här förser läraren eleven med innehåll, infor-
mation och en metod för att uppfylla lärande. 
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3.4.2 Guiding the student in practice 

Här sker själva interaktionen mellan läraren och eleven. Hur själva lärandet skall gå till för 
att garantera att studenten förstår presenterade koncept, principer och procedurer. Förstå-
else kan exempelvis skapas via övning och memorering. 

3.4.3 Practicing by the student 

Genom att bearbeta informationen skapas kunskap. När kunskapen praktiseras förflyttas 
denna från det kortsiktiga minnet till det långsiktiga. Det här kan exempelvis ske via att 
komma ihåg, manipulera och applicera inhämtad kunskap.  

3.4.4 Assessing the student´s learning 

I detta steg utvärderas ifall lärandet var effektivt och vad som kan förbättras. Här under-
söks även vad nästa steg för eleven är. 

Dessa steg förtydligas med följande bild: 

 

Figur 3 - Phases of instruction  

(Alessi & Trollip, 1991) 

3.5 E-learningplattformar 
E-learningplattform är en samling aktiviteter eller processer (Vossen, Jaeschke & Oberweis, 
2002) som interagerar med en lämpligt vald elev och lärandeobjekt (Vossen & Jaeschke, 
2002), dessa processer kan bytas ner till ett lämpligt antal komponenter som sedan kan rea-
liseras individuellt (Vossen & Westerkamp, 2003). Enligt Driscoll (2002) finns det fyra 
plattformar för att leverera e-learning, vilka kommer presenteras nedan. 
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3.5.1 Web/computer based training (WBT) 

WBT är individuellt lärande i din egen takt där du ej är beroende av andras tid. Det är stan-
dardiserat lärande genom att ta till sig information och svara på frågor. Därför är denna e-
learningform lämplig när det bara finns ett rätt eller fel svar. WBT möjliggör att skapa hela 
utbildningar eller delar av utbildningar online. Denna e-learningform kan kompletteras med 
funktioner för att kommunicera med andra. 

 

3.5.2 Web/electronic performance support (WPSS) 

WPSS är enskild Just in time träning med fokus på problemlösning. Denna e-learning form 
är lämplig när det inte finns några rätta och felaktiga svar på uppgiften. Fokus ligger således 
på att analysera och utvärdera. Lärande i WPSS bestämmer när de vill använda informatio-
nen och bestämmer själv hur mycket information som behövs. Denna e-learning form kan 
kompletteras med funktioner för att kommunicera med andra. 

3.5.3 Web/virtual asynchronous classroom (WAC) 

WAC är en grupp lärandeform där lärare och elever inte behöver vara online samtidigt. 
Dessa möts således aldrig i realtid, kommunikationen är således fördröjd. WAC är bra när 
eleverna skall dela med sig av sin egen kunskap för att öka kunskapen hos andra. Denna e-
learning form är lämplig vid geografiska skillnader eftersom de inte är beroende av andras 
tid och kan göra det när denna har tid. Det som är negativt med denna form är att det kan 
ta lång tid att genomföra en aktivitet eftersom dessa går in när de vill. Lärande kan exem-
pelvis ske via e-mail, diskussionsgrupper och frågeformulär och är bra när grupper skall 
brainstorma, analysera, lösa problem eller förmedla kunskap. Denna e-learning form kallas 
virtual classroom eftersom den påminner lite av traditionellt klassrumslärande. 

3.5.4 Web/virtual synchronous classroom (WSC) 

WSC är en grupplärandeform där lärare och elever är online samtidigt och kommunicerar i 
realtid genom att se, höra och dela information för att öka kunskapen hos andra. Det som 
är positivt med denna form är att eleverna har möjlighet att ställa frågor i realtid och läran-
det är geografiskt obunden. Det negativa med denna e-learning form är att eleverna är 
bundna av ett schema. Lärande i denna form kan exempelvis ske genom instant messaging, 
videokonferenser, telefonkonferenser, chat eller whiteboard. Denna e-learning form lämpar 
sig vid komplicerade och kreativa aktiviteter som behöver lärarstöd i realtid. Denna e-
learning form kallas virtual classroom eftersom den påminner mycket av traditionellt klass-
rumslärande. 

3.6 Addiemodellen 
Molenda (2003) hävdar utifrån sin undersökning att termen för Addiemodellen, använts 
mer som en titel än som en modell. Vidare menar Molenda (2003) att Addiemodellen inte 
har en upphovsman utan har spridits och utvecklats genom muntlig tradition mellan fors-
kare med början på 80 talet. Molenda (2003) menar att när termen Addie används i var-
dagsspråk är det som en akronym för en stor process som systematiskt designar utbildning. 
Eftersom det inte finns en upphovsman existerar bara riktliner för vad som ska ingå i Ad-
diemodellen. Addie står för Analysis, Design, Development, Implementation och Evalua-



 

 26

tion. Denna process ses som både sekventiell och iterativ eftersom varje genomfört steg 
möjliggör nästa steg och att det sker feedback efter varje steg. 

Eftersom det inte finns en upphovsman till Addiemodellen har det varit fritt fram för för-
fattare att skapa egna tolkningar utan att behöva referera till någon upphovsman. Detta har 
genom åren skett frekvent och idag finns mer än hundra egenanpassade modeller som är 
baserade på Addiemodellen. Exempel på några som har skapat en egenanpassad visuell 
modell baserad på Addiemodellen är Grafinger (1988) och Rosett (1987). Addiemodellen 
har även applicerats i flera olika sammanhang, exempel på ett sammanhang är när Reiser & 
Dempsey (2002) använde Addiemodellen som en organiserande princip.  

Molenda (2003) anser att ifall Addiemodellen följs vid processen att designa systematisk 
utbildning, kommer denna att genomföras effektivare. Detta ifall den följer en logisk ord-
ning, att output från ett steg är möjliggörare och input för nästa steg. Detta stödjer Craig 
(1996) som hävdar att utvecklings och prestations höjande processer, exempelvis program-
utveckling och jobbeffektivisering med fördel ska bedrivas systematiskt efter de steg 
nämnda i Addie modellen.  

Driscoll (2002) har skapat en egenanpassad version av Addiemodellen anpassad efter e-
learningens förutsättningar vilken vi valt att arbeta efter i denna uppsats på grund av dess 
fokus på e-learning. Vi har även tittat på andra modeller men dessa liknade inte Driscolls 
(2002) Addiemodell alternativt var de inte lika anpassade efter e-learningens förutsättning-
ar, vilket medfört att dessa valts att inte inkluderats. Driscolls (2002) egenanpassade version 
av Addiemodellen illustreras nedan. 

 

Figur 4 - Anpassad version av Addiemodellen 
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Eftersom vi endast kommer att undersöka hur utbildningen och erfarenhetsutbytet går till 
idag, undersöka intresset för att komplettera dessa aktiviteter med e-learning samt att un-
dersöka vilken e-learningplattform som är mest lämpligt att komplettera dessa aktiviteter. 
Dessa faktorer inkluderas i det avslutande steget Select an e-learning instructional method i 
analys fasen vilket medför att endast detta steg är intressant, således kommer endast detta 
steg att beskrivas. Nedan presenteras en bild av respektive steg i Select an e-learning in-
structional method. Vidare beskrivs respektive steg.  

 

Tabell 2 - Select an e-learning instructional method 

Steg 1 1.1 Determining the Types of Learning 

 1.2 Choosing an Instructional Strategy 

Steg 2 Selecting the Most Appropriate Type of Web-Based Training 

 

Nedan beskriv det första steget samt dessa understeg i denna fas  

3.6.1 Determining the Types of Learning 

I det inledande steget Determining the Types of Learning undersöks vilken form av kun-
skaps som skall överföras och vilka av dessa som är lämpliga för e-learning (Driscoll, 2002). 
Detta är viktigt att ha kunskap om för att kunna välja rätt strategi och leveransmetod i ett 
senare skede.  

Enligt Driscoll (2002) finns det tre kunskapsformer, Physchomotor, Attitudinal och Cogni-
tive skills vilket lärandet kan ha. Nedan ges en kortare beskrivning av respektive kunskaps-
form. 

Physchomotor skills är en kunskapsform där repeterbar praktisk kunskap lärs ut, denna 
kräver precision och det är alltid fysiska moment i denna kunskapsform (Driscoll, 2002). 
Vidare anser Driscoll (2002) att när du lär dig praktisk kunskap krävs det att du övar, visar 
och får feedback. Schank (2002) anser att denna kunskapsform är svår att lära ut genom e-
learning eftersom denna aktivitet kräver personlig hjälp och feedback. Driscoll (2002) häv-
dar att för att lära sig Psychomotor skills krävs traditionellt lärande. 

Attitudinal skills är en kunskapsform där nya attityder lärs ut, målet är att eleverna skall 
ändra uppfattning om något eller ändra sitt beteende (Driscoll, 2002). Schank (2002) anser 
att ifall en gemensam attityd existerar leder det till att eleverna gör rätt sak, lever upp till 
det, är villiga att sprida budskapet och reflekterar över det. 

Enligt Driscoll (2002) finns det en direkt och indirekt metod för att lära ut attityder. I den 
direkta metoden prisas och beröms ett visst beteende. Detta beteende belönas genom er-
kännande. Författaren anser att denna form av attitydlärande är möjlig för e-learning. I den 
indirekta metoden är det någon som står och visar rätt beteende. Denna form av attitydin-
lärning är enligt författaren ej lämplig för e-learning som anser att denna lärande form krä-
ver traditionellt lärande. 

Cognitive skills är en kunskapsform där memoriserbar kunskap lärs ut (Driscoll, 2002). 
Schank (2002) exemplifierar memoriserbar kunskap som att lösa problem, applicera regler, 
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särskilja skillnad och att analysera och utvärdera. Driscoll (2002) beskriver att denna kun-
skap kommuniceras via text, grafik och symboler och att det finns rätta och felaktiga svar i 
denna kunskapsform. Vidare anser författaren att denna kunskapsform är lämplig för lä-
rande via e-learning.  

3.6.2 Choosing an Instructional Strategy 

I det nästkommande steget, Choosing an Instructional Strategy, kartläggs hur lärandet går 
till (Driscoll, 2002) för att ta sig igenom de fyra faserna av lärande (se kap 3.6) samt vilka lä-
rande former som existerar. Några exempel på lärande former är enligt Schank (2002) lek-
tioner, case studier, laborationer, grupparbeten och diskussioner. Vidare undersöks enligt 
Driscoll (2002) vilken sorts material som lärs ut exempelvis text, bild, video och ljud. Slutli-
gen undersöks ifall det sker något test att eleverna kan det som var tänkt. Sådana test kan 
enligt författaren exempelvis vara att skriva svar och att göra övningar.  

3.6.3 Selecting the Most Appropriate Type of Web-Based Training  

I det inledande steget i steg 2, Selecting the Most Appropriate Type of Web-Based Train-
ing, undersöks hur det ser ut idag. I detta steg undersöks enligt Driscoll (2002) lämplighe-
ten för respektive e-learningplattform. För att kunna göra det jämförs kriterier för de en-
skilda e-learningplattformerna med hur lärandet ser ut idag. Vilka kriterier som känneteck-
nar respektive e-learningplattform återfinns i kap 3.5.1. Målet med detta är att veta vil-
ken/vilka e-learningplattformar som lämpar sig bäst. 
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4 Redovisning av telefonintervjuer 
I detta kapitel återges den sammanställda redovisningen av hur utbildningen av franchisetagare sker och 
hur erfarenhetsutbytet sker mellan franchisegivarna och franchisetagarna vilket redovisas i löpande text 
uppdelat på respektive franchisegivare.  

För att kartlägga hur utbildningen av franchisetagare går till idag har vi valt att intervjua 
franchisegivaren hos sex detaljhandelsföretag (mer om urvalet finns att återfinna i kapitel 
2.4.8). Empirin vi införskaffat har sedan sammanställts (se tidigare diskussion i kapitel 
2.4.4) för respektive undersökt franchisegivare. Respektive franchisegivare kommer på 
grund av anonymitet att presenteras som franchisegivare A, B, C, D, E och F (vilket be-
skrivs utförligare i kapitel 2.4.8). Nedan följer en beskrivning av hur utbildningsförfarandet 
respektive erfarenhetsutbytet ser ut i respektive franchisesystem. 

4.1.1 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare A 

Franchisegivare A har inget skriftligt informationsmaterial som ges till presumtiva franchi-
setagare, den information som ges sker istället genom en dialog mellan franchisegivaren 
och franchisetagaren. Tidigare har franchisegivare A använt sig av en exempelkalkyl som 
innehöll ekonomisk information gällande uppstarten. Denna exempelkalkyl har valts att av-
skaffas eftersom denna ansågs skrämma framtida franchisetagare. Andra negativa aspekter 
med kalkylen var att den tog tid att förklara och att det var många som hörde av sig med 
frågor. Det här medförde att arbetet med kalkylen blev väldigt arbetsamt och omständligt, 
vilket i sin tur ledde till att den togs bort. Franchisegivare A tycker dock att det vore bra att 
ha något enkelt presentationsmaterial som de kunde ha på webbsidan eller maila till dem 
som är intresserade av att bli franchisetagare. 

Utbildningen av nya franchisetagare sker individuellt och anpassat efter respektive situa-
tion. Franchisetagaren utbildas främst i driftfrågor och generellt om företagets visioner och 
mål. Efter genomförd utbildning sker det inget test att franchisetagaren tagit till sig all in-
formation. Vid förfrågan om vad som kan göras bättre med utbildningen gavs svaret att 
”allt kan alltid göras bättre”. 

Först när franchisetagaren ingått avtal erhåller denne en handbok vilken består av en lös-
bladspärm indelad i olika kapitel. Två gånger i veckan skickas produktinformation ut i form 
av papperskopior. Det finns inga garantier för att dessa sätts in i handboken eller pärmen. 
Franchisegivare A har ett centralt intranät och önskemål om att digitalisera handboken. Ar-
betet med detta har börjat och görs delvis av en extern aktör. Systemet som byggs ska vara 
öppet för alla inom företaget, utöver franchisetagaren så ska anställda hos franchisetagaren 
ha tillgång till systemet. Handboken finns idag digitalt i pdf-format men ligger inte på intra-
nätet. De önskar införa någon form av test för att testa av franchisetagarens kunskaper vil-
ket ska ske via systemet. 

Handboken uppdateras cirka två gånger per år och dessa uppdateringar utgörs mestadels av 
uppdateringar av marknadsfrågor. Vissa delar eller kapitel måste uppdateras oftare än andra 
beroende på karaktär, en del delar av verksamheten är mer föränderliga än andra. Det är 
därmed olika personer som uppdaterar handboken relaterat till ansvarsområde. Franchise-
givare A tror att det kommer underlätta avsevärt att lägga handboken på ”nätet”. 

Franchisegivare A har en obligatorisk konferens för utbildning två gånger per år för alla 
franchisetagare. Utöver detta har de andra internutbildningar till självkostnadspris exempel-
vis chefsutbildningar. 
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4.1.2 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare B 

Franchisegivare B utbildar sina nya franchisetagare genom att hålla en teoretisk introduk-
tionsutbildning som pågår under sex dagar. Denna utbildning är en form av ”starta eget 
kurs”. Det ges utbildning i hur företag drivs i Sverige och i konceptspecifika frågor. Efter 
den teoretiska utbildningen följer en 20 dagar långt praktiskt utbildning då franchisetagaren 
får praktisera sina kunskaper i butik med en handledare. Franchisegivare B anser det viktigt 
att introduktionsutbildningen är lärarledd eftersom det då är möjligt att träffas och skapa 
vad de kallar ”vi-känsla”. De har tidigare haft ett skriftligt avslutningsprov men syftet med 
detta ifrågasattes. Eleven kan inte ta till sig allt på plats i en lärarledd utbildning och dessut-
om har franchisesystemet en prövotid på den nya franchisetagaren som fungerar som nå-
gon form av test. Prövotiden avslöjar om franchisetagaren kan förvalta och driva verksam-
heten. Franchisegivare B säger följande, ”det viktiga är hur de genomför det i praktiken, 
inte kugga någon på ett prov”. Franchisegivare B anser också att ”se, höra och göra och att 
använda alla sinnen är en viktig del i utbildningen”.  

Handboken finns tillgänglig via företagets intranät där franchisetagarna har tillgång till ak-
tuell information. De håller på att utveckla e-utbildning via Internet ett slags elektronisk 
genomgång av företagets stödsystem, exempelvis hur en balans- och resultatrapport ska lä-
sas, fakta om säkerhetsrutiner och genomgång av kassasystemet. Utbildningen kan göras 
oavsett tid och rum och av flera samtidigt. För kassaapplikationen gäller att de genomför 
försäljning av produkter i butik och på så sätt tränar dessa moment. Testet är interaktivt 
och feedback ges om de gjort rätt eller fel. Det förekommer även kunskapsfrågor. Franchi-
segivare B säger att ”e-utbildning är nytt för oss, men det kommer utvecklas mer och mer”. 

Större delen av franchisetagarna har handbokens delar på intranätet men för en del krävs 
det fortfarande att dessa delar skrivs ut och sätts in i en pärm, alternativt att uppdateringar 
skickas ut till franchisetagarna. Franchisegivare B säger att ”det är lite si och så hur man 
uppdaterar”. Det fungerar inte riktigt som franchisegivaren önskar men de jobbar på att 
alla ska ha handboken på nätet.   

Handboken innehåller enligt franchisegivaren det mesta, från vilka krav franchisegivaren 
ställer på franchisetagaren till lagar och avtal avseende personalfrågor till konceptspecifika 
frågor som exempelvis marknadsföring, varuexponering, sortiment, prissättning, rutiner 
och egenkontroll. Handboken uppdateras av kapitelansvariga minst två gånger per år. 

Franchisegivare B funderar på vilka block av introduktionsutbildningen som kan lyftas ut 
till e-learning så att introduktionsutbildningen inte blir så mastig och tung. Dessutom ser 
företaget fördelar med att alla som kommer till introduktionsutbildningen kan stå på en 
mer gemensam kunskapsbas när de träffas eftersom alla haft möjlighet att gå igenom en 
viss utbildning via e-learning. Då kan andra och djupare frågor diskuteras när de väl möts. 

Den e-utbildning franchisegivare B har sker enskilt men de anser att det är av stor vikt att 
komplettera med lärarledda träffar och att franchisetagarna träffas fysiskt, ”det skapar en 
vi-känsla” enligt företaget. Franchisegivaren har en stor spridning på sina franchisetagare 
geografiskt vilket gör att e-utbildning borde underlätta och effektivisera utbildningsarbetet. 
Som en nackdel påpekar franchisegivare B att e-utbildning kanske inte passar alla, alla har 
vi olika inlärningsstilar menar de på. Franchisegivaren anser att e-learning kan underlätta 
som ett stödsystem i utbildningsprocessen.   
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4.1.3 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare C 

Franchisegivare C har inte någon fastställd struktur på utbildningen av nya franchisetagare 
utan VD ”sitter ner och utbildar nya franchisetagare”. Utbildningen sker alltid enskilt efter-
som det sällan är mer än en som öppnar åt gången. Under utbildningen går franchisegiva-
ren igenom handboken med franchisetagaren. Handboken fås efter det att avtal underteck-
nats. Men det finns även möjlighet att få den vid intresse eftersom de ser handboken som 
presentationsmaterial. Handboken innehåller inte några företagshemligheter, bara praktiska 
frågor. Den nya franchisetagaren utbildas också genom att gå vid sidan om i en redan exi-
sterande butik. Franchisegivare C har inga tester men anser att de ”hör på deras frågor om 
de har läst på eller inte”. Anledningen till att något test inte finns är på grund av ”tidsbrist 
och personalbrist”. De anser också ”att handboken är okomplicerad, och de har inte mött 
någon, som inte fattar innehållet. Handboken är väldigt enkel och lättförståelig”. De menar 
vidare att handboken alltid skulle kunna vara mer uppdaterad än vad den är. Vi hinner inte 
med att uppdatera den tillräckligt snabbt. Utvecklingen går fortare än vad vi hinner. ”På 
frågan om franchisegivare C är nöjda med handboken svarar de ”sådär” och tillägger, vi är 
hyfsat nöjda med innehållet”. Uppdatering av handboken sker via fax eller utskick per post. 
Franchisegivare C berättar vidare att ”hälften av dem som får en uppdatering byter ut sidan 
i handboken, andra bara läser den och lägger den åt sidan och så försvinner den”. Franchi-
segivare C är missnöjda med distributionen, ”det fungerar dåligt” och berättar vidare att 
”jag fattar inte varför det är så jobbigt att byta ut en sida i en pärm, det görs inte alltid. Vi 
skulle handgripligen behöva byta sidan själva då vi besöker butikerna men det hinner vi 
inte. Nej, det fungerar inte bra.”. 

På frågan om e-learning är ett alternativ för franchisegivare C gavs följande svar; ”Ja, själv-
klart på sikt ser jag att handboken ligger där. På någon typ av intranät, man går in den vä-
gen och så blir det otroligt lätt att uppdatera handboken. Idag är det bökigt att uppdatera 
bara en sida, eftersom den måste skickas ut till alla och se till att de har bytt ut den sidan”. 
Handboken uppdateras cirka 1-2 gånger per år av ansvarig person. Franchisegivare C: s 
handbok är i vissa delar inaktuell idag, troligtvis som ett resultat av det komplicerade upp-
dateringsförfarandet. 

Franchisegivare C säger vidare om handboken att ”det skall inte behöva vara en fysisk 
pärm på kontoret. Handboken skall finnas på intranätet och det skall bli naturligt att leta in-
formation på intranätet”. Slutligen tillägger franchisegivare C att ”på sikt ser jag enorma 
fördelar med att hålla handboken uppdaterad via nätet, även med bilder och så vidare”. 

4.1.4 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare D 

De som blir nya franchisetagare för franchisegivare D har oftast arbetat i företagets butiker 
innan. Det finns ingen utbildningsplan eller affärsskola, franchisegivare D menar att 
”många företag utbildar sig för utbildandets skull” och det vill inte franchisegivare D göra 
”Vi tycker det är viktigare att man gör någonting” säger franchisegivare D. Alla franchiseta-
gare träffas för utbildning under fyra gånger per år, inför varje kvartal, för att presentera 
och diskutera igenom kommande kvartals kollektioner. Dessa konferenser eller utbild-
ningspass hålls i flera dagar. ”En dag av dessa används för information och utbildning.” ex-
empel på utbildningspass är utbildning i nytt affärssystem, varuvisning eller hur man jobbar 
i butik eller läser rapporter. ”Denna utbildning sker i grupp”. Det sker inget test som be-
kräftar att franchisetagarna tagit till sig informationen. Franchisegivare D ”vill inte banka in 
i skallen att det vi säger är rätt”. De säger vidare: ”Om någon i kedjan är av en annan åsikt, 
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aha det kanske är rätt, då är vi väldigt snabba på att ställa om hela kedjan för att göra på det 
sättet.”  

Den som ska ansvara för en ny butik arbetar först ett par veckor i en befintlig butik för att 
skaffa praktisk erfarenhet varefter denne anses redo att sätta igång. Regionchefen blir sedan 
den nye butikchefens mentor. Hela franchisesystemet anses väldigt flexibelt och snabbt och 
det går därmed snabbt att ställa om verksamheten. Som nackdelar anges att det är ”lite väl 
ostrukturerat ibland (ej systematiskt) eftersom det handlar mycket om vad som rör sig i 
våra huvuden (syftar på franchisegivarna)”. De nämner ”det vi har försökt banka in i väg-
garna” alltså företagskulturen. De menar också på ”att desto större vi blir desto svårare blir 
det för alla att förstå vilka regler som finns i väggarna”. Franchisegivare D är inte nöjd med 
hur det går till idag, ”det funkar men samtidigt som vi växer och blir så mycket större så är 
det klart att vi måste säkra upp oss på något sätt”. När vi frågar hur de tänkt göra detta ges 
följande svar ”inte en aning, har du någon ledtråd?” varpå vi svarar ”en handbok kanske 
verkar rimligt?” varpå företag e säger ”vi är på väg”. 

De har någon form av enklare handbok som innehåller ”allting med varuvisning och såda-
na grejer, sådant som butikerna egentligen hela tiden gör”. Det vill säga löpande driftsfrå-
gor och ”hur butikerna ska se ut rent visuellt, Alltifrån skyltar, dockor till skyltfönster, hur 
det ska hänga på respektive ställ till hur många färger, ja, det finns en massa sådana regler”. 
Denna handbok får franchisetagaren när denne skrivit avtal. 

Respondenten för franchisegivare D anser att ordet ”handbok är väldigt negativt värdelad-
dat därför kallar vi den inte handbok, det känns segt”. Men följande tillägg görs ”vi får nog 
börja snart med handboksarbetet”. På frågan om e-learning kan vara ett alternativ för ut-
bildning och handbok får vi svaret ”ja, det tror jag absolut! Dessa ska byggas in i ett intra-
nät, det kommer att bli så i framtiden.” Vidare säger respondenten för företag e att ”alla har 
nästan en dator hemma, vilket leder till att vi på ett enkelt sätt kan nå ut till många”. De 
menar också att ”många är kunskapshungriga när de börjar på nya arbeten”.  

Franchisegivare D håller ett högt tempo och handboken uppdateras per mail cirka 12-15 
gånger per år av en viss person som ansvarar för uppdateringar. Alla franchisetagare har ett 
mailkonto som franchisegivaren står för. Franchisegivare D anser att e-learning ”skulle un-
derlätta deras arbete”. 

4.1.5 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare E 

De som blir nya franchisetagare i franchisegivare E har hittills jobbat i en av franchisegiva-
rens butiker tidigare vilket gör att den nya franchisetagaren alltid, mer eller mindre, har varit 
inkörd i konceptet. Franchisegivaren har i dagsläget egentligen ingen handbok, de har en-
dast något enstaka skrivet material som reglerar driften utöver avtalet. Dessa delar är inte 
sammansatta i en handbok, men ambitionen är att sätta samman det inom kort till någon 
form av handbok. Initialt brukar den nye franchisetagaren få personlig utbildning vid hu-
vudkontoret i kassasystem, orderhantering, logistik och rutiner, ”den kontorsmässiga bi-
ten”. Utbildningen av nya franchisetagare sker enskilt. 

Franchisegivare E har fortlöpande utbildningar för franchisetagare och personal om företa-
gets produkter. Dessa utbildningar är idag dagslånga och man träffas oftast på huvudkonto-
ret.  Det är faktamässig utbildning som är valfri för franchisetagarna att delta i och utbild-
ningens innehåll beror på kunskapsbehovet vid den tidpunkten. Franchisegivaren besöker 
också butikerna regelbundet för att utbilda franchisetagarna och deras personal samt ”vässa 
rutinerna i butiken”.  



 

 33

Utbildningen fungerar bra idag men att lägga ut utbildningsmaterial eller ”handboken på ett 
intranät ligger högt upp på önskelistan”. 

Fördelarna med utbildningen som det fungerar nu anger franchisegivare E är att ”den är 
småskalig och personlig och att den kan anpassas efter den person som går utbildningen”. 
Det anges också att det är en viss ”charm med det informella”. En nackdel som företaget 
nämner är att det ”tar för mycket tid och resurser och att det är orationellt”. 

Det finns inget test idag som testar franchisetagarnas kunskaper men Företag E menar att 
”det finns ett starkt behov av test”, de ”vill formalisera.” Ett ”utbildningsprogram med 
självstudier som sker i etapper” önskas, ”typ som ett trafikskoleprogram” anger franchise-
givare E. Franchisegivare E är övertygade om att ”e-learning kan underlätta faktainlärning-
en. Informationen ska gå lätt att uppdatera och vara lättillgänglig” och företaget gör följan-
de tillägg ”då undviker vi ouppdaterade handböcker i bokhyllan”.  

Franchisegivare E kommenterar det på följande sätt: ”Vi är fortfarande ett ungt och litet 
företag. I takt med att vi växer känner vi ett starkt behov av att formalisera och strukturera 
upp det och då kommer vi ha en utbildning i flera etapper. Och den första är det tänkt att 
den ska vara självstudier och där har vi lekt med tanken på att göra det som körkortsproven 
för att ha en rent faktamässig baskunskap om sortiment och material kunskap. Som de ska 
klara av innan de ska gå ut och stå i butikerna och ta emot våra kunder”. Vidare menar fö-
retaget att endast ”viss typ av kunskapsförmedling lämpar sig oerhört bra för intranätet” 
men ”när det gäller att förmedla känslan för konceptet och värdegrunden i företaget så är 
min känsla att vi ska hitta ett annat instrument, då blir det nog mer inspirationsböcker, eller 
häften. Det måste vara snyggt, viktigt med grafisk utformning och utsökthet”. 

Franchisegivare E berättar vidare att ”handboken ska inte vara en traditionell handbok. En 
vanlig handbok blir lätt en regelsamling som binder upp franchisetagarna och det är inget vi 
vill göra. Handboken ska vara ett levande redskap som förändras hela tiden. Det ska vara 
spännande att hålla koll på.”  

4.1.6 Utbildning av franchisetagare hos franchisegivare F 

Hos franchisegivare F är det vanligt att nya franchisetagare oftast kommer från andra buti-
ker i franchisesystemet. De är alltså sedan tidigare väl förtrogna med konceptet och ruti-
nerna. Det ges ”en dags utbildning som sedan följs upp i butik”. I utbildningen ingår att 
besöka kontoret för att träffa de större funktionerna, marknad, inköp mm. Handboken el-
ler utbildningsmaterialet gås igenom vilket primärt handlar om hur man går tillväga för att 
driva en butik. Den blivande franchisetagaren får också arbeta en tid i butik för att praktise-
ra sina kunskaper. ”Utbildningen sker både enskilt och i grupp beroende på situation”. 
Franchisegivare F har inga tester, och hävdar att ”det finns aldrig ett rätt svar när du jobbar 
med människor” och att ”vi testar och följer upp i verkligheten.” Utöver introduktionsut-
bildningen har de ”löpande utbildningar som går hela tiden”, exempelvis utbildningar i, sälj, 
ledarskap, butikschefsutbildning, expoutbildning, produkt- och marknadsutbildning samt 
olika datakurser. Genom att ha nationella utbildningstillfällen ”skapas nätverk eftersom vi 
samlar medarbetare från hela Sverige och vi blandar medarbetare från kontor och butik” 
menar franchisegivare F. Nackdelen med detta är att ”vi är ett avlångt land och det är långt 
att resa”. Detta tar tid och komplicerar det hela menar franchisegivare F.  

Franchisegivare F anser att arbetet med handbok och utbildning fungerar bra ”Handboken 
finns i butiken” och företag g berättar vidare att ”finns en massa material på intranätet”. På 
frågan om e-learning skulle kunna underlätta utbildningen av franchisetagare ges svaret: ”Ja, 
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generellt underlättas utbildningar med hjälp av e-learning, det tror jag absolut. Vi har inte 
jobbat så mycket med det men vi ska gå in och göra det nu. Vi är i en analysfas där alla 
medarbetare i våra butiker har fått komma till tals om vad de vill ha för sorts utbildning 
och andra förbättringar som kan ske inom företaget. Och utifrån det gör vi en handlings-
plan. Och för att tillgodose det här behovet kan vi inte nå alla med personligträff. Därför 
kommer vi att använda oss av interaktiva lösningar såsom e-learning”. 

Handboken uppdateras löpande men uppskattningsvis sker det två gånger per år med en 
grövre översyn vart tredje år. Denna uppdatering görs via intranätet. 

Franchisegivare F har en franchisetagarförening och handboken gås igenom i deras forum. 

4.2 Erfarenhetsutbyte 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien gällande erfarenhetsutbytet 
mellan franchisegivare och franchisetagare. 

4.2.1 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare A 

Erfarenhetsutbytet i franchisegivare A sker löpande per mail, telefon och via möten. Enligt 
franchisegivare A är mailkontakten tät. Franchisegivare A anordnar varje år två konferenser 
om två till tre dagar för utbildning och erfarenhetsutbyte.  

Franchisegivare A anser att det är viktigt att sprida idéer och förbättringsförslag och på frå-
gan om det fungerar bra ges svaret: ”ja det tycker jag”. De vill dock bli bättre på att nyttja 
internet för informationsspridning och erfarenhetsutbyte och kommenterar det vidare på 
följande sätt: ”Ja det är det som är melodin för att få ut informationen snabbt”.  

Franchisegivare A anser vidare att det är viktigt att franchisegivaren träffar franchisetagarna 
fysiskt vid erfarenhetsutbyte. Det kommenteras på följande sätt: ”alltid inspirerande att 
träffas, det blir på ett annat plan då”. Men franchisegivare A menar att ”erfarenhetsutbytet 
kan underlättas med hjälp av e-learning och forum”.  

Det är ungefär bara ett år sedan som de flesta butikerna började använda e-mail. Men de 
menar ”att de är på G”. Tidigare användes fax och de berättar vidare att ”det underlättar ju 
bara att man kan skicka iväg ett mail till butiken”. Ännu har inte alla butikerna tillgång till 
dator, ”vi är lite antika på vårt sätt att arbete” berättar franchisegivare A. Men fortsätter 
med att berätta att det pågår ett arbete med ”det där” och att ”det kommer att ändra sig 
ganska radikalt framöver” och att ”det kommer att finnas forum för att checka idéer”. 

4.2.2 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare B 

Franchisegivare B anser att det är mycket viktigt att sprida idéer och att detta sker via mö-
ten, telefon och mail. De träffas cirka 4-6 gånger per år via utbildningar, säljmöten, rikskon-
ferenser eller om franchisetagaren behöver träffa en specialist inom företaget. Franchisegi-
vare B har även ett köpmannaråd som består av olika representanter vilka träffas regelbun-
det och utbyter erfarenheter. Köpmannarådet träffar sedan ledningen av företaget på regel-
bunden basis. 

Franchisegivare B anser att erfarenhetsutbytet fungerar bra idag och tycker att ”fysiska mö-
ten underlättar” vid detta. På frågan om e-learning skulle kunna vara något för deras verk-
samhet fick vi svaret ”ja, det tror jag, jag vet bara inte riktigt hur” men längre fram i inter-
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vjun gavs följande kommentarer ”e-learning kan underlätta med hjälp av forum” och ”det 
går nog att närma sig varandra ytterligare via exempelvis diskussionsforum, idéforum och 
faq”. 

4.2.3 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare C 

På frågan om det är viktigt med erfarenhetsutbyte och att sprida idéer svarade franchisegi-
vare C: ”absolut, information är aldrig något man kan få för mycket av. Absolut det är jät-
teviktigt!” Erfarenhetsutbytet sker dels genom två större årliga konferenser som hålls där 
nya produkter presenteras och dels på de sex träffar som inköp håller i. Främst på de två 
årliga konferenserna diskuteras idéer och förbättringsförslag. Franchisegivare D anser att 
det fungerar ”hyggligt” idag men att det skulle kunna fungera bättre ”om vi faxade eller ma-
ilade förslag innan möte” eftersom förslagen då kunde förberedas och bättre diskuteras 
igenom. Franchisegivare C berättar vidare att erfarenhetsutbytet begränsas av att de två 
konferenserna är stora, ”alltid svårt vid stora forum, alla har olika åsikter och vissa vågar 
inte öppna munnen vid stora möten”. 

Idag använder hälften av butikerna e-mail medan resterande hälft använder fax. Franchise-
tagarna håller också regelbunden telefonkontakt med franchisegivaren. Att regelbundet 
träffas anses viktigt, franchisetagarna ”vill bli sedda och hörda” kommenterar franchisegi-
vare C. Franchisegivare C säger vidare att franchisetagarna inte är ”vana med den moderni-
sering som sker, och de bromsar den, för de vill väldigt gärna träffas, prata och ses.” På 
frågan om e-learning skulle kunna underlätta erfarenhetsutbytet svarar Franchisegivare C 
att ”målgruppen är för gammal, så småningom kanske”. Franchisegivare C uppskattar att 
de inom loppet av tre år kommer att använda någon typ av e-learningsystem, men att mål-
gruppen idag är för gammal. De menar vidare ”att de på sikt kommer att ställa krav på lät-
tare kommunikation, och att kunna skicka ut information lättare”. 

Franchisegivare C ”vill utveckla konceptet konstant och det måste vi visa våra franchiseta-
gare”. De berättar vidare att ” vi är ett aktivt företag som förädlar vår affärsidé konstant 
och det är jätteviktigt.” Franchisegivare C säger att ”alla är lite för dåliga på det” och syftar 
då på alla franchisesystem och på utbildning och erfarenhetsutbytet. De menar att ”när 
man väl har igång en business så nedprioriteras detta”. Men säger vidare att ” Man måste 
flytta fokus, och det är väldigt viktigt på sikt”. 

4.2.4 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare D 

Franchisegivare D tycker att erfarenhetsutbyte ”är viktigt eftersom det är då som nya idéer 
skapas”. Erfarenhetsutbytet sker främst under fyra träffar per år då alla träffas för två da-
gars utbildning och erfarenhetsutbyte. Franchisegivare D anser att det fungerar bra men 
kanske att det skulle kunna fungera bättre om det ”var lite mer strukturerat” men samtidigt 
anser Företag E att detta är lite emot deras principer. Franchisegivare D menar att det är 
under spontana förhållanden som de bra idéerna kommer, när ”vi sitter och tjatar lite, då 
kommer de stora grejerna fram”. 

Franchisegivare D tror på det fysiska mötet och kommenterar det på följande sätt, ”männi-
skor tycker att det är ganska trevligt att träffas fysiskt”. Men säger samtidigt att de ska lan-
sera ”handboken visuellt innan årsskiftet” och att ”e-learning inom en snar framtid” är en 
verklighet för franchisegivaren. De menar att e-learning kan fungera som ett komplement, 
absolut, men det får inte ta överhanden”. 
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4.2.5 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare E 

När franchisegivare E beskriver erfarenhetsutbytet och vikten av det förklarar han det på 
följande sätt: ”ja, allt bygger ju på det. Vi är gifta med varandra, som ett äktenskap med två 
parter. Vi sitter i samma båt. Det som präglar företagsklimatet är en hundra procentig öp-
penhet”. Franchisegivare E berättar vidare att ”vi bollar hela tiden idéer med våra franchi-
setagare och ser vad vi får tillbaka. Vi är noga med vad som är vårt ansvar och vad som är 
deras ansvar”. Franchisegivare E är ett ungt företag med ett mindre antal enheter. Företaget 
har franchisemöten, heldagsmöten nästan varje månad där alla franchisetagare träffas till-
sammans med franchisegivaren. Inför dessa möten skickas det ut en dagordning. De flesta 
idéerna kommer från franchisegivaren. Franchisegivare E anser att det är viktigt att mötas 
fysiskt. 

De flesta möten är av informationskaraktär, men om det är något som inte fungerar till-
fredsställande ordnas det med ”rena arbetsmöten”. Franchisegivare E anser att erfaren-
hetsutbytet fungerar bra som det sker idag. Vidare anser franchisegivare E att ”det skulle 
kunna fungera bättre om vi successivt blir bättre på att formalisera saker. Vi är ett ungt fö-
retag, hittills har det gått mycket på känsla.” Franchisegivare E anser det ”viktigt med olika 
fokus på olika möten”. 

Franchisegivare E använder idag ett system för erfarenhetsutbyte där franchisetagarna kan 
kommunicera med varandra och franchisegivaren. Där diskuteras exempelvis sortiments-
frågor. Olika användare har tillgång till för dem användbar information, med andra ord har 
inte alla tillgång till allt. En fördel som franchisegivare E anger för systemet är att systemet 
kan bekräfta att en viss användare har läst eller gjort en viss sak i systemet. 

Företag E tror att e-learning skulle kunna underlätta erfarenhetsutbytet och att det skulle 
vara intressant att ha olika forum där olika frågor skulle kunna diskuteras. 

4.2.6 Erfarenhetsutbytet hos franchisegivare F 

Franchisegivare F anser att erfarenhetsutbytet måste ske ”ständigt” och att ”det är jättevik-
tigt” för företagets överlevnad med ett bra fungerande erfarenhetsutbyte. Erfarenhetsutby-
tet sker via mässor någon gång per år samt via ett produktionsråd där representanter från 
alla leden sitter med och slutligen via regionkonferenser två gånger per år. ”Kommunika-
tionen fungerar bra rätt igenom, man ringer och pratar med varandra” berättar franchisegi-
vare F. Det vore önskvärt med ”mer fysiska träffar, typ regionträffar” menar franchisegiva-
re F men tycker ”det fungerar bra idag men det kan alltid bli bättre. Det gäller att hitta nät-
verk och nätverksträffar, inte bara från franchisegivare till franchisetagare utan även mellan 
franchisetagare och franchisetagare”. Franchisegivare F ”Anser att det är viktigt att mötas 
fysiskt, inte alltid men emellanåt. Det beror på vad det handlar om”. Franchisegivare F be-
rättar vidare att ”man kan ju inte träffas bara för att träffas, man måste respektera andras 
tid”.  

När det gäller e-learning för erfarenhetsutbyte, om det kan underlätta svarar franchisegivare 
F ”ja, det kan det säkert göra, ett chattrum eller forum vore bra”. Franchisegivare F anser 
det viktigt att man träffas men tror att e-learning kan underlätta erfarenhetsutbytet ”Det 
skulle aldrig fungera om vi inte möttes personligen någon gång” säger franchisegivare F. 
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5 Analys av telefonintervjuer 
I följande kapitel presenteras vilken kunskap som förmedlas, en sammanfattning av hur det sker, ifall det 
finns ett intresse att komplettera nuvarande förfarande, vilken e-learningplattform som lämpar sig att 
komplettera den traditionella överföringen av kunskap samt en beskrivning om det är möjligt att komplet-
tera med hjälp av e-learning. 

I det här kapitlet presenteras analysen av resultatet från vår genomförda empiriska studie. 
Denna empiriska studie är uppdelad i två delar, utbildning och erfarenhetsutbytet I respek-
tive analysdel presenteras vilka kunskaper som förmedlas, en övergripande bild för detalj-
handeln som helhet. Vidare analyseras intresset för att komplettera denna aktivitet med 
hjälp av e-learning, vilken e-learningplattform som lämpar sig bäst för att komplettera ut-
bildningen av franchisetagare respektive erfarenhetsutbytet mellan franchisegivare och 
franchisetagare. För att slutligen analysera ifall det är möjligt att komplettera nuvarande för-
farande med hjälp av e-learning. I analysarbetet har vi i största mån valt att följa Driscolls 
(2002) Addiemodellen. I det inledande steget i steg 1 i Addiemodellen Determining the Ty-
pes of Learning skall den undersökande bestämma vilken sorts kunskap som lärs ut. I det 
nästkommande steget i steg 1 Choosing an Instructional Strategy skall en kartläggning ske 
hur förfarandet går till idag (se 3.7.3 för beskrivning av denna). Dessa två steg i Addiemo-
dellen har vi valt att följa för att kartlägga nuläget. Baserat på redovisningen av telefonin-
tervjuer i kapitel 4.1 och 4.2 skall vi nu först presentera vilken form av kunskap som för-
medlas mellan franchisegivaren och franchisetagaren, genom att exemplifiera denna under 
respektive kunskapskategori samt att ge en sammanfattande beskrivning av hur det går till 
idag. Detta för att uppfylla hela steg 1 av Addiemodellen och därmed få en övergripande 
bild av nuläget. Denna kunskap är en förutsättning för det nästkommande steget Selecting 
the Most Appropriate Type of Web-Based Training i Addiemodellen där den mest lämpliga 
e-learningplattformen skall väljas. Vidare skall intresset för att komplettera nuvarande för-
faranden att analyseras. Baserat på informationen som framkommit tidigare skall slutligen 
möjligheten att införa e-learning att analyseras.  

5.1 Utbildning 
I detta kapitel presenteras analysen av den empiriska studien gällande franchisegivares ut-
bildning av franchisetagare. 

5.1.1 Physchomotor skills  

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att fyra av sex undersökta franchisegivare 
försöker förmedla physchomotor skills vid utbildning av sina nya franchisetagare. En del av 
psychomotor skills är att personer utbildas genom fysiska moment då dessa får öva, någon 
visar hur det görs och att den som utbildas får feedback på sin prestation. Utifrån redovis-
ningen av våra telefonintervjuer (se kap 4.1) har följande argument återfunnits för att påvisa 
att de undersökta franchisegivarna försöker förmedla denna kunskap. För det första beskri-
ver en av franchisegivarna sin utbildning som ”en 20 dagar långt praktiskt utbildning då 
franchisetagaren får praktisera sina kunskaper i butik med handledare” en annan franchise-
givare beskriver utbildningsförfarandet som ”Den nya franchisetagaren utbildas också ge-
nom att gå vid sidan om i en redan existerande butik” medan en tredje beskriver det som 
”Den som ska ansvara för en ny butik arbetar först ett par veckor i en befintlig butik för att 
skaffa praktisk erfarenhet.” slutligen beskriver en franchisegivare utbildningen av nya fran-
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chisetagare som ”Den blivande franchisetagaren får också arbeta en tid i butik för att prak-
tisera sina kunskaper.” 

5.1.2 Attitudinal skills 

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att två av sex undersökta franchisegivare 
försöker förmedla attitudinal skills vid utbildning av sina nya franchisetagare. Attitudinal 
skills innebär att nya attityder lärs ut, målet med detta är att motparten skall ändra uppfatt-
ning om något eller ändra sitt beteende. Utifrån redovisningen av våra telefonintervjuer (se 
kap 4.1) har följande argument återfunnits för att påvisa att de undersökta franchisegivarna 
försöker förmedla denna kunskap. För det första beskriver en av franchisegivarna att de 
försöker lära franchisetagarna detta genom att ha ett moment innehållande ”generellt om 
företagets visioner och mål” en annan franchisegivare beskriver att det som lärs ut i detta 
moment är ”det vi har försökt banka in i väggarna alltså företagskulturen.” 

5.1.3 Cognitive skills 

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att samtliga undersökta franchisegivare 
försöker förmedla cognitive skills vid utbildning av sina nya franchisetagare. Cognitive skills 
innebär att memoriserbar kunskap lärs ut, exempelvis lösa problem, applicera regler, sär-
skilja skillnad och att analysera och utvärdera. Denna kunskap kommuniceras via text, gra-
fik och symboler. Det finns korrekta och felaktiga svar i denna kunskapsform. Utifrån re-
dovisningen av våra telefonintervjuer (se kap 4.1) har följande argument återfunnits för att 
påvisa att de undersökta franchisegivarna försöker förmedla cognitive skills vid utbildning-
en av nya franchisetagare. Franchisegivarna beskriver introduktionsutbildningen av nya 
franchisetagare som ”en teoretisk introduktionsutbildning som pågår under sex dagar” där 
”Franchisetagaren utbildas i driftsfrågor” samt ”Initialt brukar den nye franchisetagaren få 
personlig utbildning vid huvudkontoret i kassasystem, orderhantering, logistik och rutiner, 
den kontorsmässiga biten.” Förfarandet av att överföra denna kunskap beskrivs som ”Un-
der utbildningen går franchisegivaren igenom handboken med franchisetagaren” där hand-
boken är basen för utbildningen ”Handboken eller utbildningsmaterialet gås igenom vilket 
primärt handlar om hur man går tillväga för att driva en butik”. Vidare beskriver franchise-
givarna handboken som ”handbok vilken består av en lösbladspärm indelad i olika kapitel” 
som innehåller ”Handboken innehåller inte några företagshemligheter, bara praktiska frå-
gor.” som beskriver ”endast något enstaka skrivet material som reglerar driften” den inne-
håller alltifrån ”allting med varuvisning och sådana grejer, sådant som butikerna egentligen 
hela tiden gör” till ”hur butikerna ska se ut rent visuellt, Alltifrån skyltar, dockor till skylt-
fönster, hur det ska hänga på respektive ställ till hur många färger, ja, det finns en massa 
sådana regler.” Handboken finns sedan tillgänglig genom ”handbok finns tillgänglig via fö-
retagets intranät där franchisetagaren har tillgång till aktuell information”. För att uppdatera 
franchisetagarnas kunskap håller en ”obligatorisk konferens för utbildning två gånger per 
år” en annan beskriver detta förfarande som ”Alla franchisetagare träffas för utbildning 
under fyra gånger per år, inför varje kvartal, för att presentera och diskutera igenom kom-
mande kvartals kollektioner. Dessa konferenser eller utbildningspass hålls i flera dagar. En 
dag av dessa används för information och utbildning. Exempel på utbildningspass är ut-
bildning i nytt affärssystem, varuvisning eller hur man jobbar i butik eller läser rapporter.” 
medan en tredje beskriver det som ” fortlöpande utbildningar för franchisetagare och per-
sonal om företagets produkter. Dessa utbildningar är idag dagslånga och man träffas oftast 
på huvudkontoret.  Det är en faktamässig utbildning som är valfri för franchisetagarna att 
delta i och utbildningens innehåll beror på kunskapsbehovet vid den tidpunkten.”  
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5.1.4 Sammanfattning av utbildning 

Utifrån respektive franchisegivares beskrivning av deras utbildning av nya franchisetagare 
(se kap 4.1) har vi sammanställt dessa i en tabell för att kunna få en klar översikt över hur 
utbildningen av nya franchisetagare sker idag i detaljhandelsbranschen. Tabellen presente-
ras nedan. 

Tabell 3 - Sammanfattande beskrivning av utbildning 

Franchise-
givare 

Sammanfattande beskrivning av utbildningen 

A Introduktionsutbildning - Individuellt anpassad. Sker enskilt. Lärarledd. Teoretisk 
och praktisk. Längd varierar. Inga test. 

Handbok - Erhålls efter avtal. Lösbladspärm. Uppdateras 2ggr/vecka samt 
2ggr/år. Uppdatering skickas per post. 

Test - Önskar någon form av kunskapstest. 

Utbildning - Obligatorisk utbildning 2ggr/år samt internutbildningar. Självkost-
nadspris. Viktigt att träffas. 

B Introduktionsutbildning - Standardiserad. Sker enskilt och i grupp. Lärarledd. Te-
oretisk utbildning i sex dagar, följt av 20 dagar praktisk utbildning. Har haft skrift-
ligt avslutningsprov men det har ersatts med en prövotid. 

Handbok - Erhålls efter avtal. Lösbladspärm samt Intranät. Uppdateras vid be-
hov. Intranätlösningen fungerar inte för alla men åtgärder vidtas för att den ska 
fungera för alla.  

Test - Önskar någon form av kunskapstest. 

Utbildning - Behovsbaserat några gånger per år. Viktigt att träffas.  

C Introduktionsutbildning - Individuellt anpassad. Sker enskilt. Lärarledd. Praktisk 
utbildning. Inga test. 

Handbok - Lösbladspärm. Uppdateras 1-2ggr/år. Uppdatering skickas per post. 

Utbildning - Behovsbaserat några gånger per år 

D Introduktionsutbildning - Internrekrytering, inte så mycket nytt att lära. Gå vid si-
dan av butikschef. Sker enskilt. Lärarledd. Praktisk utbildning. Inga test. 

Handbok - Erhålls efter avtal. Lösbladspärm. Uppdateras via mailutskick. 12-
15ggr/år. 

Utbildning - Behovsbaserat 4ggr/år, pågår i flera dagar. Viktigt att träffas. 

E Introduktionsutbildning - Internrekrytering, inte så mycket nytt att lära. Individu-
ellt anpassad. Sker enskilt. Lärarledd. Praktisk utbildning. Inga test. 

Handbok - arbetar med att skapa en. 

Test - Önskar någon form av kunskapstest. 

Utbildning – Behovsbaserat, sker löpande oftast endagsutbildningar. 

F Introduktionsutbildning - Internrekrytering, inte så mycket nytt att lära. Individu-
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ellt anpassad. Sker enskilt och i grupp. Lärarledd. Teoretisk och praktisk. Längd 
varierar. Inga test. 

Handbok - Lösbladspärm samt Intranät. Uppdateras 2ggr/år samt större genom-
gång vart 3:e år. 

Utbildning – Behovsbaserat, sker löpande med olika teman. 

 

5.1.5 Vår rekommendation av e-learningplattform 

Med hjälp av de inledande stegen av Addiemodellen har vi kartlagt hur utbildningen av 
franchisetagare ser ut idag. Denna kartläggning av utbildningen av franchisetagare är en 
förutsättning för nästkommande steg Selecting the Most Appropriate Type of Web-Based 
Training i Addiemodellen. I detta steg undersöks enligt Driscoll (2002) vilken e-
learningplattform som lämpar sig bäst utifrån givna kriterier. För att kunna göra det har vi 
tagit fram kriterier som representerar e-learningplattformerna som antingen är unika eller 
gemensamma. Vilka kriterier som kännetecknar respektive e-learningplattform har skapats 
utifrån beskrivningar av respektive e-learningplattform som presenteras i kap 3.4.1. Vad vi 
anser som korrekta svar för de kriterier som vi valt att använda kan ses i rättningsmallen (se 
bilaga 9). Baserat på redovisningen av genomförda telefonintervjuer hur utbildningen av 
nya franchisetagare ser ut idag (se kap 4.1) har vi utifrån kriterier för de olika e-
learningplattformerna analyserat varje enskild franchisetagare för att se ifall dessa moment 
återfinns eller ej. Där verkligheten stämmer överens med givna kriterier har svaren marke-
rats svart. Resultatet av denna analys återfinns i bilaga 3-8. Baserat på denna analys kan vi 
se att det är Web/computer based training (WBT) som är lämpligast för att komplettera 
nuvarande utbildningsförfarande av nya franchisetagare. Detta eftersom samtliga kriterier 
för vad som lämpar sig för WBT är uppfyllt hos samtliga undersökta företag. Dessa kriteri-
er är lärande sker genom material, lärande sker individuellt och att det bara ett rätt svar på 
det som lärs ut. Denna analys har genomförts för att besvara forskningsfrågan vilken typ av 
e-learningplattform lämpar sig bäst att komplettera utbildningen av franchisetagare utifrån 
dagens förutsättningar? Svaret på denna fråga är WBT. 

5.1.6 Intresset för utbildning med hjälp av e-learning 

För att kunna besvara vår forskningsfråga om det finns ett intresse för att komplettera ut-
bildningen av franchisetagare med hjälp av e-learning? har vi utifrån genomförda telefonin-
tervjuer som presenteras i kap 4.1 visade det sig att samtliga franchisegivare var positivt in-
ställda till att komplettera nuvarande utbildningen med hjälp av e-learning.  Utifrån redo-
visningen av våra telefonintervjuer har följande argument återfunnits för att påvisa att de 
undersökta franchisegivarna har en positiv inställning till att komplettera sin utbildning 
med hjälp av e-learning. För det första sade en ”Ja, tror att det kan underlätta avsevärt”, en 
annan sade ”Ja, då kan utbildningen göras oavsett tid och rum och av flera samtidigt” En 
tredje ”Ja, självklart på sikt kommer handboken att ligga där”. Fler positiva kommentarer 
var ”Ja det tror jag absolut” en annan exemplifierar hur den kan kompletteras genom ”Ja, 
e-learning kan underlätta faktainlärningen” medan en sista formulerar sin positiva åsikt ge-
nom ”Ja generellt underlättas utbildningar med hjälp av e-learning, det tror jag absolut” 
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5.1.7 Är det möjligt att komplettera utbildningen av franchisetagare 
med hjälp av e-learning? 

Baserat på analysen av vilka kunskapstyper som lärs ut (se kap 5.1) kan vi se att psychomo-
tor skills återfinns hos fyra utav sex franchisegivare. Dock kräver utlärningen av denna 
kunskap traditionellt lärande eftersom praktisk kunskap lärs ut. Därför är psychomotor 
skills inte aktuellt för att läras ut via e-learning. Vidare såg vi att Attitudinal skills återfanns 
hos två utav sex franchisegivare. Vid utlärning av Attitudinal skills finns det en indirekt och 
en direkt metod. Den indirekta metoden innebär att någon står och visar rätt beteende. Ba-
serat på analysen av kunskapstyper sker utlärning av attitudinal skills genom den indirekta 
metoden hos en av franchisegivarna. Den direkta metoden innebär att ett visst beteende 
prisas och beröms. Baserat på analysen av kunskapstyper sker utlärning av Attitudinal skills 
genom den indirekta metoden hos en av franchisegivarna eftersom de stod och visade rätt 
beteende hos denna. Dock är det bara den direkta metoden som är lämplig att lära ut med 
hjälp av e-learning eftersom den andra kräver traditionellt lärande. Därför skulle det bara 
vara en av franchisegivarna eftersom det endast var denna som prisade och berömde ett 
visst beteende. Därför skulle det endast vara denna enskilda franchisegivare som skulle ha 
användning för e-learning ifall denna kunskapsform förmedlades. Slutligen kan vi se att 
cognitive skills lärs ut hos samtliga franchisegivare. Cognitive skills lämpar sig väl för utlär-
ning via e-learning eftersom denna kunskap är lätt att förmedla då denna kommuniceras via 
text, grafik och symboler. Därför är det denna kunskapstyp som skall läras ut med hjälp av 
e-learning. e-learning kan endast vara ett komplement eftersom det bara är en av kunskaps-
typerna som lämpar sig. Utifrån tidigare analys om vilken e-learningplattform som var 
lämpligast (se kap 5.1.3) kunde vi se att det var WBT som var mest lämpad som e-
learningplattform. Vidare visade det sig vid analysen av intresse (se kap 5.1.2) att samtliga 
franchisegivare var positivt inställda till att komplettera sin utbildning via e-learning.  

Eftersom samtliga franchisegivare är positivt inställda att komplettera den nuvarande ut-
bildningen är det möjligt att införa ett WBT med fokus på utlärning av cognitive skills. 

5.2 Erfarenhetsutbyte 
I detta kapitel presenteras analysen av den empiriska studien gällande erfarenhetsutbytet 
mellan franchisegivare och franchisetagare. 

5.2.1 Psychomotor skills 

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att samtliga sex undersökta franchisegiva-
re försöker förmedla physchomotor skills vid erfarenhetsutbytet mellan franchisegivare och 
franchisetagare. En del av psychomotor skills är att erfarenhetsutbytet sker genom fysiska 
moment då personer får öva, visa vad denna menar och få feedback från andra. Utifrån re-
dovisningen av våra telefonintervjuer (se kap 4.2) har följande argument återfunnits för att 
påvisa att de undersökta franchisegivarna försöker förmedla denna kunskap vid erfaren-
hetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare. För det första beskriver en av fran-
chisegivarna att erfarenhetsutbytet sker ”löpande per mail, telefon och via möten” samt via 
”två konferenser om två till tre dagar” en annan franchisegivare beskriver att erfarenhets-
utbytet sker via ”möten, telefon och mail” samt via ett ”köpmannaråd som består av olika 
representanter” medan en tredje beskriver att det sker ”främst på de två årliga konferenser-
na” men även ”på de sex träffar som inköp håller i” vidare beskriver en franchisegivare att 
erfarenhetsutbytet sker främst under de ”fyra träffar där alla träffas” vidare beskrivs att er-
farenhetsutbytet sker genom ”franchisemöten, heldagsmöten nästan varje månad där alla 
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franchisetagare träffas tillsammans med franchisegivaren” samt via ”ett system för erfaren-
hetsutbyte där franchisetagarna kan kommunicera med varandra och franchisegivaren” 
slutligen beskrivs att förfarandet sker ”via mässor någon gång per år” samt via ”ett produk-
tionsråd där representanter från alla leden sitter med”  

5.2.2 Attitudinal skills 

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att samtliga undersökta franchisegivare 
försöker förmedla attitudinal skills vid erfarenhetsutbytet mellan franchisegivare och fran-
chisetagare. Attitudinal skills innebär att nya attityder lärs ut, målet med detta är att motpar-
ten skall ändra uppfattning om något eller ändra sitt beteende. Utifrån redovisningen av 
våra telefonintervjuer (se kap 4.2) har följande argument återfunnits för att påvisa att de 
undersökta franchisegivarna försöker förmedla denna kunskap vid erfarenhetsutbytet mel-
lan franchisegivare och franchisetagare. För det första beskriver en av franchisegivarna att 
de tillsammans med franchisetagarna försöker ändra den andras uppfattning och beteende 
genom att ha kontakt ”löpande per mail, telefon och via möten” samt via ”två konferenser 
om två till tre dagar”. En annan franchisegivare beskriver att detta sker via ”möten, telefon 
och mail” samt via ett ”köpmannaråd som består av olika representanter”, medan en tredje 
beskriver att det sker ”främst på de två årliga konferenserna” men även ”på de sex träffar 
som inköp håller i”. Vidare beskriver en franchisegivare att det sker främst under de ”fyra 
träffar där alla träffas”, medan en annan säger att det sker genom ”franchisemöten, hel-
dagsmöten nästan varje månad där alla franchisetagare träffas tillsammans med franchisegi-
varen” samt via ”ett system för erfarenhetsutbyte där franchisetagarna kan kommunicera 
med varandra och franchisegivaren”. Slutligen beskrivs att förfarandet sker ”via mässor nå-
gon gång per år” samt via ”ett produktionsråd där representanter från alla leden sitter 
med”. 

5.2.3 Cognitive skills 

Utifrån genomförda telefonintervjuer kunde vi se att fyra av sex undersökta franchisegivare 
försöker förmedla cognitive skills vid erfarenhetsutbytet med sina franchisetagare. Cogniti-
ve skills innebär att analysera och utvärdera något genom text, grafik och symboler. Utifrån 
redovisningen av våra telefonintervjuer (se kap 4.2) har följande argument återfunnits för 
att påvisa att de undersökta franchisegivarna försöker förmedla cognitive skills vid erfaren-
hetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare. För det första beskriver en franchi-
segivare att det sker ”löpande per mail” medan en annan säger att de använder ”mail” en 
tredje säger att de använder ”hälften av butikerna e-mail medan resterande hälft använder 
fax” slutligen beskrivs att det sker via ”ett system för erfarenhetsutbyte där franchisetagarna 
kan kommunicera med varandra och franchisegivaren” 

5.2.4 Sammanfattning av erfarenhetsutbytet 

Utifrån respektive franchisegivares beskrivning av deras erfarenhetsutbyte mellan franchi-
segivare och franchisetagare (se kap 4.2) har vi sammanställt dessa i en tabell för att kunna 
få en klar översikt över hur erfarenhetsutbytet sker idag i detaljhandelsbranschen. Tabellen 
presenteras nedan. 
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Tabell 4 - Sammanfattande beskrivning av erfarenhetsutbytet 

Franchise-
givare 

Sammanfattande beskrivning av erfarenhetsutbyte 

A Erfarenhetsutbyte – Sker via konferens 2ggr/år, 2-3dagar vardera, även per mail 
och telefon. Anser det viktigt med erfarenhetsutbyte och att träffas fysiskt vid er-
farenhetsutbytet. 

B Erfarenhetsutbyte – Sker via konferens 4-6ggr/år. Har även olika råd som disku-
terar och företräder olika frågor. Erfarenhetsutbytet sker även per mail och tele-
fon. Anser det viktigt med erfarenhetsutbyte och att träffas fysiskt vid erfaren-
hetsutbytet. 

C Erfarenhetsutbyte – Sker via konferens 2ggr/år, även per mail och telefon. Anser 
det viktigt med erfarenhetsutbyte och att träffas fysiskt vid erfarenhetsutbytet. 

D Erfarenhetsutbyte – Sker via konferens 4ggr/år, å 2 dagar, även per mail och tele-
fon. Anser det viktigt med erfarenhetsutbyte och att träffas fysiskt vid erfaren-
hetsutbytet. 

E Erfarenhetsutbyte – Sker via konferens 12ggr/år, även per mail och telefon. An-
ser det viktigt med erfarenhetsutbyte och att träffas fysiskt vid erfarenhetsutbytet. 

F Erfarenhetsutbyte – Sker via regionkonferenser 2ggr/år samt via mässor och råd 
regelbundet, även per mail och telefon. Anser det viktigt med erfarenhetsutbyte 
och att träffas fysiskt vid erfarenhetsutbytet. 

5.2.5 Vår rekommendation av e-learningplattform 

I de inledande stegen av Addiemodellen har vi kartlagt hur erfarenhetsutbytet mellan fran-
chisegivare och franchisetagare ser ut idag. Denna kartläggning är en förutsättning för näst-
kommande steg Selecting the Most Appropriate Type of Web-Based Training i Addiemo-
dellen. I detta steg undersöks enligt Driscoll (2002) vilken e-learningplattform som lämpar 
sig bäst utifrån givna kriterier. För att kunna göra det har vi tagit fram kriterier som repre-
senterar e-learningplattformerna som antingen är unika eller gemensamma. Vilka kriterier 
som kännetecknar respektive e-learningplattform har skapats utifrån beskrivningar av re-
spektive e-learningplattform som presenteras i kap 3.4.1 dock är endast WAC och WSC ak-
tuella då erfarenhetsutbyte kräver interaktion mellan varandra. Vad vi anser som korrekta 
svar för de kriterier som vi valt att använda kan ses i rättningsmallen (se bilaga 9). Baserat 
på redovisningen av genomförda telefonintervjuer hur erfarenhetsutbytet ser ut idag (se kap 
4.2) har vi utifrån kriterier för de olika e-learningplattformerna analyserat varje enskild 
franchisetagare för att se ifall detta moment återfinns eller ej. Där verkligheten stämmer 
överens med givna kriterier har svaren markerats svart. Resultatet av denna analys återfinns 
i bilaga 3-8. Baserat på denna analys kan vi se att det är Web/virtual asynchronous class-
room (WAC) som är lämpligast för att komplettera nuvarande erfarenhetsutbyte mellan 
franchisegivare och franchisetagare. Detta eftersom samtliga sex franchisegivare efterfrågar 
en asynkronlösning eller efterfrågar en lösning som inte får överta deras personliga möten 
därför lämpar sig WAC som komplement. Denna analys har genomförts för att besvara 
forskningsfrågan vilken typ av e-learningplattform lämpar sig bäst att komplettera erfaren-
hetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare utifrån dagens förutsättningar. Sva-
ret på denna fråga är WAC. 
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5.2.6 Intresset för erfarenhetsutbyte med hjälp av e-learning 

För att kunna besvara vår forskningsfråga om det finns det ett intresse att komplettera erfa-
renhetsutbytet mellan franchisegivare och franchisetagare med hjälp av e-learning? har vi 
utifrån genomförda telefonintervjuer (se kap 4.2) kunde vi se att samtliga franchisegivare 
visade sig positiva till att komplettera nuvarande erfarenhetsutbytet med hjälp av e-learning. 
Utifrån redovisningen av våra telefonintervjuer har följande argument återfunnits för att 
påvisa att de undersökta franchisegivarna har en positiv inställning till att komplettera sitt 
erfarenhetsutbyte med hjälp av e-learning. Först sade en ”erfarenhetsutbytet kan underlät-
tas med hjälp av e-learning och forum”, en annan sade ”ja, det tror jag, jag vet bara inte rik-
tigt hur” en tredje sade ”absolut, information är aldrig något man kan få för mycket av” vi-
dare sade en ”e-learning kan fungera som ett komplement” fler positiva kommentarer var 
”e-learning skulle kunna underlätta erfarenhetsutbytet” slutligen säger en ”ja, det kan det 
säkert göra, ett chattrum eller forum vore bra”  

Utifrån det intresset kan vi se att det skulle vara möjligt att initiera ett förändringsarbete 
med fokus på e-learning 

5.2.7 Är det möjligt att komplettera erfarenhetsutbytet mellan franchi-
segivare och franchisetagare med hjälp av e-learning? 

Baserat på analysen av vilka kunskapstyper som lärs ut (se kap 5.2) kan vi se att psychomo-
tor skills återfinns hos samtliga franchisegivares erfarenhetsutbyte. Dock kräver förmedling 
av denna kunskap traditionellt lärande, att mötas personligen för att få feedback. Därför är 
denna kunskapstyp inte aktuellt för att läras ut via e-learning. Vidare såg vi att attitudinal 
skills återfanns hos samtliga franchisegivares erfarenhetsutbyte. Vid utlärning av attitudinal 
skills finns det en indirekt och en direkt metod. Den indirekta metoden innebär att någon 
står och visar rätt beteende. Baserat på analysen av kunskapstyper sker utlärning av attitu-
dinal skills genom den indirekta metoden hos en av franchisegivarna. Den direkta metoden 
innebär att ett visst beteende prisas och beröms. Baserat på analysen av kunskapstyper sker 
utlärning av attitudinal skills genom den indirekta metoden hos en av franchisegivarna. 
Dock är det bara den direkta metoden som är lämplig att lära ut med hjälp av e-learning ef-
tersom den andra kräver traditionellt lärande. Därför skulle det bara vara en av franchisegi-
varna som skulle ha användning för e-learning ifall denna kunskapsform förmedlades. Slut-
ligen kan vi se att cognitive skills förmedlas hos samtliga franchisegivare. Cognitive skills 
lämpar sig väl för utlärning via e-learning eftersom denna kunskap är lätt att förmedla då 
denna kommuniceras via text, grafik och symboler. Därför är det denna kunskapstyp som 
skall läras ut med hjälp av e-learning. E-learning kan endast vara ett komplement eftersom 
det bara är en av kunskapstyperna som lämpar sig. Utifrån tidigare analys om vilken e-
learningplattform som var lämpligast (se kap 5.2.3) kunde vi se att det var WAC som var 
mest lämpad som e-learningplattform. Vidare visade det sig vid analysen av intresse (se kap 
5.2.2) att samtliga franchisegivare var positivt inställda till att komplettera sitt erfarenhets-
utbyte med hjälp av e-learning.  

Eftersom samtliga franchisegivare är positivt inställda att komplettera det nuvarande erfa-
renhetsutbytet är det möjligt att införa ett WAC med fokus på utlärning av cognitive skills. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras slutsatserna från analysen av respektive franchisegivare. Detta presenteras ut-
ifrån fyra punkter, hur det ser ut idag, intresse, e-learningplattform och framtiden. 

Hur det ser ut idag. Utbildning av franchisetagare är av stor vikt vilket framkommit både 
i litteratur och i gjorda intervjuer. Det som skrivits i litteraturen om franchiseutbildning 
stämmer bra överens med hur utbildningen faktiskt går till idag. Introduktionsutbildningen 
sker oftast individuellt och anpassat till situationen och varvas med praktik. I flera fall har 
blivande franchisetagare redan erfarenhet från verksamheten. Introduktionsutbildningen 
varar från cirka några dagar till cirka 30 dagar. Det anses inte nödvändigt att ha skriftliga 
tester för blivande franchisetagare eftersom hela kontakten i startskedet kan ses som ett 
test. Franchisegivarna använder sig av handböcker, primärt i lösbladsform för att informera 
sina franchisetagare. Ett skifte kan dock ses, att gå mot mer digitala lösningar och använd-
ning av internet och intranät. Uppdateringar sker idag i regel två gånger per år främst via 
utskick per post, fax eller mail. Franchisetagarnas datavana kan vara ett hinder i att digitali-
sera informationsflödet. Uppdateringen upplevs som problematisk eftersom franchisegiva-
ren inte har någon direkt koll på att franchisetagaren faktiskt tillgodogör sig informationen. 
Franchisegivarna erbjuder regelbundet utbildning i olika aktuella angelägenheter och i en 
del fall är dessa träffar obligatoriska för franchisetagarna. Vad gäller erfarenhetsutbytet an-
ses detta vara något mycket viktigt. Samtliga franchisegivare anordnar träffar där franchise-
tagare och givare kan träffas för att utbyta tankar och idéer. Mycket av erfarenhetsutbytet 
sker löpande via telefon och mail men samtliga anser det viktigt att träffas. Både utbildning 
och erfarenhetsutbytet anses kunna underlättas och kompletteras med hjälp av e-learning. 
Med hjälp av e-learning kan vissa moment i erfarenhetsutbytet och utbildningen förbättras. 
Till exempel anses e-learning kunna underlätta förberedelsearbetet inför erfarenhetsutbyte 
och utbildning. En intressant faktor att ta hänsyn till är att viljan och intresset av att faktiskt 
träffas kan bromsa utvecklingen av att digitalisera vissa moment av erfarenhetsutbytet och 
utbildningen. 

Intresse. Vid undersökningen av intresset för att komplettera nuvarande utbildnings- och 
erfarenhetsutbytesförfarandet med hjälp av e-learning framkom att samtliga franchisegivare 
var intresserade av att komplettera utbildningen och erfarenhetsutbytet. Dock nämnde en 
franchisegivare att de har problem med datormognad bland sina franchisetagare, dock var 
detta endast hos en utav sex undersökta franchisegivare.   

E-learningplattform. Vid undersökning om vilken e-learningplattform som var lämplig att 
komplettera nuvarande utbildningsförfarande visade det sig att en Web/computer based 
training (WBT) lösning med fokus på att förmedla cognitive skills var att föredra, viktigt att 
beakta är att det framkom att även andra kunskaper förmedlades mellan franchisegivarna 
och franchisetagarna, dock är dessa ej möjliga med hjälp av e-learning. Vidare vid under-
sökning om vilken e-learningplattform som var lämplig att komplettera nuvarande erfaren-
hetsutbytesförfarande visade det sig att en Web/virtual asynchronous classroom (WAC) 
var att föredra med fokus på att analysera och utvärdera. Detta eftersom två uttryckte öns-
kemål efter en sådan lösning och de andra tre efterfrågande något liknande för att komplet-
tera erfarenhetsutbytet. 

Framtiden. I intervjuerna med franchisegivarna framkom det att fysiska moment var nöd-
vändiga dels för att praktiska moment förekommer och dels för att de vill träffas. Detta gör 
att en strikt e-learning lösning inte är möjlig. e-learning kan endast vara ett komplement till 
nuvarande förfarande. Detta kräver därför blended learning vilket innebär att franchisegi-
varna kombinerar traditionellt lärande som sker via fysiska moment med e-learning. Vårt 
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förslag är att optimera den existerande traditionella utbildningen med att lyfta ut vissa mo-
ment till e-Learning, franchisetagarna kan då lättare förbereda sig inför själva utbildningen 
eller erfarenhetsutbytet vilket möjliggör att de får en mer intressant och givande diskussion 
när de möter franchisegivaren. 

Det är väldigt svårt att skapa en lösning för alla. Det är lättare att skapa en branschspecifik-
lösning än en generell lösning som passar alla. Dock är det fortfarande viktigt att individ 
anpassa systemet efter den egna verksamheten för alla franchisegivare är olika. Vi anser 
därför att franchisegivare borde skaffa en lösning med ovanstående nämnda funktioner 
som till viss grad är anpassningsbar eller att utveckla en egen lösning helt från början för 
sitt eget specifika behov. 

Den e-learning form som lämpar sig att komplettera den nuvarande utbildning och erfa-
renhetsutbudet är en WBT lösning med kompletterande WAC funktioner i form av ett fo-
rum för att kunna analysera och utvärdera lättare. Systemet skall ha en genomgående fokus 
på att förmedla cognitive skills för att lättare kunna förbereda franchisetagarna för de fysis-
ka träffarna med franchisegivarna vilket medför att parterna får en intressantare och mer 
givande diskussion när de väl möts. Införandet av detta kompletterande system kommer att 
underlätta kommunikationen mellan franchisegivaren och franchisetagaren, minskade kost-
nader för franchisegivaren eftersom antalet tillfällen då de träffas kan minskas, minskade 
resekostnader för franchisetagaren då antalet tillfällen minskas. 



 

 47

7 Avslutande diskussion 
I det här kapitlet redogör vi våra egna tankar kring uppsatsen och reflekterar över vad som kunde ha gjorts 
annorlunda i vårt genomförande. Vidare diskuteras hur vår uppsats kan leda fram till vidare studier. 

Det har varit mycket intressant och utvecklande att göra denna uppsats. Vi anser att vi har 
fått undersöka en intressant bransch nämligen detaljhandeln inom franchise som inte un-
dersöks i så stor utsträckning och samtidigt studerat ett högaktuellt ämne, nämligen e-
learning. Vi anser att vi skapat oss en bra grund i vårt uppsatsarbete genom att läsa littera-
tur om franchise och e-learning, även om det självklart alltid går att läsa mer. Mycket av det 
som beskrivits i litteraturen har bekräftats av våra intervjuer. Vi har försökt att skapa en röd 
tråd genom uppsatsen och att ett kapitel eller rubrik naturligt ska leda fram till efterkom-
mande kapitel eller rubrik. Att välja en lämplig metod och ett representativt urval är inte en 
enkel uppgift men vi anser att kvalitativa intervjuer med öppna frågor har varit en bra me-
tod för att få svar på våra forskningsfrågor och därmed också kunna uppfylla vårt syfte. För 
att beskriva hur något sker har vi ansett det bästa alternativet vara att ställa öppna frågor 
som ger beskrivande och förklarande svar. Vi anser att vi kanske borde ha ställt lite mer 
specifika frågor eller bättre följt vårt intervjuunderlag. I efterhand blev det mycket text att 
behandla från intervjuerna och därmed svårare att hitta svaren. Dock behövde vi ställa 
öppna frågor med tanke på forskningsfrågor och syfte. Något som är svårt att avgöra är 
vilka respondenter som ska få medverka i intervjuerna och om de representerar målgrup-
pen. Vi valde att undersöka detaljhandelsföretag och sådana företag som baserat på olika 
kriterier verkligen kan sägas vara franchiseföretag och som också anses vara seriösa och lig-
ger i framkant i utvecklingen av deras franchisekoncept. Vi anser därför att vårt urval bra 
representerar franchisesystem inom detaljhandeln. Det är troligt att de som kommit längre i 
utvecklandet av sina koncept och affärsprocesser är mer mogna för att implementera lös-
ningar liknande e-learning. Eftersom varje franchisesystem strävar efter att utveckla och 
förbättra sin verksamhet är det troligt att fler lämpar sig för att implementera e-learning. 
Inom franchise finns det fler branscher än detaljhandel och vi tror att även dessa branscher 
bör ha ett intresse och nytta av att implementera e-learning. Detta eftersom överföring av 
information och erfarenheter inom franchise är ett lagstadgat krav och att informations och 
erfarenhetsutbytet är en av de grundläggande idéerna för en fungerande franchiseverksam-
het. Dessutom går det att se klara fördelar med e-learning för överföring av information. 
En fråga som vi inte tagit hänsyn till men som hade varit intressant att få svar på är viljan 
att faktiskt investera i e-learningsystem. Det är enkelt att säga att ny teknik ska implemente-
ras. Men finns faktiskt resurserna, eller är det bara tomma ord. Detta hade varit intressant 
att undersöka men kan kanske vara en fråga att utreda för framtida uppsatser. Ett annat in-
tressant ämne kunde ha varit att jämföra två branscher inom franchise för att se på skillna-
der och likheter. Vidare att undersöka ett eller flera franchiseföretag som faktiskt arbetar 
framgångsrikt med någon form av e-learninglösning. 

Vi valde att endast göra intervjuer med franchisegivare eftersom dessa är de som är ytterst 
ansvariga för utbildning och erfarenhetsutbyte. Vid våra intervjuer använde vi oss av band-
inspelning vilket vi verkligen insåg nyttan av vid genomlyssning av intervjuerna. Även att vi 
var två vid intervjuerna, en som ställde frågor och en som förde anteckningar kunde vi 
komplettera dessa med viktig information efter att ha lyssnat på inspelningarna.   

En av anledningarna till att vi valde att göra denna uppsats var att vi trodde att franchisefö-
retag skulle ha nytta av att använda e-learning i sitt arbete med informationsöverföring, 
handböcker och erfarenhetsutbyte. Vi önskade få svar på denna fråga men önskade samti-
digt få svar på frågan hur företag skulle ha nytta av e-learning. Genom att ta reda på hur 
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utbildning och erfarenhetsutbytet sker idag har vi kunnat se att e-learning på ett bra sätt 
kan komplettera dessa viktiga delar av franchise. Vårt bidrag med denna uppsats kan därför 
ses som ett konstaterande av att franchiseföretag har både intresse och behov av att använ-
da e-learning. Vi tror, baserat på denna uppsats, att e-learning kommer att bli ett allt vikti-
gare komplement och hjälpmedel för franchiseföretag. 

7.1 Framtida forskning 
Under vårt arbete med denna uppsats har nya funderingar uppstått. Funderingar som kan 
vara intressanta att nämna för framtida forskning. Vi anser att det bland annat hade varit 
mycket intressant att även undersöka franchisetagarnas syn på e-learning, deras syn på ut-
bildning och erfarenhetsutbyte samt möjligheten och viljan av att komplettera med e-
learning. Det hade även varit intressant att titta på kostnader och effektivitet i samband 
med utbildning och erfarenhetsutbyte, ifall det finns några besparingar att göra eller andra 
effektivare sätt att bedriva utbildning och erfarenhetsutbyte på samt ifall investeringar i e-
learning lönar sig. Det hade också varit intressant att undersöka olika branscher och att 
eventuellt jämföra dessa branscher för att titta på skillnader och likheter mellan olika bran-
scher. Ett ytterligare alternativ hade varit att göra en liknande undersökning, men med en 
kvantitativ metod med en större grupp respondenter. 
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Bilaga 1 - De Europeiska Etiska Reglerna 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor underlag 

 

Utbildning av franchisetagare 

Hur sker utbildningen av franchisetagare idag? 

 

Sker utbildningen enskilt eller i grupp? 

 

Är det viktigt att kunna ställa frågor till den som lär ut i real tid under utbildningens gång? 

 

Finns det bara ett rätt svar på det som lärs ut under utbildningen? 

 

Sker det något test som bekräftar att franchisetagaren tagit till sig den information som 
finns i handboken? 

 

Om ja/nej – motivera?  

 

Skulle du vilja att det fanns något test? 

 

Vad är positivt med utbildningen idag? 

 

Vad är negativt med utbildningen idag? 

 

Tror du att e-learning kan underlätta utbildningen av franchisetagare? (Motivera)  

 

Handboken 

Är du nöjd med innehåll och utformning av handboken idag? 

 

Vad är positivt och negativt med handbokens innehåll och utformning?(Motivera) 

 

Tror du att det skulle vara intressant att digitalisera handboken för Ert system? 
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Hur distribueras handboken? 

 

Är du nöjd med hur den distribueras idag? 

 

Om ja: Vad är det som fungerar bra? 

 

Om inte: vad är det som du inte är nöjd med? 

 

Hur ofta uppdateras handboken? 

 

Hur uppdateras handboken? 

 

Erfarenhetsutbyte mellan franchisegivare och franchisetagare 

Anser du det viktigt sprida idéer och förbättringsförslag mellan franchisegivare och franchi-
setagare? 

 

Hur sker utbytet av idéer och förbättringsförslag mellan franchisegivare och franchisetagare 
idag? 

 

Anser du att det fungerar bra idag? 

 

Hur skulle det kunna fungera bättre? 

 

Behöver franchisegivare och franchisetagare mötas fysiskt vid erfarenhetsutbytet? (Motive-
ra) 

 

Är det viktigt att franchisegivare och franchisetagare kommunicerar i realtid vid erfaren-
hetsutbyte?  

 

Tror du att e-learning kan underlätta kommunikationen och erfarenhetsutbytet?  
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Bilaga 3 - Analys av franchisegivare A 
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Bilaga 4 - Analys av franchisegivare B 
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Bilaga 5 - Analys av franchisegivare C 
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Bilaga 6 - Analys av franchisegivare D 
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Bilaga 7 - Analys av franchisegivare E 
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Bilaga 8 - Analys av franchisegivare F 
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Bilaga 9 - Analys rättningsmall 

 

 


