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SAMMANFATTNING 

Titel:   Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet 
 för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen 

Författare:  Marc Albrecht och Sandra Lindh 

Handledare:  Pia Ulvenblad 

Bakgrund:   Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta 
eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor 
i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. Rollen som franchisetagare 
innebär ofta ett ledarskapsansvar. Målsättningen är att driva en effektiv 
verksamhet som skapar positiva resultat. Vad effektivitet är, kan definieras 
på olika sätt. 

 Transformativt ledarskap kan bidra till positiva och önskvärda utfall genom 
att motivera underställda till att vilja prestera. Det kan även bidra med ökad 
motivation och självförtroende, vilket i sin tur bidrar till bättre prestationer.
 Tidigare studier bekräftar att franchise är det mest effektiva och vanligaste 
sättet att bedriva ett mäklarkontor på. Det är därmed intressant att studera hur 
ett kontor kan vara mer effektivt och hur effektivitet kan uppnås med hjälp av 
franchisetagarens ledarskap. Eftersom det finns riktlinjer och begräsningar 
från franchisegivaren som utmanar franchisetagarens ledarskap är det 
intressant att studera hur transformativt ledarskap kan leda till effektivitet 
inom franchise samt hur effektivitet kan definieras.  

Syfte:   Syftet med denna studie är att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra 
till effektivitet i ett franchisebolag. Effektivitet kan definieras på flera olika 
sätt och därför vill vi skapa förståelse för vad effektivitet är inom 
franchisebolag i mäklarbranschen. Genom ökad förståelse kring effektivitet 
och transformativt ledarskap vill vi utveckla ett ramverk som ger en ökad 
kunskap för dess betydelse inom franchise.   

Problem –  
formulering:  Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter 

till att uppnå effektivitet i fastighetsmäklarbranschen, samt hur definierar 
franchisetagare effektivitet? 

Metod:   En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie, där studiens 
empiriska material har samlats in från åtta stycken besöksintervjuer med 
franchisetagare i fastighetsmäklarföretag. 

Resultat:   Av studiens resultat framgår det att de fyra komponenterna i transformativt 
ledarskap kan användas för att åstadkomma olika definitioner av effektivitet. 
Vidare visar studien att effektivitet definieras som struktur genom alla 
arbetsmoment i den studerade branschen.  
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1. INLEDNING 

I det här kapitlet kommer vi att presentera uppsatsens ämne. Vi börjar med en 
problembakgrund som sedan leder vidare till vår problemdiskussion, utifrån det utvecklas en 
frågeställning. Därefter redogör vi studiens syfte samt presenterar de centrala begreppen: 
transformativt ledarskap, effektivitet, franchisetagare, franchise och 
fastighetsmäklarbranschen. Kapitlet avslutas med att beskriva uppsatsens avgränsningar. 
Fokus i denna studie är franchisetagare inom mäklarbranschen och fortsättningsvis när vi 
skriver franchisetagare så är det de vi menar.  

 

1.1 BAKGRUND 

Fastighetsmäklare har en lagstadgad roll som en opartisk mellanman mellan köpare och säljare 
vid förmedling av fastigheter. Bostadsaffärer är ofta de största privatekonomiska affärerna 
människor gör och det är mäklarens roll att arbeta för en lyckad affär. Cirka 91% av alla 
fastighetsaffärer i Sverige görs med hjälp av en fastighetsmäklare, därför spelar de en viktig 
roll för samhället. Mäklarbranschen ökar med antalet registrerade mäklare varje år och 
könsfördelningen är jämn mellan män och kvinnor, 54 procent män och 46 procent kvinnor 
(Mäklarsamfundet, 2018).  

En vanlig karriärsutveckling för en fastighetsmäklare är att starta eget. Det är allt fler 
fastighetsmäklare som ansluter till olika kedjor varje år. För närvarande är två tredjedelar av 
alla mäklarföretag i Sverige anslutna till en kedja (Mäklarsamfundet, 2018). Eftersom 
majoriteten av de stora kedjorna i branschen är franchisebolag, är det en vanlig utveckling för 
mäklare i Sverige att bli franchisetagare. Det innebär att franchisetagaren driver sitt eget kontor 
med ett redan etablerat koncept som tagits fram av franchisegivaren. Franchisetagarens kontor 
får genom franchise möjligheten till att arbeta under ett välkänt varumärke och erbjuds 
vägledning av franchisegivaren (Svenskfranchise, 2019). Det finns vissa nackdelar och 
begräsningar förenat med franchising. Franchisetagare driver sitt eget kontor men styrs av 
franchisegivarens riktlinjer och regler. Dessutom är franchisetagaren skyldig att betala avgifter 
för att använda konceptet och varumärket till franchisegivaren  (Salar, 2014). I och med 
karriärsutvecklingen uppstår det nya arbetsuppgifter för franchisetagaren, en av dem viktigaste 
uppgifterna är att vara en effektiv ledare på företaget.  

Ledarskap är en process som handlar om att få medarbetare till att förstå vad som behövs utföras 
och hur det kan göras effektivt. En ledarskapsprocess handlar om att försöka underlätta, för att 
både individuella och gemensamma mål ska uppnås (Yukl, 2001). Ledarskap har en avgörande 
roll för alla olika typer av organisationer för att kunna bygga upp en effektiv organisation. Det 
är dock svårt att definiera effektivitet, eftersom det kan mätas på flera sätt och skiljer sig från 
organisation till organisation, vad de anser är effektivitet (Yukl, 2005). Enligt Söderfjäll (2008) 
kan effektivitet handla om allt från ekonomiska resultat på kort och lång sikt, till 
personalomsättning och motivation. Att studera eller uttala sig om effekter av ledarskap bör 
med andra ord ske med varsamhet. En ledarstil kan ha en positiv effekt på kort sikt men är inte 
lika gynnsam på lång sikt. Effekter kan vara både subjektiva (personliga upplevelser) och 
objektiva (synligt mätbara), de kan grunda sig i mjukvara (motivation, trygghet) och hårdvara 
(ekonomiskt resultat). Det kan även påverkas av vilken kultur som råder på arbetsplatsen, det 
som upplevs som en negativ effekt i en grupp kan möjligtvis upplevas som en positiv effekt i 
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en annan grupp. Listan kan därmed göras lång till vad som anses vara ledarskapseffektivitet 
och kan inte definieras på enbart ett enkelt sätt. Det är knutet till värderingar och målsättningar 
som råder för arbetsplatsen samt vad individer eller grupper upplever som värde (Söderfjäll, 
2007).  

Ledarskap kan bidra till positiva och önskade utfall genom att motivera underställda till att 
prestera mer. Enligt Söderfjäll (2007) kan ledarskap bidra med ökad motivation och 
självförtroende vilket i sin tur bidrar till bättre prestationer, detta kallas för medierande effekter. 
Det innebär att ledarens transformativa ledarskapsbeteende genererar följdeffekter hos 
medarbetare. Det transformerade ledarskapet handlar om att utveckla samt påverka människors 
grundläggande antagande (Bass, 1985). Bass (2008) beskriver den transformativa ledaren som 
motiverande. Ledaren får sina anhängare att göra mer än de från början hade tänkt göra eller 
trott vara möjligt. Transformativt ledarskap söker efter större syften och bygger på att ledaren 
har högre förväntningar på sina medarbetare och uppnår på så sätt högre prestationer. Den 
transformativa ledaren arbetar för att medarbetarna ska åsidosätta sina egna intressen och 
istället arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma målsättningar (Bass, 2008). Enligt 
Söderfjäll (2008) består det transformativa ledarskapet av fyra stycken grundkomponenter 
intellektuell stimulans, idealt inflytande, inspirerande motivation och individuell hänsyn.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Tidigare forskning kring området som är relevant för denna studie har fokuserat på 
fastighetsmäklarbranschen, franchise, transformativt ledarskap och effektivitet. En vidare 
förklaring kommer ges beträffande varje område och en sammanfattning av diskussionen 
kommer leda fram till forskningsluckan.  

Gällande forskningen inom fastighetsmäklarbranschen råder det enligt Mäklarsamfundet 
(2018) en hård konkurrens. Det finns många mäklare och många företag i Sverige. 
Fastighetsmäklare avlönas i de flesta fallen med provisionslön och har ingen fast lön (Lee, 
2012). Fastighetsmäklarbranschen har en relativt hög personalomsättning, något som enligt 
Ozola (2014) inte är önskvärt. Hög personalomsättning medför negativa konsekvenser för 
organisationen i form av kostnader och tid, dessutom påverkas de sociala processerna på 
arbetsplatsen. Ozola (2014) beskriver att hög personalomsättning har direkt negativa 
konsekvenser på lönsamhet, arbetskraftens prestationer och effektivitet. Mäklarsamfundet 
(2018) visar i en årsrapport av branschen att den ökade konkurrensen, mer medveten 
varumärkesmarknadsföring och konceptinriktning har lett till att en stor del av branschens 
företag har anslutit sig till olika företagskedjor. Flertalet av de största kedjorna i Sverige 
använder sig av franchising.  

Franchising är en stor växande företagsform. Den spelar en avgörande roll till att skapa nya 
jobb och ekonomisk utveckling. Franchising är en företagsform för entreprenörer som har som 
mål att bygga upp ett framgångsrikt franchisekontor (Salar 2014). Franchise är en 
företagsrelation, grundat i ett licenserat avtal mellan två oberoende företag. Tidigare forskning 
menar att det behövs mer kunskap om franchise för att hjälpa entreprenörer avgöra om det är 
en lämplig affärsform för dem (Gillis & Castrogiovanni, 2012). Under 1990-talet har 
franchising som företagsform ökat i Sverige men även intresset på den internationella 
marknaden (Selig 1998). För att klara av att starta och driva ett franchisekontor krävs det en 
person med stark motivation och entreprenörsanda. Dessutom krävs det skicklighet och 
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färdigheter inom ledarskap samt en person som vågar ta risker. Franchising passar inte alla 
människor, utan det ställs höga krav på den individ som väljer att ta sig an en karriär inom 
franchise. Vidare skriver Selig (1998) att en av anledningar till varför flera personer väljer att 
ansluta sig till franchise är på grund av att det anses vara en effektiv metod till att öka kapital. 
Dessutom erbjuder franchise en trygghet för de personer som drömmer om att driva eget genom 
det redan etablerade konceptet. För att minimera riskerna för att misslyckas som entreprenör 
anses franchising därmed vara ett tryggt alternativ. Flera forskare har undersökt varför 
entreprenörer ansluter sig till franchise. Nya entreprenörer använder sig av franchise för att 
snabbt expandera med stöd från franchisegivaren (Gillis & Castrogiovanni, 2012). Det finns 
både för- och nackdelar med franchise. En av fördelarna med franchise är att det redan finns ett 
starkt och etablerat varumärke på marknaden. Medans en nackdel är att franchisetagaren måste 
hålla sig till de riktlinjer som har tagits fram av franchisegivaren (Salar, 2014). Som stöd till de 
resonemang som förs har denna studie sin utgångspunkt i bland annat i principal-agentteorin. 
Eftersom teorin bidrar till att förstå skillnaden i relationen mellan franchisetagare och 
fastighetsmäklare i jämförelse med franchisetagare och medarbetare i andra branscher. 

Ledarskapsforskningen blev under 1990-talet starkt påverkat av transformativt ledarskap. På 
den tiden, ställdes de mer mot de traditionella stilarna där bland annat motparten transaktionellt 
ledarskap finns. Transaktionellt ledarskap bygger på att medarbetare motiveras genom 
överenskommelser mellan ledaren och medarbetare i form av belöningar eller straff. Det 
transformativa ledarskapet tar istället sikte på medarbetarnas ideal och moraliska värden för att 
uppnå ökad motivation (Backström et al. 2008). Motivation har en positiv effekt på 
produktivitet och effektivitet (Ryan & Deci, 2000). Forskning visar att ledaren har en viktig 
betydelse för hur motiverade medarbetare är (Schmidt, 2014). Relationen mellan ledare och 
medarbetare är av stor vikt. Den ses som en process, där ledare och medarbetare tillsammans 
höjer varandras medvetenhet om gemensamma mål och hur dessa ska nås. Fitzgerald & Shutte 
(2010) skriver att forskning visar att transformativt ledarskap är en tillgång för organisationer 
och att organisationer med transformativt ledarskap i kulturen tenderar till att vara mer 
effektiva.  

Tidigare forskning visar att effektivitet är ett multibegrepp som kan definieras på olika sätt, 
beroende på individens/gruppens målsättning eller den professionella rollen. Effektivitet kan 
handla om ekonomiska resultat, personalomsättning samt motivation (Söderfjäll, 2007). Ett 
stort och aktuellt problem inom fastighetsmäklarbranschen är den höga personalomsättningen. 
Det är ett omdiskuterat ämne gällande hur kontor ska gå tillväga för att lyckas dämpa 
personalomsättningen (Phillips & Roper, 2009). När en person väljer att avgå innebär det att en 
rekryteringsprocess sätts igång för att hitta en ny anställd. Det medför att andra arbetsuppgifter 
nedprioriteras. När väl organisationen rekryterat en ny anställd kan det ta tid för den personen 
att lära sig sina nya arbetsuppgifter. I början är det svårt för en nyanställd person att uppnå 
samma grad av service som tidigare anställda. Alla de steg som en rekryteringsprocess omfattar 
medför stora kostnader för organisationen som i sin tur kan påverka deras ekonomiska resultat 
(Tracy & Hinkin, 2008). Inom sjukvården har det tidigare forskats kring effektivitet, där de har 
kommit fram till vilka mätningar som bäst visar effektivitet (Simonen, Blom, & Viitanen, 
2011). Denna forskningen saknas beträffande franchisedrivna mäklarbolag. För att uppnå 
effektivt ledarskap är det allt viktigare, att de med en högre befattning förstår skillnaden på 
chefskap och ledarskap. Det räcker inte med att planera, och schemalägga uppgifter utan idag 
söker organisationer efter chefer som tänker utanför det. Idag efterfrågas chefer som även har 
förmågan till att motivera och engagera sina medarbetare. Organisationer som strävar efter 
effektivitet söker en person som kan hantera både rollen som chef parallellt med rollen som 
ledare för att uppnå effektivitet (Turaga, 2017).  
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Fastighetsmäklarbranschen har internationellt utvecklats från att mindre företag med maximalt 
tio anställda har dominerat marknaden till dagens stora franchisekedjor. Stora kedjor uppnår 
ekonomiska skalfördelar och kan bygga sitt varumärke på ett mer effektivt sätt. Mer resurser 
kan läggas på marknadsföring, därför är det inget sammanträffande att franchisekonceptet är 
ett populärt val för entreprenörer på fastighetsmäklarbranschen (Benjamin, Jud, & Sirmans, 
2000). Studier av Yinger (1981), Crockett (1982), Wachter (1987), Zumpano & Elder (1998) 
visade alla resultat på, att mindre mäklarbolag tenderar till att vara ineffektiva och för små för 
att dra nytta av ekonomiska skalfördelar. Detta är ett problem som enligt Benjamin, Jud, & 
Sirmans (2000) inte uppstår vid franchising. Resultat från dessa studier var aktuella för omkring 
20 år sedan. I en senare studie beskriver Flint-Hartle & De Bruin (2011), den utvecklingen som 
har skett under åren. Franchising är som tidigare resultat föreslår, en oerhört effektiv 
affärsmodell i fastighetsmäklarbranschen. Detta bekräftas vidare av K.Turnbulla & D.Waller 
(2018) som menar att storskalefördelar helt klart ger mäklarföretag ett överläge.  

I samband med franchise tillkommer det utmaningar i ledarskapet. Det kan vara regler och 
riktlinjer som franchisetagaren måste förhålla sig till på grund av avtalet med franchisegivaren 
(Benjamin, Jud, & Sirmans, 2000). För att lyckas driva ett franchisekontor krävs det en ledare 
med stark motivation (Selig, 1998). Det finns flera studier kring hur transformativt ledarskap 
kan bidra till ökad motivation och på så sätt, direkt påverka effektivitet. Däremot behandlar 
tidigare forskning inte vilken roll transformativt ledarskap har hos franchisetagare inom 
fastighetsmäklarbranschen, och hur effektivitet kan uppnås och definieras. Eftersom franchise 
som företagsform har visat sig som effektivt har tillämpningen blivit allt mer vanlig. I dagsläget 
är majoriteten av alla fastighetsmäklarbolag en del av en franchisekedja. 
Fastighetsmäklarbranschen har genom övergången till franchisekedjor blivit mer effektiv, 
bland annat på grund av bättre it lösningar (Wu & Xie, 2016). Eftersom branschen har anpassat 
sig och franchising har blivit mer av en norm än en effektivitetsfördel förekommer ett praktiskt 
problem i vad som gör somliga franchisemäklarbolag mer effektiva än andra. Då det inte 
förekommer några empiriska resultat på hur transformativt ledarskap kan ge ökad effektivitet 
finns det här ett empiriskt problem. Baserat på tidigare studier har det transformativa 
ledarskapet en koppling till effektivitet. För att uppnå målsättningar och överleva mot 
konkurrenter krävs det en hög effektivitet på ett mäklarkontor. Enligt Söderfjäll (2008) är 
effektivitet svårdefinierat och kan vara exempelvis ekonomiska resultat, personalomsättning 
och motivation. Därför föreligger det ett teoretiskt problem då teorin kring hur effektivitet kan 
uppnås i franchisebolag inom fastighetmäklarbranschen behöver utvecklas. I denna studie vill 
vi teoretiskt och empiriskt undersöka franchisetagarens transformativa ledarskap och dess 
möjlighet till att uppnå effektivitet. Som en sammanfattning av diskussionen uppträder därmed 
vår forsknings lucka. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter till att uppnå 
effektivitet i fastighetsmäklarbranschen, samt hur definierar franchisetagare effektivitet?   
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1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra till effektivitet i 
ett franchisebolag. Effektivitet kan definieras på flera olika sätt och därför vill vi skapa 
förståelse för vad effektivitet är inom franchisebolag i mäklarbranschen. Genom ökad förståelse 
kring effektivitet och transformativt ledarskap vill vi utveckla ett ramverk som ger en ökad 
kunskap för dess betydelse inom franchise.   

 

1.5 AVGRÄNSNING 

I den här studien har vi valt att avgränsa oss till franchisetagarens perspektiv inom svenska 
fastighetsmäklarbolag. Fokus i denna studie ligger på transformativt ledarskap och effektivitet 
eftersom vi anser att effektivitet är av stor betydelse för framgång inom mäklarbranschen. Vi 
väljer inte att avgränsa oss till en viss ålder hos franchisetagarna vid valet av respondenter, då 
vi även vill se om det har någon betydelse för ledarskapet. Det finns tre olika typer av franchise, 
vi väljer att avgränsa oss till Business Format Franchising eftersom det är den vanligaste typen 
av franchise.  

 

1.6 CENTRALA BEGREPP 

 Transformativt ledarskap  Det råder små skillnader till definitionen av det 
transformativa ledarskapet. Vi väljer att definiera det 
som Backström et al. (2008). Han menar att det 
transformativa ledarskapet motiverar individen genom 
att lägga fokus på deras ideal och moraliska värden. 
Relationen mellan ledare och medarbetare betonas och 
ses som en process där de tillsammans strävar efter 
samma mål.  

Effektivitet   I vår studie delar vi åsikt med Yukl (2005) och 
Söderfjäll (2008) att effektivitet inte kan definieras på 
enbart ett sätt utan skiljer sig beroende på vad 
organisationer anser är effektivitet. I denna studie 
kommer vi att ha en öppenhet till begreppet effektivitet, 
eftersom vi vill utforska begreppets definition hos 
franchisetagare.  

Franchise & Franchisetagare  Är en företagsform där franchisegivaren äger en 
etablerad affärsmodell och sedan hyr ut rätten till att 
låta franchisetagare använda varumärket och konceptet 
(Benjamin, Jud, & Sirmans, 2000).  

Fastighetsmäklarbranschen  Franchising kan tillämpas inom flera 
näringslivsområden som exempelvis försäljning inom 
service, varor eller tjänster men i vår studie fokuserar 
vi på franchise inom fastighetsmäklarbranschen 
(Svenskfranchise, 2019).   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Det här kapitlet ligger till grund för den empiriska studie samt analysen. Vi kommer utifrån 
teorier och relevant litteratur förklara vårt problem. Vi inleder med att förklara franchise med 
stöd av principal – agentteorin, vidare förklaras olika komponenter inom transformativt 
ledarskap och sedan begreppet effektivitet. I slutet av kapitlet förklarar vi vår analysmodell 
som ger en överblick över vår analys. Då vi har valt ett abduktiv angreppssätt, syftar 
referensramen främst till att ge en begreppsapparat och ett ramverk att behandla den 
insamlade empirin efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Översikt över teoretiska referensramen. 

I den teoretiska referensramen har vi valt att inleda med att presentera teorierna, detta har vi 
gjort för att det ska ge en ökad förståelse innan relevansen för studien diskuteras. 
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 2.1. FRANCHISE 

För att klara av att driva ett franchisebolag krävs det en viss typ av självkänsla och mod hos 
individen, till att våga fullfölja en stor franchiseinvestering. Franchise är en överenskommelse 
mellan två parter, en franchisetagare och en franchisegivare. Det upprättas ett kontrakt mellan 
dem, vilket innebär att franchisetagaren betalar en avgift till franchisegivaren för rätten till att 
sälja företagets varor eller tjänster samt använda sig av franchisegivarens varumärke 
(Lafontaine, 1992). Det är kvalificerade individer som förstår värdet i franchise och vill 
investera pengar i ett franchisekontor. I och med investeringen så har entreprenören tagit en 
risk och är därmed mer motiverad, till att så snabbt som möjligt lära sig hur franchise fungerar. 
Franchisetagaren måste skapa en långvarig struktur för att driva ett effektivt franchisekontor. 
De entreprenörer som vill expandera geografiskt, måste arbeta effektivt för att lyckas. 
Expansion genom franchising är ofta positivt förenat med tillväxt (Gillis & Castrogiovanni, 
2012). 

2.1.1 BUSINESS FORMAT FRANCHISE 

Inom Business Format Franchise har franchisetagaren tillgång till hela affärsmodellen, som är 
framtagen av franchisegivaren och det är den allra vanligaste typen att driva franchise på. Det 
går att identifiera franchise i tre olika typer, en av dem är Business Format Franchising. Det är 
en användbar och allt vanligare affärsmodell för de entreprenörer som strävar efter utveckling 
och geografisk expansion (Gillis & Castrogiovanni, 2012). Business Format Franchising är en 
typ av franchise där förhållandet mellan franchisetagare och franchisegivare, inte enbart 
inkluderar rätten till varan/tjänsten, service och varumärket, utan omfattar hela affärsmodellen. 
Affärsmodellen innehåller marknadsstrategier och planer, manualer och standard, 
kvalitetskontroller och en löpande två-vägskommunikation (Lafontaine, 1992). Business 
Format Franchising är det mest dominanta tillvägagångssättet att driva franchise. Parterna 
samverkar genom affärskonceptet som franchisegivaren tagit fram och kan på så sätt kontrollera 
franchisetagaren. Ägarmässigt så arbetar de självständigt men de är båda tvungna till att följa 
de regler och riktlinjer som konceptet innefattar (Gillis & Castrogiovanni, 2012).  

2.1.2 PRINCIPAL – AGENTTEORIN 

Då en franchisetagare måste förhålla sig till franchisegivarens riktlinjer och ramverk kan det 
emellanåt uppstå vissa utmaningar för franchisetagarens ledarskap. Det är inte alltid som 
franchisegivarens grundprinciper stämmer överens med franchisetagarens åsikter och 
värderingar Förhållandet mellan principalen och agenten kan leda till konflikter mellan 
varandra, eftersom de kan ha olika mål och intressen med företaget. Principal – agentteorin 
uppkom på 70-talet och är en kombination av institutionell teori och forskning inom 
företagsekonomi. Teorin bygger på att en problematisk situation kan uppstå när en ”agent” har 
möjlighet till att ta beslut och vidta åtgärder som påverkar en annan person eller en organisation 
(Eisenhardt, 1989). Principalen är den som äger företaget medans agenten är den som leder 
företaget på uppdrag av principalen. Det kan vara en anställd med befogenhet att besluta, 
exempelvis en platschef. Dessa två parter arbetar under en och samma kedja men har olika mål 
och intressen, vilket leder till att det kan uppstå en konflikt som kallas för agentproblemet 
(Panda & Leepsa, 2017).  Problematiken uppstår när en agent är motiverad att agera utifrån 
egna intressen och dessa strider mot principalens intressen. Ett klassiskt exempel på principal 
– agentförhållande är en VD på ett företag och aktieägare. Teorin bidrar med förståelse kring 
varför individer agerar på ett oönskat sätt, sett ur principalens perspektiv. Olika teorier har 



   
 

 
   
 

8 
 

 

utvecklats, för hur problemet kan undvikas. Empiriska bevis tyder på att kompensation i form 
av bonusar är till fördel för att följa och uppnå målsättningar som ligger i linje med principalens 
intressen. Det förekommer ofta att organisatoriska ledare på en högre nivå har aktieandelar i 
företaget för att deras intressen ska ligga i linje med principalernas. Det centrala i teorin är alltså 
att principalen delegerar beslutsmakt till agenten, som sedan belönas för resultaten. Information 
mellan båda parter måste fungera för att kunna följa upp resultaten. I nedanstående figur 
illustreras de olika flöden som finns mellan principaler och agenter (Eisenhardt, 1989). 

 

Figur 2.2 Grundläggande modell över agentteorin 

Agentkontrakt 
Det finns fyra grundläggande principer när det kommer till kontraktutformning, principalen 
tjänar till att utforma kontrakt som styr agenten till att agera i principalens intressen. Milgrom 
& Roberts (1992) beskriver de fyra principerna informations principen, incitaments intensitets 
principen, övervaknings intensitet principen och lika ersättningsprincipen. Informations 
principen säger att ett prestandamått som avslöjar information om agentens ansträngning bör 
inkluderas i kontraktet, som exempelvis ekonomiska resultat. Incitaments intensitets principen 
säger att den optimala intensiteten av incitament är beroende av fyra faktorer. 1. De ökande 
intäkterna som skapas när ökad ansträngning kommer från agenten. 2. Hur precist de önskade 
aktiviteterna bedöms 3. Agentens risktolerans 4. Agentens reaktion på incitament. 
Övervaknings intensitets principen kompletterar incitaments intensitet principen i dem 
situationerna där intensiteten av incitament är hög och övervakningen också är det. Beroende 
på hur kostsamt det är att övervaka medarbetares prestanda kan det vara billigare att använda 
incitament. Den sista principen för kontraktsutformning är lika ersättningsprincipen. Principen 
säger att aktiviteter som värderas lika av arbetsgivaren skall vara lika mycket värda beträffande 
incitament och även icke finansiella belöningar. Detta relaterar till ett problem för att 
medarbetare är involverade i flera olika aktiviteter. De aktiviteter som belönas lite eller inte alls 
tenderar till att bli försummade, samt att resultatet kan bli oönskat. Ett exempel är en lärare som 
får incitament för varje bra provresultat. Detta medför att läraren tenderar att lära ut enbart inför 
provet och bidrar därmed till sämre kunskap hos eleverna (Milgrom, Roberts , & Meyer, 1992).  
 
Agentkostnader 
När principal – agent förhållandet leder till agentproblem leder detta i sin tur till olika typer av 
kostnader som uppstår på grund av problematiken. Agentkostnader uppstår när agenten inte 
verkar för att nyttomaximera för principalens intresse utan agerar för sitt eget bästa. Principalen 
blir då tvungen till att styra agenten och det resulterar i tre olika kostnader, 
övervakningskostnader för principalen, överenskommelsekostnader för agenten och 
residualförlusten. Övervakningskostnader innebär de kostnader som principalen behöver lägga 
för att bevaka och bedöma agentens prestation i företaget. Dessutom måste principalen studera 
och utvärdera agentens kostnader, vilket resulterar i kostnader för principalen. 
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Överenskommelsekostnader är de kostnader som uppstår när kontraktet upprättas mellan 
parterna. Agenten är bunden till att operera enligt de riktlinjer som företaget har och de 
anpassningar agenten måste göra för att förhålla sig kontraktet. Agentens agerande kan leda till 
en förlust, residualförlusten. Den uppstår när agenten inte verkar för principalens intresse och 
inte maximerar förmögenheten för principalen. För att reducera residualförlusten så behöver 
principalen använda sig av övervaknings- och överenskommelseskostnader (Panda & Leepsa, 
2017).  

2.1.3 AGENTFÖRHÅLLANDEN INOM FRANCHISE 

Inom franchise föreligger det ett principal – agent förhållande mellan franchisegivare och 
franchisetagare, samt mellan franchisetagare och fastighetsmäklare Forskning kring 
agentteorin, kopplat till franchise fokuserar på att försöka utveckla lösningar till 
agentkonflikten, som kan uppstå mellan principalen och agenten. Konflikten bygger på att det 
är både svårt och dyrt för principalen, franchisegivaren, att övervaka agentens, 
franchisetagarens beteende. Individer antas vara självcentrerade, rationella och ogillar generellt 
att ta risker. Dock inom franchise, kan principalen och agenten ha olika riskpreferenser. 
Principalen kan vara mer riskneutral eftersom de kan sprida riskerna till flera olika möjligheter, 
medans agenten inte kan sprida riskerna. Båda dessa parter är självcentrerade, vilket kan leda 
till en konflikt. Likaså kan det uppstå konflikter gällande kommunikationen mellan principalen 
och agenten. Både parter kan sitta inne på väsentlig information som de inte delar med sig av, 
vilket i sin tur kan leda till onödiga konflikter. Tidigare forskning har fokuserat en hel del kring 
hur det optimala kontraktet mellan principal och agent ska utformas. Inom franchising, skiljer 
sig kontraktets struktur beroende på om agenten är en franchisetagare som äger och driver sitt 
eget kontor eller om franchisetagaren äger kontoret men har anställt en chef som har ansvaret. 
Det som skiljer sig mellan dem är ersättningen. Franchisetagarens ersättning är kontorets 
resultat minus den avgiften som måste betalas till franchisegivaren, samt övriga kostnader. 
Chefens ersättning består av en vanlig lön men det kan även förekomma incitament, såsom 
bonus kopplat till prestation. Ett agentförhållande uppstår även mellan fastighetsmäklare och 
franchisetagare. Eftersom fastighetsmäklaren huvudsakligen avlönas med provision uppstår 
agentproblemet när hen nyttomaximerar, genom att prioritera sina egna intressen. Detta kan i 
vissa fall gå emot franchisetagarens intressen, som kan vara hela kontorets resultat (Gillis & 
Castrogiovanni, 2012).   

 

2.2 TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

Transformativt ledarskap bygger på olika positiva faktorer som utmärker ledarskapet. Målet är 
att göra det rätta för både individerna och organisationen. Ledarskap kan definieras på många 
olika sätt vilket har skapat en problematik för de som vill utveckla sin ledarpotential. En 
kontrast till detta är den koncentrerade definitionen av transformativt ledarskap som presenteras 
nedan.  

”Transformativt ledarskap representerar visioner, planering, kommunikation och 
kreativa åtgärder som enar grupper av individer kring en samling klara värderingar och 
övertygelser för att nå tydliga och mätbara mål. Det transformativa ledarskapet påverkar 
samtidigt den personliga utvecklingen och produktiviteten hos alla inblandade 
(Andersson, 1992, s. 56).” 
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Den transformativa ledaren förändrar ständigt det egna jaget och ser ledarskapets natur som en 
ständig inlärningsprocess. Det finns vissa positiva faktorer som utmärker den transformativa 
ledaren. Några av dessa är att det leder till mer långsiktiga vinster som en följd av långvariga 
anställningsförhållanden och relationer. En annan faktor är att ledaren påverkas av över 90% 
av de anställda och inte bara dem 10% som utmärker sig mest. Den transformativa ledaren är 
noga med att uppmärksamma alla individer och berömma deras styrkor. Ledaren är engagerad 
till att skapa positiva relationer för medarbetarnas och organisationens bästa. Viktigast av allt 
förespråkar den transformativa ledaren för en effektivitetsfilosofi som går ut på att göra det rätta 
för både individerna och organisationen (Andersson, 1992). Bass (2008) beskriver det 
transformativa ledarskapet som effektivt och lämpligt i situationer där medarbetare ska se 
gruppens intressen över sina egna. Den transformativa ledaren ska även få medarbetarna att bli 
ense med organisationens vision och eftersträva den.    

För att uppnå ett effektivt transformativt ledarskap bör ledaren besitta flera av de olika 
egenskaper och beteenden som ingår i de fyra grundkomponenterna. Den teoretiska modellen 
för transformativt ledarskap består av fyra grundkomponenter, intellektuell stimulans, idealt 
inflytande, inspirerande motivation och individuell hänsyn. Desto flera av dessa 
grundkomponenter ledaren besitter desto effektivare blir det transformativa ledarskapet (Bass 
& Bass, 2008). Det är viktigt att de fyra grundkomponenter inte uppfattas stegvis utan den 
transformativa ledaren bör besitta flera av dessa olika egenskaper och beteenden. Det är således 
av betydelse, hur ofta den transformativa ledaren påvisar dessa beteende som nämns nedanför 
(Kirkbride, 2006). 

2.2.1 INTELLEKTUELL STIMULANS 

Intellektuell stimulans syftar på ledarens uppmuntran till medarbetarnas intellektuella 
utveckling och att våga bidra med egna förslag. Intellektuell stimulans handlar till stor del om 
att ledaren ska stimulera sina medarbetare att på egen hand, bemästra problem och utveckla 
personliga egenskaper (Kirkbride, 2006). Genom att ledaren kontinuerligt ifrågasätter och 
utmanar grundantaganden, rutiner, beteenden, befintliga sanningar och uppmuntran till nya 
beteenden så skapar ledaren utrymme för kontinuerlig intellektuell utveckling (Söderfjäll, 
2008). Medarbetare ska inte vara rädda för att begå individuella misstag utan de uppmanas till 
kreativitet och att våga tänka på egen hand (Bass & Riggio, 2006). Den transformativa ledaren 
strävar och uppmuntrar även medarbetarna till utveckling och förändring genom att aktivt 
arbeta med feedback. Likaså handlar det om att uppmana medarbetarna till att våga ifrågasätta 
ledarens beteende och ge egna förslag på arbetsmetoder och arbetsrutiner (Söderfjäll, 2008). 
Medarbetare uppmuntras till att testa nya tillvägagångssätt och deras idéer ska inte kritiseras 
om de skiljer sig från ledarens idéer (Bass & Riggio, 2006). ´ 

2.2.2 IDEALT INFLYTANDE 

Idealt inflytande syftar på två faktorer, ledarens beteende och egenskaper. Den transformativa 
ledaren är respekterad, trovärdig och väl uppskattad. Medarbetare ser på sin ledare som en 
förebild och de strävar efter att efterlikna ledarens beteende (Bass & Riggio, 2006). Enligt 
Kirkbride (2006) betraktas ledaren som en förebild på grund av hens moraliska beteende eller 
på grund av ledarens personliga karisma. De kan identifiera sig med ledaren och uppfattas som 
en person med extraordinära ledaregenskaper samt beslutsamhet. En ledare med ett idealt 
inflytande vågar ta mer risker och upprätthåller en hög etisk och moralisk standard (Bass & 
Riggio, 2006). Nyckelfaktorer inom idealt inflytande är att den tranformella ledaren 
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uppmärksammar medarbetarnas prestationer, använder makt för positiva fördelar samt hanterar 
kriser omgående (Kirkbride, 2006).  

 

2.2.3 INSPIRERANDE MOTIVATION 

Inspirerande motivation syftar till den transformativa ledarens arbete med att motivera och 
inspirera sina medarbetare runt omkring sig till att vilja prestera. Med entusiasm och optimism 
byggs en stark vi-känsla upp. Ledaren motiverar medarbetarna till att utmana sig själva (Bass 
& Riggio, 2006). Medarbetarnas förväntningar utvecklas till att våga uppnå högra mål än de 
tidigare ansett var möjligt (Kirkbride, 2006).  Likaså vill den inspirerande motivationsledare 
vara tydlig med organisationens vision och vilka förväntningar som både ledaren och 
medarbetarna har gentemot varandra. Således för att medarbetare ska känna mening med deras 
arbetsuppgifter (Bass & Riggio, 2006). Ledare som arbetar fram en tydlig och hållbar vision 
som delas med medarbetarna, resulterar i ökad motivation till att vilja prestera bättre (Andersen, 
Bjørnholt, Ladegaard, & Holm-Petersen, 2018). Inspirerande motivation handlar även om att 
ledaren låter medarbetare vara mer delaktiga i organisationen, vilket bidrar till ökad motivation 
hos varje enskild individ. Idealt inflytande tillsammans med inspirerande motivation formar ett 
slags karismatiskt ledarskap (Bass & Riggio, 2006).  

2.2.4 INDIVIDUELL HÄNSYN 

Individuell hänsyn syftar på att den transformativa ledaren ska vara uppmärksam på varje 
enskild individs behov av ledarskap (Bass & Riggio, 2006). Ledaren visar omsorg och är lyhörd 
för medarbetarnas idéer såväl som bekymmer (Kirkbride, 2006). Individuell hänsyn uppstår i 
praktiken, när nya möjligheter ges till att lära och utvecklas i kombination med ett stöttande 
klimat. Vidare upptäcks individuella skillnader i form av behov och önskningar. Med skillnader 
i behov och önskningar menas, att vissa anställda behöver mer uppmuntran, andra vill vara mer 
självständiga och vissa behöver med tydliga och striktare riktlinjer att förhålla sig till. Detta 
sker på bästa sätt i öppna ytor med en tvåvägskommunikation, med personliga 
kommunikationer som bygger på tidigare möten. Medarbetare ska inte känna att de blir 
övervakade av ledaren. (Bass & Riggio, 2006). Nyckelfaktorer för individuell hänsyn är att den 
transformativa ledaren är en aktiv lyssnare, ser individers skillnader i styrkor och svagheter 
samt uppmuntrar till självutveckling (Kirkbride, 2006).  

 

2.3 EFFEKTIVITET 

Effektivitet är ett begrepp med olika definitioner beroende på vilket sammanhang som studeras. 
Att försöka definiera vad effektivitet är vid tillämpning av transformativt ledarskap, kräver 
förståelse för hur effekten uppstår, det vill säga hur påverkansmekanismen ser ut i detta 
ledarskap. Detta kallas att studera medierande effekter. Om det transformativa ledarskapet 
exempelvis skapar tillit till ledaren leder detta i sin tur (medierar) till positiva effekter på 
exempelvis prestation och tillfredställelse. Effektivitet mäts ofta i objektiva prestationer som 
tillverkade enheter, utförda ärenden och liknande. Det är en syn på effektivitet som dock är för 
snäv för att göra rättvis åt allt det som ledarskap kan föra med sig. Mjuka värden som motivation 
och personalomsättning är lika intressant som objektiva resultat eftersom det kan påverka 
objektiva resultatet på lång sikt med stor effekt (Söderfjäll, 2008). Enligt Bang (2008) definieras 
effektivitet som till vilken grad en grupp möter eller överträffar uppsatta mål. Målsättningar är 
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i teoretiska definitioner av effektivitet en faktor för att klargöra vilken grad av effektivitet som 
uppnås. Enligt Söderfjäll (2008) kan effektivitet definieras på olika sätt beroende på 
organisationens målsättning, det kan vara allt från personalomsättning, motivation och 
ekonomiska mål.  

2.3.1 PERSONALOMSÄTTNING 

Personalomsättning kan medföra både negativa och positiva konsekvenser beroende på olika 
faktorer. Personalomsättning har sedan länge setts som ett viktigt organisatoriskt problem. 
Begreppet är förknippat med kostnader och något som bör reduceras. Verkligheten är snarare 
att personalomsättning inte enbart behöver medföra negativa konsekvenser, utan även i vissa 
fall positiva konsekvenser. Att kostnader som utbildning och rekrytering uppstår i samband 
med ny personal är ett faktum. Därför finns det en generell negativ bild av personalomsättning. 
Positiva konsekvenser vid personalomsättning kan exempelvis vara att en nyanställd känner sig 
mer motiverad för arbetet och kan efter inlärningen bidra med en högre effektivitet på sikt. En 
annan teori är att arbetsmarknaden har förbättrats generellt och möjligheten till att rekrytera 
ännu bättre anställda finns. Följden av huruvida resultatet blir en positiv eller negativ påverkan 
på organisationen är beroende av hur hög personalomsättningen är, hur stor konkurrens det 
råder på den aktuella arbetsmarknaden samt hur högt upp tjänsten ligger i hierarkin i företaget 
(Straw, 1980).  

2.3.2 EKONOMISKA RESULTAT 

Ekonomiska resultat är ett prestationsmått som härstammar från ekonomistyrningen i företag. 
Det är ett styrsätt som är enkelt att mäta och ha uppsikt över. Styrsättet går ut på att sätta upp 
siffermässiga målsättningar för personalen och hänger inte sällan ihop med 
incitamentsprogram. Kostnadsreducering är ett vanligt mål som en organisation vill uppnå. 
Genom styrsättet ekonomiska resultat, kan incitament användas för en chef när vissa 
kostnadsreduceringar uppnås. Det är av vikt att resultaten är av betydelse för organisationen 
eftersom det annars finns risk för att målet med styrsättet blir kontraproduktivt. Om en chef får 
incitament för att reducera kostnader och lyckas med detta, kan det i sin tur medföra en negativ 
effekt som en minskad omsättning. Ett annat vanligt incitamentsystem som används vid 
styrning av ekonomiska resultat är provisionsbaserade inkomster. Även i det fallet är 
målsättningen att styra medarbetare till att arbeta för större resultat och omsättning (Merchant 
& Van der Steede, 2007). 

2.3.3 MOTIVATION 

Motivation är en process som bestämmer intensiteten i individers beteende, och kan kopplas 
samman med den drivkraft som får människor att vilja prestera. En ytterligare faktor som 
diskuteras kring motivation är orsaker till varför människors handlingar går åt ett specifikt håll 
(Kaufmann & Kaufmann, 2016). Den amerikanska psykologen Abraham Maslow presenterade 
1943 en modell som blev känd som Maslows behovstrappa. I denna framgår människors behov 
i fem nivåer. Healy (2016) beskriver i sin reflektion av Maslows forskning, att det är det första 
steget i trappan, de fysiologiska behoven som mat och vatten, som ligger till grund för 
människors motivation. Nyare forskningsresultat från Miller, Jr, Carlson , & Donahoe (2009) 
argumenterar för att det går att närma sig motivation på flera olika sätt som psykologiskt, 
beteendemässigt, kognitivt och socialt.   
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2.4 ANALYSMODELL 

Förståelsemodellen förklarar de relationer som studeras i undersökningsarbetet. Den stora 
ringen betyder att kontexten som studeras är inom franchisebolag. Effektivitet och 
transformativt ledarskap illustreras nedan som två rutor där tranformativt ledarskap består av 
de fyra grundkomponenterna. En pil mot effektivitet visar interaktionen mellan transformativt 
ledarskap och effektivitet som studien syftar till att fånga upp. Slutligen kopplas effektivitet 
ihop med tre definitioner som härstammar från studiens referensram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2.1 Egenkonstruerad analysmodell  

Transformativt 
ledarskap 

- Idealt inflytande 
 

- Inspirerande 
motivation 
 

- Intellektuell 
stimulans 
 

- Individuell 
hänsyn  

Effektivitet 
Personalomsättning 

Ekonomiska resultat Motivation 

Interaktion 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt. Vi kommer redogöra för de 
olika val som har gjorts under processen och även granska dem kritiskt. Baserat på 
forskningsfrågan och syftet gjordes de mest lämpliga metodvalen för denna studie. Dessutom 
kommer det även att presenteras hur vi har samlat in vårt material och hur vi har analyserat 
detta. Slutligen förs en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt etiska 
överväganden. 

 

3.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS 

3.1.1 ABDUKTIV ANSATS 

Vid förberedelserna till en analys av intervjumaterial kan forskare använda sig av utav en 
induktiv, eller abduktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien är målsättningen 
bland annat att hitta vilka definitioner av effektivitet som finns i mäklarbranschen. Därför 
lämnas det en viss öppenhet till begreppet utifrån den teoretiska referensramen. Studien började 
i en deduktiv ansats. Längre fram i studien skedde en viss rörelse mellan teori och empiri, vilket 
ledde till att problemet angreps med en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen har lett till att 
vi under studien har varit mottagliga för nya infallsvinklar och nya fakta. 
Undersökningsprocessen inleddes med sökning efter lämpliga vetenskapliga artiklar och 
lämplig litteratur med anknytning till området. Den informationen har hjälpt oss bygga en 
grundläggande referensram och forma vår empiriska undersökning. Utifrån en abduktiv ansats 
ses teorin och empirin som två dimensioner som kontinuerligt kommer i kontakt med varandra. 
På detta sätt mejslas en förklaring succesivt fram (Alvehus, 2013). Eftersom det i princip inte 
är möjligt att ha ett helt öppet sinne är det också i nästintill omöjligt att ha en ren induktiv ansats 
(Jacobsen, 2002). Därför innebar valet av en abduktiv ansats även vissa fördelar med att kunna 
basera intervjuer på teorier men ändå ha en öppenhet mot nya definitioner och infallsvinklar 
som kommer från den empiriska studien.  

3.1.2 KVALITATIV STUDIE 

Det finns vissa gemensamma drag för alla studier. Oavsett om studien är kvalitativ eller 
kvantitativ är syftet att forska fram ny kunskap (Jacobsen, 2002). I denna studie är det av 
betydelse att undersöka målgruppens tankar, agerande och rutiner i deras roll som ledare. 
Jacobsen (2002) beskriver att en renodlad kvalitativ metod är att föredra i situationer där vi 
försöker skapa klarhet i ett oklart ämne med en nyanserad beskrivning av det. Vårt huvudsakliga 
mål med studien är att skapa mer klarhet, dels i begreppet effektivitet och fenomenet 
transformativt ledarskap, samt dess påverkan på effektivitet i ett mäklarföretag med 
franchisestruktur. Baserat på detta, vårt syfte samt problemformuleringen valde vi att 
genomföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2002) 
beskriver att den kvalitativa metoden är en metod som är mer öppen för ny information och en 
metod som undersöker ett fåtal enheter på djupet. Metoden är mest lämplig när författarna vill 
få klarhet av ett begrepp eller ett fenomen. Genom en kvalitativ metod får vi fram mer detaljerad 
information, vilket bidrar till att studiens problem kan undersökas på bästa möjliga sätt. Vi vill 
undersöka franchisetagares transformativa ledarskap och hur de definierar, samt uppnår 
effektivitet.  
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3.2 LITTERATURSÖKNING  

Inledningsvis samlades data in som kunde användas för att bygga upp den teoretiska 
referensramen. Litteraturen är delvis uppbyggd av böcker från högskolans bibliotek och 
stadsbiblioteket i Halmstad. Det har även använts vetenskapliga artiklar som fanns på olika 
databaser, Google Scholar, DiVA och Onesearch. Likaså har äldre uppsatser använts för att 
granska förslag på framtida forskning och hitta relevanta referenser inom området. Sökorden 
som har använts för att hitta artiklar är: transformativ leadership, efficiency, franchise, 
leadership and franchise, real estate, franchising in real estate. Dessa sökord har legat till 
grund för ett flertal användbara artiklar till den teoretiska referensramen. Vid sökningen 
användes de centrala begreppen som utgångspunkt.  

I litteraturen användes data som redan fanns tillgänglig sedan tidigare undersökningar, så kallad 
sekundärdata. Problematiken med sekundärdata är att tillförlitligheten inte är lika stor som vid 
primärdata. Vid sekundärdata minskar kontrollen över hur data har samlats in, 
insamlingsmetoder och vem det är som har registrerat informationen (Jacobsen, 2002). Därmed 
har litteraturen granskats kritiskt. Vid sökningen av vetenskapliga artiklar granskades hur 
många som har refererat till artikeln, vart den är publicerad, och vilka ämnesområden som 
berörs. Hänsyn togs även till vilket år artikeln publicerades. Det fanns en strävan efter att hitta 
så nya publicerade artiklar som möjligt för att få en inblick i den senaste forskningen kring 
ämnesområdet. Det fanns mycket tidigare forskning kring transformativt ledarskap och under 
1990-talet blev ledarskapsforskningen starkt påverkad av transformativt ledarskap. Jacobsen 
(2002) menar att det är nödvändigt att granska den historiska forskningen för att få en bredare 
förståelse kring ämnesområdet. Därmed ansåg vi det relevant att ta med äldre källor i teorin då 
det utgör en stor del av forskningen kring vårt ämnesområde. Teorin om transformativt 
ledarskap har genom åren utvecklats och flera handlingar om teorin har publicerats. Därmed 
valdes det att skriva utifrån några av de senaste handlingarna för att tillämpa den senaste 
forskningen. Vidare gjordes försök till att styrka teorin med hjälp av källor som för ett liknande 
resonemang, då det ger en högre trovärdighet för både författare och läsare (Jacobsen, 2002).  

 

3.3 EMPIRISK STUDIE 

I studien valdes intervjurespondenter ut främst baserat på bekvämlighetsurval. Detta innebär att 
de respondenter som valdes ut är lättåtkomliga för forskarna (Denscombe, 2018). Det är på 
grund av att den kvalitativa intervjuprocessen är tidskrävande och vi i denna studie har 
begränsat med tid. Respondenter som uppfyllde kriterierna blev kontaktade per mail (se bilaga 
1) och ombedda att delta i undersökningen. Vi bokade möten med franchisetagarna och hade 
semistrukturerade intervjuer i ungefär 60 minuter. Kriterierna för urval av respondenter 
beskrivs nedan. 

3.3.1 VAL AV FRANCHISETAGARE 

Vid valet av respondenter är ett stort urval att föredra då det ger mer generella resultat 
(Jacobsen, 2002). Målsättningen med denna kvalitativa studie är dock snarare att klarlägga och 
förtydliga begrepp och fenomen. Det är även på grund av att kvalitativ datainsamling är mycket 
tidskrävande samt att den data som samlas in är så rik på detaljer och upplysningar att den är 
tidskrävande att analysera (Jacobsen, 2002). Således var urvalet begränsat till åtta respondenter 
där varje intervju tar ungefär en timme. De urvalskriterier som ligger till grund för valet av 
respondenter baserades på att de är aktiva i rollen som franchisetagare på ett mäklarföretag med 
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Business Format Franchise. Anledningen till detta kriteriet är att aktiva franchisetagare har den 
mest verklighetstrogna uppfattningen om det som undersöks. Ett annat kriterium var att 
intervjua franchisetagare i olika franchisekedjor, för att studera om faktorer som företagskultur 
eller visioner påverkar resultaten. Vi inledde undersökningsprocessen med att söka på internet 
och hitta franchisetagare på olika kontor och kedjor. Därefter kontaktades möjliga 
respondenterna med ett mail som förklarade vilka vi är och vad studien handlar om (se bilaga 
1). Efter en vecka kontaktades respondenterna igen via telefon för att följa upp och boka möten. 
Detta resulterade i åtta bokade intervjuer.  

Följande franchisetagare deltog i vår studie: 

Respondent Ålder Franchiseorganisation Verksam som 
franchisetagare 

Antal 
anställda 

Adrean 30 år Axelssons AB 4 år 11 

Bennett 31 år Axelssons AB 3 år 7st 

Castor 24år Axelssons AB 6 mån 3st 

Denise 50 år Cederquist AB 8 år 6st 

Emmanuel 36 år Björkmans AB 7 mån 9st 

Falke 57år Cederquist AB 17 år 14st 

Gloria 25år Björkmans AB 6 mån 3st 

Hughie 41år Björkmans AB 9 år 8 st. 

Tabell 3.1  Information om respondenter. 

3.3.3 DATAINSAMLING 

Denna studie fokuserar på att analysera hur franchisetagare arbetar med transformativt 
ledarskap och hur detta bidrar till effektiviteten i bolaget, samt hur effektivitet definieras i 
branschen. Intervjufrågor till respondenterna har utformats i en semistrukturerad intervjuguide. 
Innehållet i intervjuguiden (se bilaga 2) har operationaliserats utifrån den teoretiska 
referensramen. Frågor av mest neutral karaktär ställdes i början av intervjun och de mer 
emotionellt involverande frågorna ställdes mot slutet av intervjun. Avsikten var att ge 
respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar kring frågorna i intervjuguiden. Därför 
utvecklades strukturen med följdfrågor. Det är även därför majoriteten av frågorna är av öppen 
karaktär. De öppna frågorna medför enligt Jacobsen (2002) att uppgiftslämnaren får säga allt 
hen vill ha sagt samt att de kan medföra att oväntade synpunkter fångas upp i studien.  

Intervjuerna bestod enbart av individuella besöksintervjuer på respondenternas verksamheter. 
Vi är intresserade av den enskilda individens uppfattning om ledarskapet och effektivitet. Detta 
fångas på bästa sätt upp av en individuell besöksintervju. Även om Jacobsen (2002) menar att 
dessa intervjuer tar lång tid att genomföra och genererar material som är tidskrävande att 
analysera, valde vi ändå denna metod eftersom den gav bäst data för denna studie. Vi såg även 
fördelar med att kunna granska ansiktsuttryck och kroppsspråk i intervjuprocessen. Vi ville 
undvika intervjueffekter, där respondenten säger det hen anser att forskarna vill höra, eller vad 
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som är socialt accepterat.  Data som har samlats in för första gången av forskarna själva kallas 
primärdata (Jacobsen, 2002), studiens primärdata är insamlad data från intervjuerna. 

I denna studie har intervjuerna som har utförts med personlig kommunikation spelats in med 
en ljudinspelningsenhet. Ett godkännande för detta har lämnats av varje deltagande respondent. 
Vi valde att spela in intervjuerna av en rad olika anledningar. En av dem var för att kunna 
upprätthålla ögonkontakt med respondenterna under intervjun och det är i princip omöjligt att 
få med sig en sådan stor datamängd från intervjun som en inspelning kan ge jämfört med att 
anteckna (Jacobsen, 2002). De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades för att 
sedan utgöra underlag för analysen. Fördelarna med att spela in intervjuerna är att datan inte 
påverkades av minnesfel och fördomar. Det gav oss även möjlighet till att överblicka intervjun 
upprepat och detaljerat. Jacobsen (2002) menar även att transkriberad data från inspelade 
intervjuer underlättar delningen av informationen med andra, samt att den vidare främjar 
återanvändning i annan forskning.  

Nedanstående tabell ger en överblick över personlig kommunikation: 

Respondent Befattning Varaktighet 
(minuter) 

Personlig 
kommunikation 

Adrean Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 54 6/3–2019 

Bennett Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 66 5/3–2019 

Castor Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 57 27/3–2019 

Denise Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 33 12/3–2019 

Emmanuel Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 61 5/3–2019 

Falke Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 61 12/3–2019 

Gloria Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 58 27/3–2019 

Hughie Reg. Fastighetsmäklare, 
Franchisetagare 41 8/3–2019 

 

Tabell 3.2 Information om personlig kommunikation.   

OPERATIONALISERINGSPROCESSEN OCH UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

Utformningen av intervjuguiden tog stöd i den teoretiska referensramen. Intervjufrågorna om 
transformativt ledarskap, effektivitet och franchise är konstruerade utifrån olika strategiska 
komponenter inom respektive ämne. Vi har valt att rikta frågorna mot ledarskap och effektivitet 
inom franchise för att hjälpa oss besvara vår frågeställning. Nedanför visas ett eget konstruerat 
operationaliseringsschema som skildrar hur intervjufrågorna (se bilaga 2) är kopplade till 
studiens teoretiska referensram. Siffrorna i schemat avser intervjufrågornas nummer i 
intervjuguiden.  
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Teori Strategier/komponenter Referenser Frågor 

Transformativt 
ledarskap 

Intellektuell stimulans 
Bass & Riggio, 2006 

Söderfjäll, 2008 
Kirkbride, 2006 

6–8 

Idealt inflytande Bass & Riggio, 2006 
Kirkbride, 2006 9–11 

Inspirerande motivation Bass & Riggio, 2006 
Kirkbride, 2006 12–14 

Individuell hänsyn Bass & Riggio, 2006 
Kirkbride, 2006 15–16 

Effektivitet 

Effektivitet Bang, 2008, Söderfjäll, 
2008 17–20 

Personalomsättning Straw, 1980 21–23 
Ekonomiska resultat Merchant & Van der 

Steede, 2007 24–26 

Motivation 
Kaufmann & 

Kaufmann, 2016 Healy, 
2016 Miller, Jr, Carlson 

, & Donahoe, 2009 
27–28 

Franchise 
Principal-agentteorin Eisenhardt, 1989 Panda 

& Leepsa, 2017 29 
Agentproblem Panda & Leepsa, 2017 30 

Agentförhållanden Gillis & 
Castrogiovanni, 2012 31 

Tabell 3.3 Operationaliseringstabell 

3.3.4 DATAANALYS 

Dataanalysen i denna studie är baserad på analysmodellen (se kapitel 2) och Miles och 
Hubermans metod för kvalitativ dataanlys. Miles och Huberman valdes för att det är en 
kvalitativ metod som erbjuder möjligheten till att utveckla och förbättra det fortsatta arbetet. 
(Miles, Huberman, 1994).Varje intervju transkriberades och granskades flera gånger. Sedan 
kategoriserades datan genom att markera olika koder med olika färger. Koder som var 
intressanta, återkommande och kopplade till de centrala begreppen i studien togs fram och 
jämfördes mellan respondenterna dels individuellt och mellan de olika franchisebolagen. 
Vidare jämfördes den empiriska datan med den teoretiska referensramen och tidigare forskning 
i analysen. När respondenternas svar jämfördes upptäcktes mönster, likheter och skillnader. 
Detta låg sedan till grund för att dra slutsatser och besvara problemformuleringen. Dataanalysen 
gjordes i tre steg och är i linje med hur Miles och Huberman (1994) beskriver den kvalitativa 
dataanalysen. Det första steget var en översiktlig analys och reduktion av datan med 
målsättningen att inte kategorisera för mycket. I det andra steget analyserades datan genom att 
visualisera mönster, likheter och olikheter. I det sista och tredje steget bekräftas och avslutas 
analysen, vilket skedde kontinuerligt och upprepande under studien. Analysen mynnade ut i 
utvecklingen av ett ramverk som visar interaktionen mellan komponenterna i det transformativa 
ledarskapet och olika definitioner på begreppet effektivitet.  
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3.4 TROVÄRDIGHET 

Självklart är strävan i alla studier att uppnå en tillförlitlighet och giltighet. Metoden är till hjälp 
för att kritiskt granska den data som valdes, samt om den går att lita på (Jacobsen, 2002). Det 
är vid kvalitativa studier, i princip omöjligt, att undvika subjektivitet från forskarna eftersom 
tolkningarna kan påverkas av forskarnas förutfattade meningar eller personliga värderingar. Det 
är därför viktigt att en strävan efter att vara så kritiska och objektiva som möjligt genom 
forskningsprocessen finns.  

För att säkerställa intern validitet i studien var vi konsekventa med att observera och samla in 
data som relaterar till vårt problem och är relevant med avseende på den teoretiska 
referensramen. Kvalitativa studier får även ofta en hög intern giltighet på grund av att de får 
fram den ”riktiga” förståelsen av ett fenomen eller en situation (Jacobsen, 2002). Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta är platser som kändes naturliga för 
respondenterna. Intervjuerna utfördes även individuellt med respondenterna för att inte miljön 
omkring skulle påverka respondenternas svar, detta kallas för kontexteffekten (Jacobsen, 2002). 
Vidare intervjuades franchisetagare på olika kontor och företag för att undvika att någon 
beroendeställning påverkar och att svaren influeras av exempelvis företagskultur, det är något 
som Jacobsen (2002) menar ökar validiteten i studien. 

I studien görs en analytisk generalisering. Avsikten med studien är inte att fastslå fenomenens 
omfång och frekvens utan studien har som syfte att förstå och fördjupa begrepp och fenomen. 
Jacobsen (2002) beskriver att datan från ett mindre urval av undersökningsenheter generaliseras 
till en mer teoretisk nivå. Om teorin är giltig för ett större antal enheter måste den bekräftas av 
fler studier. Till skillnad från statistiska generaliseringar kan den begreppsmässiga 
generaliseringen och det ramverk som utvecklats i en kvalitativ studie ge möjlighet till att tas 
med i framtida studier för vidare undersökningar av liknande situationer (Yin, 2015).  

Kvalitativa studier har generellt sett inte lika hög reliabilitet som en kvantitativ studie kan ha. 
Vi har ändå varit uppmärksamma på reliabiliteten i studien vid våra val av metod och 
utformandet av undersökningsprocess. Valet av besöksintervjuer istället för telefonintervjuer 
är en faktor som Jacobsen (2002) menar ger en högre tillförlitlighet. Vidare valdes det att utföra 
intervjuerna på respondenternas egna kontor, detta menar Jacobsen (2002) bidrar till en ökad 
trygghetskänsla samt att respondenterna erbjöds att få vara anonyma för att tillförlitligheten i 
svaren skulle vara större. 

 

3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Att intervjua individer innebär att vi bryter oss in i personers privata sfär Jacobsen (2002).  
Innan intervjun kontaktades respondenterna via mail, där syftet med studien förklarades. En 
vecka senare följde vi upp mailkontakten till respektive respondent med ett telefonsamtal. 
Respondenterna fick på så sätt tid till att fundera över om de var intresserade av att delta i 
studien. Respondenterna informerades om att de har fullständig anonymitet genom intervjun. 
Respondenternas namn i studien är latinska namn. Det respondenten yttrar i intervjun 
omformuleras inte och för att förstå ett resultat, presenteras fullständiga data. För att erhålla en 
korrekt undersökning så bör den uppfylla tre etiska grundkrav, informerat samtycke, rätt till 
privatliv och krav att bli korrekt återgiven Jacobsen (2002). I denna studie har dessa tre etiska 
grundkrav följts och därmed upprätthålls en noggrann forskningsetik.   
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4. EMPIRI  

I det här kapitlet presenteras den empiriska datan som är erhållen från de utförda intervjuerna. 
Den empiriska datan bygger på respondenternas svar på de frågor som återfinns i 
intervjuguiden, som i sin tur är baserade på litteraturstudien och teorierna i den teoretiska 
referensramen i kapitel två. Varje respondent är en företagsledare och presenteras under den 
franchiseorganisation hen tillhör, med varje teori separat tillsammans med tillhörande 
komponenter. Med sikte på att presentera respondenternas perspektiv kring studiens 
ämnesområde.   

 

4.1 PRESENTATION AV FRANCHISETAGARE 

Åtta franchisetagare har intervjuats i denna studie och presenteras med latinska namn i 
alfabetsordning genom hela kapitlet.  

Adrean, är 30 år gammal, har studerat på högskolan i Halmstad i fyra år och har arbetat som 
franchisetagare i fyra år. Han ansvarar för elva anställda. Han ansvarar för att upprätthålla 
varumärket, svara mot anställda och kunder samt att arbeta som fastighetsmäklare. För Adrean 
innebär ledarskap att föregå med gott exempel, tänka långsiktigt och få de anställda att växa. 
Detta åstadkommer han genom att anpassa sig efter de anställdas olika personligheter och inte 
bara säga till dem vad som ska göras, utan även själv vara del av det.  

Bennet, är 31 år gammal, har studerat på högskolan i Halmstad i fyra år och har arbetat som 
franchisetagare i tre år. Han ansvarar för sju anställda. Hans ansvarsområde är att ta hand om 
relationen till huvudkontoret, de anställda samt att ansvara för tekniken på kontoret och arbeta 
som fastighetsmäklare. Bennet tror inte på toppstyrt ledarskap utan ser sig själv som en i gänget. 
När det behövs kliver han in och tar rollen som ledare och går först i spetsen. Detta 
åstadkommer han genom att vara stöttande mot sin personal i alla lägen och se till att ha koll 
på allting som rör kontoret.  

Castor, är 24 år gammal, har studerat på Högskolan i Väst i Trollhättan och har arbetat som 
franchisetagare i sex månader. Han ansvarar för tre anställda. Hans ansvarsområde är att ta hand 
om personalen på kontoret och samtidigt arbeta som fastighetsmäklare för egen del. För Castor 
innebär ledarskap att det är en skillnad på chefer och ledare. Han åstadkommer detta genom ett 
genuint intresse för vad hans anställda tycker och tillsammans skapa en miljö samt kultur som 
de kan stå för. 

Denise, är 50 år gammal, har studerat på Komvux, Halmstad Högskola och på campus i 
Värnamo. Hon har arbetat som franchisetagare i åtta år. Hon ansvarar för sex anställda. Hon 
ansvarar för att ta hand om personalen, svara mot huvudkontoret och upprätthålla varumärket. 
Likadant som att hon själv har tyglar och krav på sig, från huvudkontoret, ser hon på samma 
sätt på relationen till sina anställda. Hon ger dem de verktyg och stöd de behöver för att uppnå 
sina mål. Detta åstadkommer hon genom att följa upp med veckomöten och även individuella 
möten där hon diskuterar budgetar och fortsatt utveckling med de anställda individuellt.  

Emmanuel, är 36 år gammal, har studerat på Karlstad universitet och har arbetat som 
franchisetagare i sju månader. Han ansvarar för nio anställda. Hans ansvarsområde omfattar 
framförallt att styra kontoret och ansvar för personalen. Emmanuel besitter tidigare 
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ledarskapserfarenhet, då han har arbetat med projektledning. Han ser ledarskap som en 
utmaning till att få alla att dra åt samma håll och att hela tiden bidra med energi på kontoret. 
Detta åstadkommer han genom rutiner i form av regelbundna samtal med medarbetarna.  

Falke, är 57 år gammal, har studerat på Komvux och har arbetat som franchisetagare i 17 år. 
Han ansvarar för 14st anställda. Hans ansvarar över kontoret och att det fungerar samt att 
mäklarna tjänar pengar. Falke ser på ledarskap som en process som handlar om att få individen 
att växa och att de anställda ska på egen hand lära sig att utvecklas i sin roll som mäklare. Detta 
gör han genom att följa upp genom veckomöten och även prata individuellt med sina anställda 
för att se hur dem känner och tänker kring sin karriärutveckling.  

Gloria, är 25 år gammal, har studerat på Malmö högskola och har arbetat som franchisetagare 
i sex månader. Hon ansvarar för tre anställda. Hon ansvar för personalfrågor, leverantörsfrågor 
och marknadsföring. För Gloria innebär ledarskap engagemang och att det hennes uppgift att 
driva gruppen framåt. Detta åstadkommer hon genom att hela tiden visa att allting är möjligt, 
och även alltid vara tillgänglig och där för sina anställda.   

Hughie, är 41 år gammal, har studerat på högskolan i Väst i Trollhättan och har arbetat som 
franchisetagare i nio år. Han ansvarar för åtta anställda. Vidare ansvarar han för allt från 
personalansvar till att driva företaget och göra affärer som mäklare. Han ser på ledarskap som 
att vara en stark förebild som sätter kulturen på företaget. Detta åstadkommer Hughie genom 
att vara kritisk mot sig själv och att försöka att vidareutbilda sig kontinuerligt.  

 

4.2 TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

AXELSSONS AB – ADREAN, BENNET OCH CASTOR 

INTELLEKTUELL STIMULANS 

Adrean arbetar aktivt med feedback. Det sker genom veckomöten, månadsmöten och årsmöten 
men även under vardagen. Under mötena diskuteras utveckling och framtida mål. Han berättar 
att han hela tiden försöker uppmuntra mäklarna till att tänka i ett bredare perspektiv för att nå 
utveckling och att de inte ska vara rädda för att misslyckas.   

”Det är en konst att kunna vara ett slags blankt papper, att du inte vägleder dem direkt 
in till ett rätt val utan att de själva ska hitta vägen till utveckling.” 

Bennet och Castor menar också att feedback är en viktig del av deras arbete och jobbar såsom 
Adrean, med uppföljningar i form av regelbundna möten. Bennet menar att det i en tuff 
marknad är synnerligen viktigt att följa upp för att få en bild av hur medarbetarna lyckas med 
sina målsättningar. Det är enligt Adrean även viktigt att anpassa feedback efter olika 
personligheter.  

Castor, Bennet och Adrean menar alla att det är av stor vikt att medarbetarna kan ta egna 
initiativ. Adrean förklarar med en tydlig röst hur viktigt det är att de sätter sig ner och pratar 
ut ordentligt i den situationen. Han menar att en mäklare som inte kan ta egna initiativ inte 
blir speciellt långvarig inom mäklarbranschen. Castor menar att det är ingen annan än den 
enskilde mäklaren som kan sköta affärerna och att franchisetagarna endast kan ge så mycket 
stöd som de har möjlighet till.  
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IDEALT INFLYTANDE 

Castor tycker att det är viktigt att vara en förebild för sina medarbetare. Detta gör han 
framförallt genom att leva som han lär. Han menar att det inte går att vara en hycklare och säga 
en sak till sina medarbetare och själv göra något helt annat. Detta säger även Adrean och 
Bennet. Bennet menar att han leder med framgång och vill leverera positiva resultat, för att 
inspirera sina anställda till att följa samma spår. Kan Bennet få sina medarbetare att arbeta på 
samma sätt menar han att de kommer må bra och inte slita ihjäl sig. Adrean tycker att en ledare 
ska gå framför gruppen och leda dem, istället för att stå bakom och skrika, och framförallt arbeta 
hårt själv. 

Att uppmärksamma prestationer är något som Adrean, Bennet och Castor gör på sina kontor 
regelbundet och på liknande sätt. De tycker att det är en viktig del i deras arbete. Adrean menar 
att det är olika prestationer som behöver uppmärksammas, somliga bygger rent på siffror medan 
andra bygger på mer specifika prestationer som att få ihop en extra svår affär. Han fortsätter 
med att poängtera att olika individer behöver uppmärksammas på olika sätt. Vissa individer 
gillar uppmärksamheten att synas framför gruppen medan andra föredrar enskilt beröm och 
olika incitament. Castor berättar att det även är viktigt att visa uppskattning till de mindre 
prestationerna genom en klapp på axeln och komplimanger när medarbetarna har gjort något 
bra.  

När det kommer till att utnyttja sin maktposition menar alla tre att det inte behövs i någon större 
utsträckning mot sina medarbetare. De använder de främst för att skydda sina medarbetare om 
de hamnar i en situation där kunderna är missnöjda och vill prata med en chef, då ofta för att 
skydda sina medarbetare. Det är bara vid tillfällen då produktiviteten blir lägre och fokus 
hamnar på annat än arbetet som det behövs en tillsägelse, menar Castor och Adrean.  

INSPIRERANDE MOTIVATION 

Adrean menar att det första steget i motivationsprocessen är att ha förståelse för alla 
medarbetares olika personligheter. Vissa anställda motiveras av att nå kontorets gemensamma 
målsättningar. Motsatsen är individualisten, som inte lägger något större värde i gruppens 
prestation som helhet, utan motiveras av sina egna mål och prestationer. Bennet berättar att 
hans medarbetare till stor del motiveras av frihet, att inte ha några bestämda arbetstider och 
större måsten så länge de uppnår sina målsättningar. Castor menar att det framförallt är laget 
och den familjära känslan som hans medarbetare drivs av. Eftersom många motiveras av 
lagkänslan använder sig Castor av olika gruppmål som kontoret ska uppnå. Han menar att det 
gäller för honom som ledare att hitta ett gemensamt motiv att trycka på. Alla tre arbetar 
dessutom med provisionstrappor där större omsättningar belönas med högre lön.  

INDIVIDUELL HÄNSYN 

Adrean säger att det är ett självklart val för honom att anpassa sitt ledarskap till varje enskild 
individ och inte bara på vad gruppen behöver från honom. Att vara uppmärksam på vad 
medarbetarna kräver av honom och sedan agera utefter mäklarnas egen personlighet.  

“Genom att jag lär känna mina medarbetare, så att jag vet om vilka personligheter de 
har, hur de reagerar och inte, samt vad de triggas av och inte, anpassar jag mitt ledarskap 
därefter.”  
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Castor säger att han är en människokännare vilket även gör honom till en duktig mäklare. Han 
menar att hans starka egenskap är att han förstår människor och ser deras behov. Genom en 
diskanalys som varje mäklare genomför ser han vilka styrkor som ska lyftas fram men även de 
svagheter som behövs arbeta vidare på. Adrean berättar vidare hur viktigt det är att bygga upp 
ett starkt klimat. Företaget har en stark och tydlig vision som de hela tiden eftersträvar. Castor 
får vidare en fråga kring kontorets klimat och deras sammanhållning. Han säger att det är 
otroligt viktigt med ett tryggt klimat och att det mer eller mindre är deras vision på kontoret. 
Varje mäklare måste ta eget ansvar för sina affärer men att det är teamet som tar dem framåt. 
Alla på kontoret ska må bra av att komma till arbetsplatsen och tycka det är roligt att gå till 
jobbet. På sätt kan de tillsammans nå nya höjder, “En kedja är bara så stark som sin svagaste 
länk”.  

BJÖRKMANS AB – GLORIA, HUGHIE OCH EMMANUEL 

INTELLEKTUELL STIMULANS. 

Gloria arbetar mycket med feedback, hon gör detta genom regelbundna veckomöten i grupp 
och enskilt med varje medarbetare. Positiv feedback är enligt Gloria viktigare än negativ 
feedback. Om det behövs ge negativ feedback, är det viktigt att lyfta fram det på rätt sätt och 
att det inte framkommer som nedlåtande. Hon menar att det är viktigt att inte lägga sig i för 
mycket när det inte behövs, medarbetarna ska inte avskräckas från att våga ta egna initiativ. 
Emmanuel och Hughie arbetar på samma sätt som Gloria. Emmanuel menar att det är viktigt 
att hitta ett tillvägagångssätt som fungerar för varje enskild individ. Vidare tycker Emmanuel 
att uppföljning är viktigt samt att upprätthålla positiv energi bland medarbetarna. Att motivera 
mäklare ligger mycket i att de vill tjäna pengar säger han, men att jobba med att få dem att ta 
till sig kritik är en svårare utmaning för en ledare. Han säger att det kan vara svårt att lyfta fram 
det på ett bra sätt.  

”Jag jobbar hela tiden med att få dem att till sig kritiken, det handlar inte om att försöka 
jävlas med dem utan det handlar om att försöka lyfta dem till att bli bättre och bättre.” 

Även Hughie menar att det är utmanande att feedbacken når fram på rätt sätt och jobbar med 
att bli så bra som möjlig på det. Han poängterar att det är av stor vikt att medarbetarna tar egna 
initiativ och blir självgående. Vidare fortsätter Hughie prata om utveckling för de mäklare han 
har ansvar för.  

”Genom att uppmärksamma deras positiva egenskaper och inte sätta några 
begränsningar utan låta dem sälja allt som de själva känner att de behärskar, utvecklas 
mina medarbetare.” 

IDEALT INFLYTANDE 

Hughie försöker vara en förebild för sina medarbetare och menar att det är något en 
franchisetagare måste vara i denna branschen, det finns inget annat alternativ. Han är en förebild 
för sina medarbetare genom att dels leva som han lär och genom att vara hel och ren. Med detta 
menar han att det är viktigt att även vara transparent och ärlig mot sina medarbetare. Gloria och 
Emmanuel har samma åsikt. Gloria menar att eftersom det är ett prestationsyrke, måste hon 
som ledare själv prestera för att kunna förvänta sig att medarbetarna ska göra det. Emmanuel 
menar att det handlar om att bidra med mycket energi till medarbetarna. Emmanuel 
uppmärksammar sina medarbetares prestationer med tävlingar dels individuellt och för hela 
gruppen. Det gör även Gloria som tillägger att det även är viktigt med kontinuerlig feedback 
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och beröm. Hughie arbetar likadant. Alla tre menar att de endast behöver använda sin 
maktposition i de fall kunder är missnöjda och hamnar i konflikt med medarbetaren. Då stöttar 
de sina medarbetare och tar fighten för deras räkning. Hughie menar att så länge hans 
medarbetare är hela och rena och sover med gott samvete kan han ta fighten för dem alla dagar 
i veckan, men mot medarbetarna behöver han inte vidta ett särskilt auktoritärt ledarskap.  

INSPIRERANDE MOTIVATION 

Gloria menar att det är mycket skillnader i hur hon arbetar med att motivera sina medarbetare 
eftersom alla drivs av olika saker. Det finns dem som drivs extremt mycket av pengar och att 
tjäna så mycket som möjligt. Andra drivs mer av sammanhållning och laget. De skillnaderna 
måste hon ta hänsyn till när hon ska motivera sina medarbetare. Hughie har samma åsikt och 
menar att det är förvånansvärt lite medarbetare på hans kontor som drivs av pengar. Emmanuel 
motiverar sina medarbetare genom att konstant pusha dem framåt och menar att tävlingar 
motiverar medarbetarna mycket. Förväntningar och företagets visioner kommunicerar alla tre 
genom att gå igenom dem på regelbundna möten. Gloria menar även att detta görs särskilt 
tydligt med nyanställda. 

INDIVIDUELL HÄNSYN 

Gloria berättar att hon försöker uppmärksamma varje medarbetares behov av ledarskap men 
erkänner att hon kan bli bättre på det. Genom olika diskanlyser har hon bra koll på mäklarnas 
styrkor och svagheter. Hon påpekar att hon har en viktig roll i att medarbetarna är medvetna 
om sina styrkor och använder sig av dem. När det kommer till medarbetarnas svagheter försöker 
hon hela tiden jobba med att uppmuntra dem till att försöka förbättra dem. Även Hughie 
använder sig av personlighetstest, han menar att han inte behöver gå in och röra i medarbetarnas 
arbetssätt så länge de lyckas uppnå sina budgetar. Emmanuel säger att genom individuella 
månadsmöten får han en tydlig bild av vad varje medarbetare behöver av honom som ledare. 
Under möten går de igenom medarbetarnas styrkor och svagheter för att sedan arbeta vidare 
med dem till nästa möte. Alla tre tycker att det är viktigt med ett tryggt klimat och en vi-känsla 
på sina kontor. Emmanuel menar att många franchisetagare vill ha en så hög omsättning som 
möjligt per mäklare men han värderar istället en trygg arbetsplats och att personalen inte slutar. 
Det leder långsiktigt till bättre omsättning och att personal mår bra.   

CEDERQUIST AB – DENISE OCH FALKE 

INTELLEKTUELL STIMULANS. 

Denise och Falke arbetar båda med kontinuerlig feedback. De berömmer sina medarbetare när 
de har gjort något bra och ger konstruktiv feedback när de gjort något mindre bra. Denise menar 
att det kan vara en utmaning att ge feedback när det handlar om när medarbetaren har gjort 
mindre bra. Falke berättar att han till stor del arbetar med feedback i grupp, då han tycker det 
är ett bra sätt för att samma misstag inte ska upprepas av en annan mäklare i hans team. Han 
har även enskilda månadsmöten med varje mäklare. Denise arbetar även med feedback och 
uppmuntran vid de tillfällen en mäklare har svårt för att ta egna initiativ. Hon tar en kort paus 
och säger att feedback är oerhört viktig för att mäklare ska kunna utvecklas. Det ska ske 
naturligt och hela tiden. Falke upptäcker på de regelbundna mötena om någon medarbetare har 
svårt att ta egna initiativ, eftersom han ser det snabbt på siffrorna. Då är det viktigt att få tillbaka 
medarbetaren på banan igen. Målsättningen är att få medarbetaren på benen igen och bli 
självgående. Denna utvecklingen sker på bästa sett genom att lära sig av varandra enligt Falke.  
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IDEALT INFLYTANDE 

Falke tycker att det är en självklarhet att vara en förebild för sina medarbetare. Detta är han 
genom att vara rättvis. Denise försöker vara en förebild för sina medarbetare och gör detta 
genom att sätta upp vissa målbilder kring hur kontoret ska arbeta och fungera. Hon 
uppmärksammar sina medarbetares prestationer genom ett eget bonussystem på kontoret, 
utöver det bonussystem som franchisegivaren har gemensamt för alla kontor. Hon använder sig 
dessutom av utmärkelser för månadens mäklare. Falke uppmärksammar sina medarbetares 
prestationer genom att den som har presterat bäst får en pokal i slutet av året. Det delas även ut 
en utmärkelse för den bästa medarbetaren utifrån vad kollegorna tycker. I slutet på varje månad 
har Falke en liten ceremoni med sina kollegor där månadens mäklare utnämns och 
vederbörande får en flaska vin. Vidare berättar Falke att det även finns ett internt bonussystem. 
När mäklarna har omsatt över vissa belopp får de en procentuell högre lön. Detta menar han 
motiverar de anställda till att omsätta så mycket de kan. Han menar att det är ett bra sätt att 
uppmärksamma de som är duktiga för att de ska känna att deras slit lönar sig. Falke menar att 
han måste använda sin maktposition som ledare främst när det uppstår konflikter mellan de 
anställda på grund av intern konkurrens. Denise menar att hon behöver använda sin 
maktposition som ledare när mäklare hamnar i konflikter med kunder. Hon får gehör av kunden 
på ett annat sätt i och med rollen som franchisetagare.  

INSPIRERANDE MOTIVATION 

Falke berättar att motivationen på hans kontor främst bygger på att han och medarbetarna gör 
mycket roliga aktiviteter ihop. Sådana saker behövs för att gruppens sammanhållning ska 
stärkas och att medarbetarna ska få ny energi. Vidare berättar Falke att det finns en lönetrappa 
som är baserad på omsättning. Vid vissa bestämda nivåer av omsättning ökar lönen och det blir 
bonusar, vilket motiverar medarbetarna till att prestera bättre. Även Denise arbetar med att 
motivera sina medarbetare och gör det på samma sätt som Falke. Dialoger om verksamhetens 
vision och målsättningar kommunicerar Denise ansikte mot ansikte med medarbetarna 
kontinuerligt. Falke säger att på hans kontor sker det i slutet av året, då han sätter sig med varje 
medarbetare och diskuterar hur året har gått och hur nästa år ska se ut. Hans medarbetare har 
då möjligheten att påverka sina egna budgetar genom att diskutera planer och ambitioner för 
nästkommande år. 

INDIVIDUELL HÄNSYN 

Denise skulle vilja säga att hon är uppmärksam på varje medarbetares behov av ledarskap. Detta 
säger även Falke men att han ser det som en utmaning. Efter att ha funderat över frågan en kort 
sekund kommer han fram till att det inte går agera på samma sätt till alla medarbetare utan han 
måste försöka anpassa sig. Medarbetarna tar till sig hans ord på olika sätt, därför måste han 
bemöta varje medarbetare efter deras personlighet och behov. Denise säger att vissa behöver 
mer vägledning, medan andra är mer självgående. Vill de arbeta mer självständigt, vill hon inte 
komma och störa i deras arbete. Vidare berättar hon vikten av ett tryggt klimat och en vi-känsla 
på kontoret. Hon säger att de vill hålla konkurrensen utanför och att de fungerar som en liten 
familj. Därav är de väldigt noggranna vid rekrytering av mäklare eftersom de vill ha 
medarbetare som passar in efter deras kostym. Även Falke är övertygad om att det är oerhört 
viktigt. Han menar att alla kommer prestera bättre om de kommer till kontoret och tycker det 
är kul att vara där. Precis som Denise diskuterar Falke kring konkurrensen mellan mäklarna. 
Genom att bygga upp en stark vi-känsla slipper medarbetaren känna en tung känsla av 
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konkurrens även inne på kontoret. Han menar att de har tydliga spelregler när det kommer till 
kundfördelning och vem som säljer inom vilket område. De ska arbeta tillsammans och deras 
största konkurrenter är de andra byråerna i stan, inte gentemot varandra. Vi-känslan har de 
byggt upp genom att hitta på roliga aktiviteter tillsammans och att de inte är snåla med att ge 
varandra beröm. 

 

4.3 EFFEKTIVITET 

EFFEKTIVITET. AXELSSONS AB – ADREAN, BENNET OCH CASTOR 

När Adrean får en fråga kring vad effektivitet innebär för honom som franchisetagare tar han 
en lång paus och funderar. Han säger att det är en svår fråga att besvara. Till slut säger han att 
det innebär att arbeta med det en vill arbeta med och göra det koncentrerat. Göra det bästa av 
situationen av varje möjlig stund som ges. Likaså säger han att det kan vara små och enkla saker 
som skiljer ett effektivt mäklarkontor från ett annat. Han menar att det behövs skapa en 
företagskultur på kontoret där medarbetarna känner möjlighet till att vara effektiva och vill vara 
effektiva. Egentligen är det rätt enkelt att mäta effektivitet, om det endast skulle ses till 
ekonomiska termer. Han säger dock att det är en alldeles för snäv vinkel och inte ger en rättvis 
bild av mäklarens prestation. Det är flera faktorer runtomkring arbetet som inte går att mäta på 
samma sätt, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Likaså får han som ledare någonstans bestämma 
vad som är effektivitet enligt honom och på kontoret. Han säger att som mäklare arbetas det 
mycket med långsiktiga relationer och då syns inte resultaten direkt utan de kan enbart mäta 
det skarpa som är här och nu.  

”Relationsbyggande som kommer leda till diverse affärer för mäklaren är ett mjukt värde 
som inte går att mäta på samma sätt som de skarpa värdena. Därför måste jag också ta 
hänsyn till de mjuka värdena för att det ska bli rättvist.” 

Castor menar att det är många i branschen som inte är särskilt effektiva. Han menar att det hade 
blivit mycket mer gjort om folk hade varit mer effektiva. Effektivitet i branschen är enligt 
Castor beroende av att mäklare har en tydlig struktur rakt genom alla moment i arbetet. Som 
ledare kan Castor påverka effektiviteten hos sina anställda genom att leva som han lär. Han 
menar att om han själv inte är effektiv kommer inte hans medarbetare heller att vara det. Det 
finns enligt Castor en hel del möjligheter, i de olika arbetsmomenten att vara mer effektiv. 
Genom att ha rätt struktur menar han att det går att spara in mycket tid. Castor berättar att 
effektiviteten mäts främst genom att granska omsättningen. Genom att dela upp omsättningen 
i mindre delmål som, hur många kundmöten som behövs för en affär respektive hur många 
ringda samtal som behövs för att boka ett kundmöte menar Castor att det går följa processen 
och uppnå en ökad effektivitet. Även Bennet berättar att det finns ett samband mellan 
effektivitet och struktur men tillägger att det även är viktigt med ett driv från individerna, och 
att upprätthålla det drivet. Det kan vara svårt att vara driven i situationer när marknaden är tuff.  

PERSONALOMSÄTTNING 

Bennet, Castor och Adrean är av samma åsikt när det kommer till personalomsättning, de ser 
negativt på det. Även om branschen är drabbad av hög personalomsättning, tycker Castor att 
det är ett mått på ett dåligt ledarskap. Adrean förklarar att personalomsättningen ofta medför 
att nyexaminerade studenter kommer in på arbetsplatsen. De flesta mäklare som rekryteras är 
nyexaminerade förklarar han. Castor menar att ungefär hälften av alla nyexaminerade mäklare 
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slutar inom två år. Han vill erbjuda sina anställda en tryggare situation och tror att det långsiktigt 
ger bättre resultat om personalen känner en trygghet. Adrean påpekar att det är kostsamt att 
utbilda nya mäklare och det är därför viktigt för honom att rekrytera personer han tror på. Även 
Bennet och Castor tycker att det är viktigt att prioritera gruppdynamiken och satsa på att 
medarbetarna trivs, det tror dem ger mer långsiktigt hållbara resultat. Alla tre är överens om att 
personalomsättningen påverkar effektiviteten på kontoret negativt. Adrean berättar att det är 
vanligt i branschen att anställa fler nya medarbetare än det behövs för att se vem av dem som 
klarar sig, det konceptet vill han inte ägna sig åt.  

EKONOMISKA RESULTAT 

Att uppnå ekonomiska resultat är enligt Bennet, Castor och Adrean avgörande för både dem 
och för deras medarbetare. Alla tre är även överens om att det finns risker med att arbeta med 
provisionsbaserade inkomster. Det uppstår en svår situation när medarbetare känner sig otrygga 
på grund av att deras inkomst äventyras. Detta upplever alla tre som negativt då det påverkar 
medarbetarnas prestationer negativt. Alla tre vill arbeta emot detta och skapa en tryggare 
situation för sina medarbetare, men de anser att de provisionsbaserade lönerna ändå behövs på 
grund av att yrket är baserat på prestation. Adrean menar att gruppen kan påverkas negativt om 
någon inte uppnår sina ekonomiska resultat. Han berättar att den personen lätt kan hamna 
utanför sociala kontexter, såsom aktiviteter utanför jobbet på grund av att hen inte har råd. 
Castor menar även att en person som halkar efter i lönen mår dåligt, detta påverkar också 
gruppen.  

MOTIVATION 

Alla tre är överens om att effektivitet och motivation hänger ihop. Adrean säger ”är du 
motiverad, är du effektiv – det ena leder till det andra”. Han anser att det inte går att vara 
effektiv om mäklare inte är motiverad. För att uppnå ökad motivation bland medarbetarna i 
praktiken handlar det mycket, enligt honom, om att anordna en hel del tävlingar, lyssna på 
personalens behov, visa omtänksamhet och uppmuntra dem. Att få se sina mäklare utvecklas 
och finnas där som ett bollplank, gör att han emellanåt känner sig som deras pappa. Bennet tror 
att hans medarbetare är mer benägna till att lösa problem om de är motiverade. Desto mer han 
diskuterar motivation, desto mer övertygad blir han att det finns ett starkt samband mellan 
effektivitet och motivation.    

EFFEKTIVITET. BJÖRKMANS AB – GLORIA, HUGHIE OCH EMMANUEL 

Emmanuel menar att effektivitet är att försöka hitta en struktur som medarbetarna kan jobba 
efter. En bättre struktur medför att mäklare hinner mer på samma tid. Den strukturen ska finnas 
i alla moment i arbetet. Emmanuel menar att ett effektivt kontor måste ha en struktur som klart 
beskriver vad som måste göras. Genom att framförallt lyssna på sina medarbetare bygger 
Emmanuel ett förtroende till sina medarbetare. Gloria menar att effektivitet handlar om att få 
mer gjort på samma tid, genom att ha en riktigt bra planering för vad som ska göras för dagen. 
Hon menar att det är viktigt att ha tydliga mål för att inte sväva ut och inte vara produktiv på 
kontoret. Alla tre är överens om att det är vanligt att inte vara särskilt effektiv i branschen. 
Hughie säger att effektivitet är svårdefinierat men att som franchisetagare innebär effektivitet 
frihet, ”är du effektiv får du frihet”. Han fortsätter vidare in på vad en mäklare behöver för att 
uppnå effektivitet. Det är i princip avgörande att mäklare kan vara strukturerade för att bli 
effektiva. Alla tre menar att det krävs att de som ledare själva jobbar effektivt för att 
medarbetarna ska ta efter. Mätning av effektivitet tycker Hughie och Emmanuel är svårt, att 
bara mäta i siffror ger inte alltid en rättvisande bild av huruvida medarbetaren är effektiv eller 
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inte. Hughie menar att kontoret skulle kunna mäta varenda siffra och göra uppföljning men det 
är inget de prioriterar för tillfället eftersom det inte ger en rättvis bild.  

”Det finns flera andra faktorer som påverkar mäklarnas resultat, att det inte ger en rättvis 
bild av hur effektiv mäklaren har varit genom att enbart kolla på siffror.” 

Gloria menar att mätningen sker bäst genom att sätta upp många delmål och följa upp dessa 
kontinuerligt för att se hur framstegen mot den slutgiltiga målsättningen ser ut, vilket är att 
klara sin budget.   

PERSONALOMSÄTTNING 

Hughie och Gloria tycker att det är tråkigt med personalomsättning. De är enligt båda dock 
en naturlig del av branschen och Gloria menar att det beror på att det ofta är tufft i början av 
karriären. Många ger upp innan de tar sig över de första två åren som brukar vara de mest 
utmanande. Emmanuel menar att personalomsättning är något man tyvärr alltid får räkna 
med. Dock är en ambition på hans kontor att behålla så många medarbetare som möjligt och 
arbetar för en stark sammanhållning. Han menar dock att det kan finnas positiva aspekter i 
form av ny energi som kommer in och nya idéer från nya medarbetare. Även Hughie talar 
om de positiva aspekterna som Emmanuel tar upp men menar att det aldrig finns ett krav på 
en personalomsättning. Alla tre är överens om att effektiviteten faller vid 
personalomsättning. Emmanuel menar att detta beror på att strukturen faller när ny personal 
kommer in. Alla tre är överens om att rekryteringen främst är utmanande på grund av att 
personen ska fungera i gruppen. Emmanuel menar att det är viktigt att det inte blir någon 
intern konkurrens med den nya medarbetaren.  

EKONOMISKA RESULTAT 

Alla franchisetagarna är överens om att ekonomiska resultat är direkt avgörande för att 
verksamheten ska fungera. Gloria menar att det är i hennes intresse som franchisetagare men 
även för medarbetaren då lönen är provisionsbaserad. Alla tre är även överens om att det finns 
risker med att arbeta med provisionsbaserade inkomster. Emmanuel menar att risken med 
provisionsbaserade löner är att vissa individer kan känna stress, framförallt i början av sin 
karriär och välja därför att ge upp. För gruppen kan en konkurrenskänsla uppstå när mäklare är 
rädd för att medarbetarna tar ens affärer. Gloria menar att det kan orsaka stress och vara 
påfrestande för individen. För gruppen kan det uppstå problem om någon omsätter väldigt 
mycket medan någon annan har det tufft, detta kan leda till irritation och konflikter i gruppen. 

MOTIVATION 

Gloria säger att om en person är motiverad så blir hen per automatik effektiv. Hon säger att 
hennes eget motto i livet är, ”get shit done”, och menar att desto mer motiverad hon är, desto 
mer får hon gjort och desto mer effektiv blir hon. Således ser hon ett starkt samband mellan 
motivation och effektivitet. Hughie säger att han uppskattar att äga sin egen tid och att det bidrar 
till den starkaste motivationen till att vara effektiv. Således menar Hughie att de därmed går 
hand i hand med varandra. Emmanuel beskriver att motivation handlar om att utföra de 
arbetsuppgifter som ska göras, när de ska göras och dessutom viljan att få dem klara, vilket han 
menar går hand i hand med effektivitet. Han anser att de till stor del hänger samman men att de 
inte behöver göra det. Han menar att det finns motiverade personer men som ändå drar sig för 
att utföra vissa arbetsuppgifter och därmed inte är effektiva. Samtidigt berättar han att 
motivation också handlar om att vilja lyckas och tjäna pengar och det blir svårt att upprätthålla 
hög omsättning om mäklare inte arbetar effektivt. För att uppnå ökad motivation i praktiken 
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försöker Hughie hålla ordning på vad de har för motivationsfaktorer och sätta upp mål med 
hänsyn till det. Alla mäklare drivs inte av att omsätta mest pengar utan då är det viktigt att även 
satsa på andra saker som driver mäklarna som exempelvis att hitta på olika aktiviteter 
tillsammans. Gloria menar att det är viktigt att motivera medarbetarna genom att stötta dem 
genom att vara positiv även i tuffare perioder.  

EFFEKTIVITET. CEDERQUIST AB – DENISE OCH FALKE 

Denise säger att effektivitet innebär att utnyttja tiden på bästa sätt. Mäklarna bör leverera ett 
visst antal ringtimmar varje vecka, vilket ska generera i ett visst antal kundmöten som i sin tur 
leder till försäljning. Det är därmed viktigt enligt Denise att mäklarna lär sig att planera 
veckorna ordentligt och skapar en bra struktur de kan förhålla sig till. Det gäller att vara lyhörd 
och lyssna på vad mäklarna behöver för att de ska bli så effektiva som möjligt. Hon menar att 
de ska känna sig trygga med henne som ledare för att klara av den tuffa branschen som råder. 
Falke säger att effektivitet går ut på att komma till kontoret för att jobba. Han tycker att det är 
lätt hänt att medarbetare emellanåt ägnar sig åt annat än att försöka arbeta för att få in fler 
uppdrag. Han berättar vidare att det många gånger handlar om planering för att bli av med 
onödiga tidstjuvar. Effektiviteten handlar enligt Falke oerhört mycket om struktur. Genom att 
vara en schyst chef menar Falke att han skapar en tillit till sina medarbetare. 

Vidare pratar Denise om ledarskapets inflytande på medarbetarnas effektivitet. Hon anser att 
om hon själv visar sig som en driven och motiverande franchisetagare, kommer det ge en positiv 
effekt på mäklarna. Hon säger att hon vill vara en inspiration för sina medarbetare och att det i 
sin tur kommer bidra till effektivitet hos medarbetarna. Falke pratar mer om struktur. Genom 
att hjälpa sina medarbetare strukturera upp arbetet och försöka skapa vissa rutiner kan Falke 
uppnå en högre effektivitet på sitt kontor. Både Falke och Denise mäter effektivitet i dagsläget 
enbart på de ekonomiska resultaten. För att uppnå effektivitet använder sig Denise av olika 
målsättningar. Hon säger att det kan vara mål, både i omsättning, antal kundmöten samt hur 
många försäljningar de lyckas med. Falke menar att en bra struktur bidrar till fler affärer och 
därmed en högre omsättning. En målsättning för att uppnå effektivitet är att alltid försöka hålla 
sina budgetar.   

PERSONALOMSÄTTNING 

Både Denise och Falke är överens om att de vill ha så låg personalomsättning som möjligt. 
Falke tycker att personalomsättning är ett elände men att det är helt oundvikligt i och med den 
tuffa branschen. Han menar att det är flera gånger som nyutbildade mäklare inte har tillräckligt 
med kunskap om branschen och hur tuff den är. Denise säger att det är kostsamt varje gång en 
ny mäklare anställs. Hon menar att det brukar vara svårt för mäklare att gå från garantilönen 
som är i början av karriären till enbart provisionslön. Falke och Denise berättar att det är svårt 
att upprätthålla ett effektivt kontor vid en hög personalomsättning. Falke menar att när en ny 
mäklare kommer in måste han börja om på ruta ett med den mäklaren, vilket tar både tid och 
pengar.  

”Vid en hög personalomsättning påverkas effektiviteten oerhört mycket. Varje gång en ny 
medarbetare tas in krävs det tid och pengar för att få igång mäklaren.” 

Denise säger att utmaningen med rekrytering är att hitta rätt person, baserat på vilken 
personlighet som efterfrågas av kunderna och vad som finns på kontoret redan. Falke berättar 
att det är utmanande att rekrytera nya medarbetare men får mycket hjälp av sin franchisegivare.  
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EKONOMISKA RESULTAT 

Både Denise och Falke tycker att det är jätteviktigt att medarbetarna levererar ekonomiska 
resultat. Denise menar att hon som ledare kan påverka sina medarbetares förmåga att uppnå 
ekonomiska resultat genom att ge positiv feedback och det stöd de behöver, för att lyckas med 
så många affärer som möjligt. Genom att hålla de ekonomiska resultaten högt uppe på agendan 
och lyfta fram dem varje månad menar Falke att han kan bidra till att ekonomiska resultat 
levereras. Vidare berättar Denise att det finns vissa risker med provisionsbaserade inkomster. 
För individen är det en avsaknad trygghet och för gruppen kan det medföra att individer hamnar 
utanför. Även Falke berättar att det kan vara riskabelt med provisionsbaserade inkomster men 
menar att den som arbetar många timmar i veckan och är driven inte drabbas av det. För gruppen 
är risken att konkurrens uppstår och att det blir bråk om objekten.  

MOTIVATION 

Denise säger att om en mäklare är effektiv så når hen lättare sina mål och att det i sin tur leder 
till ökad motivation. När arbetet går bra och det är roligt att gå till arbetet blir en person 
automatiskt motiverad. Denise menar därmed att det finns ett samband mellan effektivitet och 
motivation. Även Falke säger att det finns ett starkt samband mellan begreppen. Han menar att 
de mäklare som har förstått sambandet har hittat nyckeln till mäkleriet. Mäklare som vet vad 
de ska göra och att de sker vid rätt tid är motiverade, vilket även innebär att de arbetar på ett 
effektivt sätt.  

För att öka motivation i praktiken bland medarbetarna är Denise noga med att alla ska trivas 
och ha roligt på jobbet. Motivation går att närma sig på flera olika sätt och att erbjuda dem en 
arbetsplats som känns trygg och stabil tror hon påverkar mäklarnas motivation till att göra ett 
bra jobb. Falke berättar att han är noga med att uppmärksamma mäklarnas positiva prestationer 
för att tydligt visa, att det går att lyckas i en tuff bransch och att alla kan om de vill. Han 
fortsätter berätta skillnaden på hans roll som ledare och franchisetagare. Som franchisetagare 
tittar han mer på siffror och det administrativa arbetet medan hans roll som ledare är den stora 
och utmanande delen av driva en verksamhet. Det handlar om att motivera och leda dem in på 
rätt väg i mäklarkarriären. Han ger dem samma förutsättningar och redskap för att leverera 
positiva resultat. Det enda som sätter stopp för en mäklare är den enskilde personens vilja.  

”Det är upp till var och en vad man vill och inte vill, man kan liksom inte göra mer än att 
leda hästen till vattnet men man kan inte tvinga den till att dricka.”  

 

4.4 FRANCHISE 

PRINCIPAL OCH AGENTTEORIN. AXELSSONS AB – ADREAN, BENNET OCH 
CASTOR 

Adrean berättar att franchise är en väldigt bra företagsform men med ”ganska tidigt till tak”. 
Med tidigt till tak menar Adrean att det är en enkel delegationsform. Som franchisetagare äger 
sitt kontor och enkelt kan ta egna beslut, vilket är en stor fördel med franchise. Dock är din 
resekarriär som mäklare relativt kort, det vill säga du slår i taket ganska fort, ”slutdestinationen 
som fastighetsmäklare är att bli franchisetagare”. Efter att ha mäklat några år finns det positiva 
förutsättningar för att bli franchisetagare och efter det, finns det inte någon högre nivå att nå 
inom fastighetsmäklarbranschen. Han säger att om det inte finns möjlighet till att växa i 
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karriären, är det svårt att hålla motivationen uppe. Således är det en utmaning för Adrean att 
hela tiden arbeta med att hitta nya målsättningar för kontoret och hans egen mäklarkarriär för 
att motivera sig själv.  

Även Bennett pratar om alla de fördelar som kommer med franchise. Han säger att det redan 
finns ett färdigt koncept för franchisetagarna att arbeta efter vilket gör det väldigt enkelt. Alla 
system och material finns redan samt att det alltid finns någon att fråga om hjälp, vilket ger en 
trygghet för franchisetagare. Vidare berättar han även om några nackdelar med franchise. Han 
säger att det kan vara svårt att genomföra egna idéer och att det kostar mycket pengar att ingå 
franchise. I början av sin karriär som franchisetagare finns det flera fördelar med franchise men 
efter några år finns det mer förståelse kring hur det fungerar och byggt upp starka band mellan 
sina leverantörer. Då menar Bennet att fördelarna minskar eftersom det är mycket pengar som 
försvinner på grund av att franchisetagare är bundna till kedjan fastän de egentligen hade klarat 
sig bra på egen hand. Castor säger att han lockades av de möjligheter som finns inom franchise. 
Det ger honom en trygghet och han blir säkrare i sitt ledarskap med huvudkontoret i ryggen. 
Även Castor säger att nackdelarna med franchise är de kostnader som följer med ett 
franchiseavtal. 

AGENTPROBLEM 

Adrean, Bennett och Castor är alla överens om att den provisionsbaserade lönen och mäklarens 
självständiga arbete kan leda till konflikter mellan mäklarna. Den vanligaste konflikten är att 
en annan mäklare tar en affär i ett område som en annan mäklare på samma kontor har ansvar 
över. Adrean säger att för ett trevligt arbetsklimat, måste det finnas tydliga spelregler. Bennett 
säger att det är viktigt att mäklarna håller sig till deras område för att det ska vara rättvist. Dock 
är det svårt när marknaden är trög och varje mäklare måste tänka mer på sig själva. Han anser 
att det är bättre att det går väldigt bra för någon än att det går dåligt för alla därför att den 
personen då kan motivera sina kollegor. Vid en tuff marknad kan vissa mäklare bli avundsjuka 
på varandra och det kan i sin tur leda till konflikter. Bennett säger att det därmed är viktigt att 
ha en öppen dialog med varandra och diskutera hur de ska hålla motivationen uppe.  

Vidare berättar franchisetagarna om intressekonflikter mellan dem och sina mäklare. Adrean 
säger att de går hand i hand med varandra. Mäklarna vill tjäna pengar och tjäna dem pengar så 
tjänar även franchisetagaren pengar. Därmed är båda parter nöjda. Vidare pratar Castor mer om 
varumärket och att det kan skilja sig mellan att mäklarna inte tänker riktigt lika långsiktigt som 
han gör. De kan vilja sluta en affär snabbt vilket kan innebära en risk för varumärket som i sin 
tur leder till att framtida affärer kan förstöras. Franchisetagare har ett mer långsiktigt tänk än 
medarbetarna. Adrean säger att det kan vara nyttigt med att konflikter emellertid uppstår. Det 
kan vara nyttigt för både han själv och medarbetarna. Det viktiga är att konflikterna reds ut och 
alla parter bli sams efteråt samt att alla är överens om en gemensam väg framåt. Konflikter 
kommet att ske oavsett, det väsentliga är hur den hanteras. Bennett berättar att det aldrig har 
uppstått några konflikter mellan honom och hans mäklare. Alla jobbar efter samma mål på 
kontoret och alla vill tjäna pengar. De har tydliga spelregler och högt i tak samt en stark 
gemenskap. Alla dessa faktorer anser Bennett är anledningen till att de inte har haft några 
konflikter mellan varandra.  

AGENTFÖRHÅLLANDEN 

Adrean upplever att franchisegivaren påverkar hans ledarskap mer idag än vad de gjorde förr. 
Han tror det beror på att franchisegivaren har ett större driv till att utveckla duktigare ledare. 
Även Castor berättar att franchisegivaren påverkar hans ledarskap. De har skapat en 
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företagskultur som Castor har valt att följa och den ska han sedan ska förmedla vidare på 
kontoret. Ibland kan det dock uppstå vissa svåra situationer när franchisetagare egentligen inte 
vill stå för det huvudkontoret säger. Castor säger att franchisetagare aldrig ska visa det för sina 
medarbetare utan alltid stå på huvudkontorets sida.  

”För börjar du tvivla på vad företaget säger kommer det sprida sig som en löpeld, så då 
måste du alltid stå för vad ditt varumärke säger.” 

Bennett säger att han inte alls påverkas av franchisegivaren mer än att de kontrollerar kontorets 
siffror och hör med personalen vad de tycker om hans ledarskap. På så sätt kontrollerar de hur 
utvecklingen går för både Bennett och kontoret. Alla franchisetagare är överens om att det finns 
utmaningar i ledarskapet med franchise. Adrean säger att de har strikta förpliktelser för vad 
som gäller, vad de får göra och vad de inte får göra samt hur de ska vara. Det är franchisegivaren 
som bestämmer företagets kultur och den måste kontoren rätta sig efter. Likaså har 
franchisegivaren full insyn i deras bolag och kan på så enkelt kontrollera att omsättning och 
budget upprätthålls.  

PRINCIPAL OCH AGENTTEORIN. BJÖRKMANS AB – GLORIA, HUGHIE OCH 
EMMANUEL 
Emmanuel berättar fördelar och nackdelar med franchise. Han säger att hans ser mest fördelar 
med att ingå i franchise, vilket även Hughie och Cornelia instämmer i. Emmanuel säger att 
huvudkontoret står för varumärkesbyggnaden, vilket skapar en trygghet samt en stabil grund 
att stå på. De bidrar med material och det finns alltid kompetenta människor att få hjälp av. 
Största fördelen säger Emmanuel är, att även om det finns vissa riktlinjer och regler som de 
måste förhålla sig till känner de sig väldigt självständiga och kan arbeta mycket som de själva 
vill. Dock kan det ibland vara en nackdel med vissa regler, eftersom de blir lite mer låsta men 
att det är ytterst sällan som det leder till någon slags konflikt mellan honom som franchisetagare 
och franchisegivaren. Även Hughie säger att ett franchiseavtal ger både honom och mäklarna 
en stabilare grund att stå på. Cornelia säger också att fördelarna med franchise överväger dess 
nackdelar. Hon behöver inte oroa sig för att fixa material, kampanjer och samarbeten utan kan 
fokusera på mäklarna. Det finns alltid någon att vända sig till för hjälp och det finns en trygghet 
med det stora varumärket i ryggen. En nackdel är att hon inte har lika stor möjlighet till att 
påverka beslut som om hon hade drivit och ägt sitt eget företag.  
 
AGENTPROBLEM 

Emmanuel berättar att den provisionsbaserade lönen och mäklarens arbete ibland kan leda till 
vissa konflikter mellan mäklarna, det handlar om vem som har bättre rätt till kunden. Ibland 
sker det av missförstånd, att mäklare tar en annans kund men ibland kan det även vara medvetet. 
Det viktiga är, enligt Emmanuel, att det inte händer flera gånger eftersom de inte ska arbeta för 
att konkurrera ut varandra utan det ska vara en rättvis fördelning. Han tillägger snabbt att detta 
inte är något som huvudkontoret har inflytande över utan kontoret har gemensamt kommit 
överens att de vill arbeta på det sättet. Även Gloria säger att de vanligaste konflikterna mellan 
mäklarna är vem av dem som ska ha nästa kund som kommer in innanför dörren. Hon menar, 
såsom Emmanuel, att det ska vara en rättvis fördelning mellan objekten och att de ska vara 
ärliga mot varandra, ”ärlighet kommer du längst med”. Gloria berättar att hon som ledare måste 
visa vägen och vara lyhörd för sina mäklare för att undvika dessa konflikter. Hughie säger att 
på grund av den tuffa marknaden som råder för tillfället, måste mäklarna tänka på sig själva. 
Således kan det uppstå mindre konflikter mellan mäklarna eftersom alla vill försöka nå sin 
budget och då måste de sälja. Vidare berättar franchisetagarna om de intressekonflikter som 



   
 

 
   
 

33 
 

 

kan uppstå mellan dem och sina medarbetare. Alla av dem säger att det är ytterst sällan som de 
har olika intressen eftersom i slutändan vill alla tjäna pengar. Emmanuel säger dock att det 
däremot kan vara olika intressen hur de ska komma dit.  

”Alla håller inte alltid med om ett tillvägagångssätt och det kan ibland leda till konflikter 
men vi försöker hitta den stora vägen att gå. Inte bara en väg som passar en person utan det 
ska passa majoriteten av mäklare.”  

Gloria säger att i och med att hennes anställda får sätta sina egna budgetar och vad de vill uppnå 
under året, kan hon aldrig kräva att de ska uppnå mer än det. Hon kan kräva att de ska klara sin 
budget men att kräva mer än så blir fel motivationsmässigt, säger hon.  

AGENTFÖRHÅLLANDEN 

Varken Emmanuel, Gloria eller Hughie upplever att franchisegivaren påverkar deras ledarskap 
något speciellt. Hughie säger att franchisegivaren bidrar mer med kloka tankar, råd och 
ledarskapsutbildningar. Däremot finner han trots det vissa utmaningar med det. 
Franchisegivaren ställer krav som han måste följa och de har kontakt med personalen för att 
höra deras uppfattning kring hans ledarskap. Även Emmanuel säger att det finns några 
utmaningar i ledarskapet från franchisegivaren. Han berättar att de finns vissa värdegrunder 
som alla inom företaget ska stå på och alla ska dra åt samma håll. Är inte alla överens om 
företagets värderingar kan det innebära vissa svårigheter att nå en bra överenskommelse. Därför 
är det väldigt viktigt att parterna redan från början är tydliga med vad de har för värderingar 
och grunder. Cornelia säger sig inte finna några speciella utmaningar med ledarskapet, mer än 
att lyckas driva ett kontor. Hon menar att franchisegivaren ännu inte har ställt några orimliga 
krav som hon känner att hon inte kan leva upp till.   

PRINCIPAL OCH AGENTTEORIN. CEDERQUIST AB – DENISE OCH FALKE 

Både Denise och Falke tycker att franchise är en väldigt bra företagsform men att den har sina 
för- och nackdelar. De säger att nackdelen är de kostnader som uppstår på grund av avtalet. 
Franchisetagaren ska betala en franchiseavgift till franchisegivaren. Falke säger dessutom att 
han emellanåt upplever att det tar lång tid innan franchisegivaren tar fram nytt material och 
kampanjer som de kan arbeta med. Denise poängterar att även om franchisegivaren ska ha en 
viss procent, får de inte glömma bort vad de får för pengarna och den trygghet som finns i 
varumärket. De får hjälp med webbsidor, marknadsföring, material men även stor draghjälp av 
en stor juristavdelning, personalavdelning, utvecklingsavdelning som driver mäkleriet framåt. 
Det är verktyg som hade varit både kostsamma och tagit lång tid att ta fram om de inte hade 
ingått i ett franchiseavtal. Falke säger att det är de stordriftsfördelarna som han verkligen 
uppskattar med franchise.   

AGENTPROBLEM 

Denise säger att det kan uppstå situationer där mäklaren ser sitt eget intresse framför gruppen 
men att de hela tiden arbetar med att skapa en stark vi-känsla. Även Falke instämmer i att sådana 
situationer kan uppstå. Han tillägger dessutom att det är tämligen vanligt men att det för den 
skull inte behöver vara pass vidare märkvärdiga händelser. Falke är noga med att medarbetarna 
ska känna sig lika behandlade och att även småsaker är viktiga att vara uppmärksam på. Vidare 
förklarar han om att det kan uppstå intressekonflikter mellan franchisetagaren och sina 
medarbetare. Denise säger att som franchisetagare är hennes främsta intresse att alla budgetar 
uppnås. Hon funderar en stund och säger att de intressekonflikter som kan uppstå är vid de 



   
 

 
   
 

34 
 

 

tillfällen hon anser att mäklarna tar för lite betalt för ett försäljningsuppdrag. Det vill säga, 
mäklarna sätter ett för lågt arvode, vilket påverkar kontorets omsättning. Hon tillägger att hon 
är noga med att rekrytera de mäklare som vill tjäna mycket pengar. Vill inte mäklaren omsätta 
det som behövs kan det definitivt leda till en intressekonflikt. Falke säger att det är ytterst sällan 
som en intressekonflikt uppstår mellan honom och sina medarbetare. Han menar att de mäklare 
som är nöjda med sitt arbete vet precis vad de behöver tjäna och hur de ska arbeta för att nå en 
viss lönesumma. I de fall det har en uppstått en intressekonflikt, berättar Falke att mäklaren vill 
lägga alldeles för mycket pengar på marknadsföring på ett objekt. Då måste han sätta ner foten 
och diskutera med mäklaren att det inte är möjligt.   

AGENTFÖRHÅLLANDEN 

Denise berättar att franchisegivaren påverkar hennes ledarskap till viss del. De kontrollerar att 
hon når kontorets budget och att målsättningar uppnås. De återkopplar kontinuerligt med 
feedback för att hjälpa henne och kontoret. Falke säger att franchisegivaren påverkar hans 
ledarskap enbart positivt. De erbjuder en uppsjö av olika ledarskapsutbildningar och han har 
gått på flera av dem genom åren. Denise och Falke berättar att det finns en del utmaningar i 
ledarskapet. De måste följa de regler och ramverk som franchisegivaren har tagit fram. Falke 
säger att det kan vara mer av ekonomiska utmaningar som kan påverka ledarskapet. Alla kontor 
ska betala en viss procent i franchiseavgift till franchiseavgivaren. En del utav det går sedan 
direkt till marknadsföring som ska täcka hela Sverige. Det kan leda till diskussioner bland de 
olika kontoren, om franchisegivare delar upp marknadsföringen rättvist över de olika 
regionerna.  
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera analysen med stöd av vår analysmodell (figur 3). Det 
empiriska materialet från våra respondenter och de teorier som återfinns från den teoretiska 
referensramen analyseras för att göra jämförelser, hitta mönster och skapa mening. Detta 
resulterar ut i ett egenutvecklat ramverk.  

5.1 FRANCHISETAGARENS TRANSFORMATIVA LEDARSKAP 

INTELLEKTUELL STIMULANS  

Samtliga respondenter arbetar aktivt med feedback (se tabell 1) och menar att det görs med 
regelbunden uppföljning i form av möten. Samtliga respondenter menar även att det är viktigt 
att medarbetarna tar egna initiativ för att lyckas med sina arbetsuppgifter. Adrean och Falke 
menar att det är direkt avgörande, för att en medarbetare ska lyckas med sina uppgifter att hen 
vågar ta egna initiativ och inte är rädd för att misslyckas. Bass & Riggio (2006) beskriver att 
medarbetare inte ska vara rädda för att begå individuella misstag utan de ska uppmanas till 
kreativitet och att våga tänka på egen hand. Även det aktiva arbetet med feedback som alla 
respondenter ägnar sig åt är något som kännetecknar ett transformativt ledarskap enligt 
Söderfjäll (2008).  

Samtliga respondenter lägger mycket vikt i att medarbetarna ska vara så självgående som 
möjligt men ändå ta stöd av sina franchisetagare när så behövs. Castor menar att det är endast 
varje enskild mäklare som kan genomföra sin affär, och att han som franchisetagare bara kan 
finnas där som stöd. En möjlig tolkning av detta är att respondenterna arbetar för att 
medarbetarna ska utvecklas intellektuellt och tänka mer på egen hand när det kommer till 
problemlösning. Detta sätt att arbeta utmärker Kirkbride (2006) med intellektuell stimulans. 
Ledaren strävar efter att medarbetarna ska utveckla sin tankeförmåga, personliga egenskaper 
och hantera motgångar på egen hand.  

Falke utmärker sig med att han gärna tar upp feedback i grupp. Detta kan vara utmanande för 
medarbetarna men minimerar samtidigt risken för att samma misstag begås flera gånger av 
olika medarbetare. Samtliga respondenter i franchisebolagen Axelssons AB och Björkmans AB 
är öppna för att medarbetare ska kunna ifrågasätta deras metoder och komma med nya förslag 
genom en öppen dialog. Söderfjäll (2008) och Bass & Riggio (2006) menar att även detta är 
faktorer som utmärker ett transformativt ledarskap. Att respondenterna i Cederkvist AB inte är 
lika öppna för det kan bero på att de har en annan företagskultur och att de båda är betydligt 
äldre än respondenterna i de andra franchisekedjorna.  

Intellektuell 
stimulans.  Adrean Bennett Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Arbetar med 
feedback X X X X X X X X 

Arbetar med 
uppföljning  X  X    X 

Arbetar med 
feedback i grupp      X X  

Arbetar med 
feedback med 
varje individ. 

X X X X X X X X 

Tabell 5.1 Intellektuell stimulans 
 

 
Tabell 1. Intellektuell stimulans 
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IDEALT INFLYTANDE 

Samtliga respondenter anser sig vara förebilder för sina medarbetare på olika sätt (se tabell 2). 
Alla tycker detta är av stor vikt förutom Denise som inte uttryckte vikten av detta i någon större 
bemärkelse, men att hon försöker vara det. Ett mönster som kan utrönas i respondenternas svar 
är orden ”leva som man lär”. De är återkommande i svaren hos många av franchisetagarna. Här 
uppmärksammas en skillnad mellan franchisebolagen Axelssons AB och Björkmans AB som 
till skillnad från Cederqvist AB inte poängterar att själv föregå som ett bra exempel på samma 
sätt. Falke menar att han är en förebild genom att vara rättvis. Respondenterna i bolagen 
Axelssons AB och Björkmans AB tror starkt på att ledaren själv måste prestera och vara effektiv 
för att kunna förvänta sig att medarbetarna ska göra detsamma. Castor menar att det inte går att 
vara en hycklare genom att säga till sina medarbetare att göra en sak och själv göra tvärtemot. 
Bass & Riggio (2006) beskriver att den transformativa ledaren ska vara respekterad, trovärdig 
och väl uppskattad, samt att medarbetarna ska se ledaren som sin förebild och sträva efter att 
efterlikna ledarens beteende. Detta är något som majoriteten av respondenterna arbetar efter.   

Samtliga respondenter menar att de behöver utnyttja sin makt främst i situationer när de ska 
skydda sina medarbetare när kunder är missnöjda och behandlar dem på ett orättvist sätt. Det 
är även bland samtliga respondenter en självklarhet att uppmärksamma sina medarbetares 
prestationer regelbundet. Detta relaterar till de nyckelfaktorer som ligger till grund för idealt 
inflytande i det transformativa ledarskapet som Kirkbride (2006) beskriver att ledaren 
uppmärksammar medarbetarnas prestationer och använder makt för positiva fördelar.  

Samtliga respondenter har förväntningar på att medarbetarna ska vara självständiga då de 
ansvarar för sina arbetsuppgifter på egen hand. Hughie menar att så länge medarbetarna uppnår 
sina målsättningar lägger han sig i så lite som möjligt. Även Bennet poängterar att hans 
medarbetare har flera friheter så länge de uppfyller sina målsättningar. Franchisetagarna 
fungerar mer som stöttepelare för sina medarbetare, vilket Bass och Avolio (2006) menar 
handlar om att ledaren tonar ner sin positionsmakt och fokuserar på de anställdas behov. 
Kirkbride (2006) beskriver vidare att detta är idealt inflytande då det hjälper individen att förstå 
vilken potential de har.  

Ideal Inflytande Adrean Bennett Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Förebild genom att 
leva som man lär.  X X X  X  X X 

Förebild genom att 
arbeta med 
målbilder 

   X     

Förebild genom att 
bidra med energi     X    

Förebild genom att 
vara rättvis      X   

Tabell 5.2 Idealt inflytande. 
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INSPIRERANDE MOTIVATION 

Att motivera medarbetarna är något som samtliga respondenter arbetar med och anser som 
viktigt. Detta gör dem på olika sätt. En intressant aspekt är Denise och Falkes svar som tar upp 
monetära incitament. Eftersom de är betydligt äldre än de övriga respondenterna kan en 
tolkning av detta vara att deras syn på ledarskap är influerad av de mer traditionella stilarna. 
Tidigare forskning ställer transformativt ledarskap som en motpart till transaktionellt ledarskap. 
Transaktionellt ledarskap bygger på att medarbetare motiveras genom överenskommelser 
mellan ledaren och medarbetaren i form av belöningar eller straff. Forskningen om det 
transformativa ledarskapet kom under 1990-talet och tar istället sikte på medarbetarnas 
moraliska värden och ideal för att uppnå ökad motivation (Backström et al. 2008). Detta kan 
förklara den skillnad i perspektiv på ledarskap som råder mellan Falke och Denise och de yngre 
respondenterna. En annan orsak kan vara att medarbetarna i Cederquist AB är mer drivna av 
pengar.  

Flera respondenter menar att det är av betydelse att först ha en förståelse för att individer 
motiveras på olika sätt (se tabell 3). Det råder en skillnad på medarbetare som motiveras mest 
av individuella målsättningar till de individer som motiveras av målsättningar som gruppen ska 
sträva efter tillsammans. I franchisebolagen Axelssons AB och Björkmans AB uttrycker alla 
respondenter att de upplever en övervägande majoritet av att deras medarbetare drivs mer av 
sammanhållning och grupptillhörigheten än av pengar. Detta relaterar till att det även i 
motivationsprocessen finns en individuell hänsyn som Bass & Riggio (2006) menar att den 
transformativa ledaren ska vara särskilt uppmärksam på. Castor berättar om en vision om att 
hans anställda ska må bra och att den höga personalomsättningen inte ska existera på hans 
kontor som det annars råder i branschen. Detta vill han åstadkomma genom att arbeta hårt för 
en bra sammanhållning och ett starkt lag. Det leder till att en stark vi-känsla byggs upp och det 
menar Bass & Riggio (2006) bidrar till en ökad motivation. Vidare beskriver Andersen, 
Bjørnholt, Ladegaard, & Holm-Petersen (2018) att ledare som arbetar fram en tydlig och hållbar 
vision som delas med medarbetarna, resulterar i ökad motivation till att prestera bättre.    

Samtliga respondenter arbetar med att sätta upp målsättningar för sina medarbetare, dels för 
gruppen och dels för individen. Dessa målsättningar används av respondenterna för att motivera 
medarbetarna till att vilja prestera. Emmanuel betonar även att det är effektivt att använda 
tävlingar för att motivera medarbetarna. Det är precis såsom Bass & Riggio (2006) beskriver 
att den transformativa ledaren motiverar sina medarbetare till att utmana sig själva och därmed 
prestera bättre.  

Inspirerande 
motivation – 

motiverar genom: 
Adrean Bennett Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Vara medveten om 
allas olika 

personligheter  
X      X X 

Inspirera, låta 
medarbetarna vara 

självständiga. 
 X   X    

Gruppmål, och 
skapa en familjär 

känsla. 
  X X     

Tävlingar, 
aktiviteter, bonus, 

lönetrappa, 
förmåner. 

X X X X X X X X 

Tabell 5.3 Inspirerande motivation. 
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INDIVIDUELL HÄNSYN 

Samtliga respondenter anpassar sitt ledarskap efter varje individs unika behov av ledarskap på 
olika sätt (se tabell 4). Med anpassning i ledarskapet menar respondenterna att somliga 
medarbetare är mer självgående och får arbeta på det sätt de tycker är bäst, så länge de når sina 
målsättningar. Andra medarbetare behöver mer vägledning och det får de av franchisetagarna. 
Gloria, Castor och Hughie använder sig av personlighetstest för att få bättre förståelse för deras 
medarbetares personligheter. Adrean Bennet och Emmanuel menar att de framförallt arbetar 
med att lära känna sina medarbetare väl för att kunna anpassa sitt ledarskap efter deras enskilda 
behov. Detta relaterar till Bass & Riggios (2006) beskrivning av den transformativa ledarens 
individuella hänsyn som syftar på att att se till varje enskild individs behov av ledarskap.  

Samtliga respondenter menar att det är av stor vikt att arbeta för ett tryggt klimat på kontoret. 
Emmanuel menar att ett tryggt klimat på kontoret framförallt bidrar till att personalen mår bra 
på jobbet vilket i sin tur leder till att färre slutar och en mer långsiktig stabilitet uppnås. Ett 
stöttande klimat menar Kirkbride (2006) bidrar till att medarbetare får nya möjligheter till att 
lära sig och utvecklas.    

Gloria, Castor och Emmanuel poängterar specifikt att de skapar sig en bild av medarbetarnas 
styrkor och svagheter och arbetar för att utveckla medarbetarnas svagheter. Kirkbride (2006) 
menar att det är en av nyckelfaktorerna för den transformativa ledaren att se individens styrkor 
och svagheter samt uppmuntra till självutveckling.  

Individuell hänsyn 
- anpassar sitt 

ledarskap genom 
att: 

Adrean Bennett Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Lära känna sina 
medarbetare och 
uppmärksammar 

varje individ 

X X  X  X  X 

Utför diskanlyser, 
personlighetstest 
och anpassar sitt 

ledarskap därefter.  

  X  X  X X 

Vara en duktig 
människokännare   X      

Tabell 5.4 Individuell hänsyn. 

 

5.2 EFFEKTIVITET OCH TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

Det är svårt att ge ett konkret svar på hur effektivitet kan definieras, vilket alla respondenter 
uttrycker när de försöker förklara vad effektivitet innebär för dem. Effektivitet är ett begrepp 
med olika definitioner beroende på vilket sammanhang som studeras (Söderfjäll, 2008). Vid en 
jämförelse av samtliga respondenters svar, gällande effektivitet, finns det en återkommande 
faktor. Samtliga respondenter förutom Adrean säger att effektivitet bygger på att ha en skicklig 
struktur. Gillis & Castrogiovanni (2012) beskriver att franchisetagaren måste skapa en 
långvarig struktur för att driva ett effektivt franchisekontor. Emmanuel berättar att det måste 
finnas en struktur som medarbetarna kan jobba utefter för att på så vis bygga upp ett effektivt 
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kontor. Även Castor berättar att effektivitet är beroende av att det finns en tydlig struktur över 
alla de arbetsmoment som mäklarnas arbete omfattar. Varje mäklare ska varje vecka, leverera 
ett visst antal ringtimmar, vilket ska generera i ett visst antal kundmöten, som i sin tur bör leda 
till försäljning av objekt. En mäklare har hand om flera olika försäljningar parallellt, och måste 
samtidigt arbeta för att dra in fler nya kunder för att klara av nästkommande månadsbudget. 
Bennet berättare att inom mäklarbranschen, måste en mäklare vara strukturerad och driven för 
att klara sig på marknaden. För Hughie innebär effektivitet frihet, han säger att om du är effektiv 
får du frihet. Däremot krävs det att personen är strukturerad för att lyckas vara effektiv. Adrean 
utmärker sig något när han diskuterar kring begreppet effektivitet. Han säger att det är små 
enkla saker som kan skilja ett effektivt mäklarkontor från ett annat. Han förklarar att det behövs 
skapa en tydlig företagskultur på kontoret, där det finns en möjlighet för medarbetarna till att 
vara effektiva och att de vill vara effektiva. Castor anser att han kan influera medarbetarnas 
effektivitet genom att själv visa upp ett strukturerat beteende. En tolkning är att det leder till 
positiva effekter på medarbetarna då även de påverkas till att arbeta strukturerat. Det är ett 
exempel på en medierande effekt som hjälper till att förklara hur effektivitet påverkas av 
ledarskapet med stöd i Söderfjälls (2008) teori kring effektivitet och transformativt ledarskap. 
Samtliga respondenter förutom Denise och Falke säger uttryckligen att de vill vara en förebild 
för sina medarbetare genom att själva prestera och arbeta strukturerat. De menar att deras 
medarbetare tar efter deras beteende och vill arbeta likadant. Med stöd i Bass & Riggios (2006) 
teori om idealt inflytande kan ledaren således med hjälp av transformativt ledarskap uppnå en 
ökad effektivitet hos medarbetarna.  

Nedanför visas en sammanställning över hur franchisetagarna definierar effektivitet inom 
franchise (se tabell 5). I vår studie delar vi åsikt med Yukl (2005) och Söderfjäll (2008) att 
effektivitet inte kan definieras på enbart ett sätt utan skiljer sig på vad organisationen anser är 
effektivt. Empirin visar att struktur är en återkommande faktor som nästintill alla respondenter 
tar upp i samband med effektivitet. Samtliga respondenter nämner att det är ett svårdefinierat 
begrepp. Adrean skiljer sig något, då han diskuterar mer kring att företaget har en tydlig 
företagskultur.   

 Adrean Bennett Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Struktur  X X X X X X X 
Företagskultur X        

Driv  X       
Planering    X   X  

Frihet        X 

Tabell 5.5 Definition av effektivitet 

 

Denise berättar hur viktigt det är att mäklarna utnyttjar sin tid på bästa sätt för att lyckas leverera 
positiva resultat. Beroende på organisationens målsättning kan effektivitet handla om 
personalomsättning, motivation och ekonomiska mål. Tidigare forskning visar att 
fastighetsmäklarbranschen har en relativt hög personalomsättning (Ozola, 2014). Det är ett 
aktuellt och omdiskuterat ämne gällande hur kontor ska gå tillväga för att lyckas dämpa 
personalomsättningen (Phillips & Roper, 2009). Samtliga respondenter instämmer med vad 
tidigare forskning föreslår, om att en hög personalomsättning är ett problem i branschen. De 
berättar att en hög personalomsättning påverkar effektiviteten negativt. Emmanuel anser att det 
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beror på att strukturen på kontoret minskar när ny personal ska läras upp och övriga anställda 
inte alltid kan få lika mycket stöd under den perioden. Det är en utmaning för franchisetagaren 
att upprätthålla ett effektivt kontor vid en rekryteringsprocess. Därför att det innebär att andra 
arbetsuppgifter nedprioriteras. Alla de steg som en rekryteringsprocess omfattar medför stora 
kostnader för organisationen som i sin tur kan påverka deras ekonomiska resultat (Tracy & 
Hinkin, 2008). Detta uttrycker även Falke och Adrean. De säger att det är kostsamt att utbilda 
nya mäklare och därför är det viktigt för dem att rekrytera rätt personal. Adrean och Castor 
menar att det framförallt är nyexaminerade mäklare som anställs. Det ställer högre krav på 
franchisetagarnas ledarskap eftersom de behöver mer stöd i början för att kunna bli mer 
självgående. Detta åstadkommer samtliga respondenter genom att arbeta med feedback och 
uppmuntra medarbetarna till att våga blir självgående. Intellektuell stimulans innebär att den 
transformativa ledaren arbetar med feedback och stimulerar sina medarbetare till att på egen 
hand bemästra problem samt utveckla personliga egenskaper (Kirkbride & Bass & Riggio 
2006). Genom att respondenterna arbetar med intellektuell stimulans kan nya mäklare snabbare 
bli mer självgående, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna som personalomsättningen 
medför minskar. Dessutom kan en bättre struktur upprätthållas vid en lägre personalomsättning 
och således även en högre effektivitet. Vidare berättar Bennet och Castor att de har 
uppmärksammat att medarbetare kan känna en oro på grund av den höga personalomsättningen 
som råder i branschen. Dem anser det därför viktigt att prioritera gruppsammanhållning och att 
medarbetarna trivs på kontoret. Detta relaterar till Bass & Riggios (2006) teori om inspirerande 
motivation som syftar på att den transformativa ledaren ska motivera sina medarbetare och 
bygga upp en stark vi-känsla. Respondenterna menar att det på lång sikt ger en lägre 
personalomsättning och således en högre effektivitet.  

Samtliga respondenter ser ett starkt samband mellan motivation och effektivitet. De säger att 
det sker per automatik, desto mer motiverad en person är, desto mer effektiv är hen i sitt arbete. 
Detta bekräftar det som tidigare forskning av Ryan & Deci (2000) föreslår om att motivation 
har en positiv effekt på produktivitet och effektivitet. Adrean säger att motivation leder till 
effektivitet och effektivitet leder till motivation. Således menar Adrean att det inte går att vara 
effektiv om en mäklare inte är motiverad. För att uppnå ökad motivation i praktiken berättar 
Hughie att han försöker hitta vad varje mäklare motiveras av och sätta upp mål med hänsyn till 
det. Det går att arbeta med motivation på flera olika sätt, vilket samtliga respondenter uttrycker 
att de gör. De menar att olika individer har olika motivationsfaktorer. Teorin kring individuell 
hänsyn syftar på att den transformativa ledaren ska se till varje individs enskilda behov (Bass 
och Riggio, 2006). De är noga med att kontinuerligt uppmärksamma medarbetarnas prestationer 
och att det är en viktig del i deras roll som ledare. Bass och Riggios (2006) teori kring 
inspirerande motivation relaterat till detta, genom att den beskriver att den transformativa 
ledaren ska arbeta med att motivera och inspirera sina medarbetare till att vilja prestera. Vidare 
berättar Falke om rollen som franchisetagare. Som franchisetagare arbetas det mer med det 
administrativa arbetet, medan rollen som ledare handlar mer om att berömma, motivera och 
uppmärksamma varje individ. Detta stödjer Turagas (2017) teori kring att en person med högre 
befattning måste förstå skillnaden på chefskap och ledarskap för att uppnå effektivitet. Idag 
söker organisationer efter chefer som kan ansvara för det administrativa men samtidigt 
engagera och motivera sin personal. Samtliga respondenter strävar efter att deras kontor ska 
arbeta effektivt och med stöd i Turagas (2017) teori, för att uppnå detta bör franchisetagaren 
vara en person som kan hantera båda rollerna, vilket samtliga respondenter gör.  

Samtliga respondenter anser att det är avgörande för deras verksamhet att medarbetarna 
levererar ekonomiska resultat. Ekonomiska resultat är ett enkelt mått för kontoren att använda 
sig av när de ska titta på hur effektivt kontoret är. Alla respondenter har kontinuerlig uppföljning 
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av varje mäklares budget och målsättningar. På så sätt kan de kontrollera och hjälpa dem nå 
sina mål. Genom att franchisetagarna följer upp mäklarnas arbete varje vecka kan de på ett 
enkelt sätt arbeta med att motivera dem och hjälpa dem in på rätt spår, när så behövs. 
Inspirerande motivation kan således användas för att medarbetare ska lyckas åstadkomma sina 
ekonomiska mål. Siffermässiga målsättningar är ett styrsätt som är enkelt för franchisetagaren 
att ha uppsikt över, samt enkelt att mäta (Merchant & Van der Steede, 2007). Samtliga 
respondenter hjälper sina medarbetare att nå sina mål och delmål genom att aktivt arbeta med 
feedback och kontinuerlig uppföljning. Intellektuell stimulans kan ha en inverkan på effektivitet 
genom att franchisetagarna regelbundet följer upp ekonomiska resultat hos sina medarbetare. 
De kan kontrollera medarbetarnas prestationer och således upprätthålla effektivitet. 

Att mäta ett kontors effektivitet är egentligen enkelt om det enbart skulle tas hänsyn till de 
ekonomiska termerna. Både Axelssons AB och Björkmans AB anser dock att det är en alldeles 
för snäv vinkel och att det inte ger en rättvis bild av varken deras ledarskap eller mäklarnas 
prestationer. Detta argument stödjer Söderfjälls (2008) teori om att effektivitet som enbart mäts 
i objektiva prestationer är alldeles för begränsat. Mjuka värden måste också beaktas, eftersom 
de kan påverka resultat på lång sikt. Adrean säger att det finns flera faktorer som inte går att 
mäta på samma sätt som de ekonomiska termerna men är minst lika viktiga. Ett mjukt värde 
inom mäklarbranschen, är att bygga långsiktiga relationer, vilket är svårt att mäta, men är ändå 
viktig att beakta eftersom det har en stor påverkan på effektiviteten i slutändan. Hughie säger 
att hans kontor skulle kunna mäta varenda siffra men att det är inget de prioriterar eftersom det 
inte ger en rättvis bild av hur effektiv en mäklare arbetar. Jämförelsevis berättar 
franchisetagarna på Cederquist AB att de enbart tittar på de ekonomiska resultaten som deras 
medarbetare levererar. Denise använder sig av olika målsättningar för att uppnå effektivitet på 
kontoret och menar att det motiverar medarbetarna till att vilja arbeta effektivt.  

 

5.3 UTMANINGAR MED LEDARSKAPET INOM FRANCHISE  

Samtliga respondenter är överens om att franchise som företagsform är ett väldigt stabilt och 
tryggt sätt för dem att driva sina verksamheter på. De drar nytta av de ekonomiska 
skalfördelarna som de får för att de är del i en stor franchisekedja och menar att det bidrar till 
att de kan leda sina kontor på ett mycket mer effektivt sätt. De empiriska resultaten bekräftar 
det som tidigare forskning föreslår att storskalefördelar helt klart ger mäklarföretag ett överläge 
(Turnbulla & Waller, 2018). Utvecklingen som Flint-Hartle & De Bruin (2011) beskrev att 
franchise skulle bli allt mer vanligt i branschen har nu skett. Franchise som företagsform leder 
till en effektivare verksamhet för entreprenörer i fastighetsmäklarbranschen.  

Påverkar 
franchisegivaren 
ditt ledarskap? 

Adrean Bennet Castor Denise Emmanuel Falke Gloria Hughie 

Ja X  X X X X  X 
Nej  X     X  

Tabell 5.6 franchisegivaren 

Samtliga respondenter förutom Bennet och Gloria tycker att franchisegivaren påverkar deras 
ledarskap. Ett mönster som hittas i svaren hos samtliga respondenter är att franchisegivaren 
ställer krav på dem och deras medarbetare, vilket är en utmaning för franchisetagaren. Ansvaret 
för att dessa krav uppfylls ligger hos franchisetagaren. Bennet och Gloria säger att 
franchisegivaren inte påverkar deras ledarskap men att de ändå har krav på sig, som de inte 
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upplever som orimliga. Detta kan tolkas som att de undermedvetet påverkas till att utforma sitt 
ledarskap i linje med vad franchisegivaren förväntar sig. Dock är de så pass införstådda med 
förväntningarna att de anser att ledarskapet är deras egna, trots att det är påverkat av 
franchisegivarens krav och riktlinjer. Detta relaterar till det som Eisenhardt (1989) beskriver 
som ett principal – agent förhållande. Där franchisegivaren är principalen och franchisetagaren 
är agenten. Castor menar att det är franchisegivarens företagskultur och regler han har valt att 
följa. I och med ingåendet av franchiseavtalet är han också förpliktad att agera i linje med vad 
franchisegivaren förväntar sig av honom. Han berättar att det ibland kan uppstå svåra situationer 
där han inte står för vad franchisegivaren säger. Det är i sådana situationer som det blir en 
utmaning i ledarskapet för franchisetagaren, då han eller hon måste stå för vad franchisegivaren 
säger trots att det strider mot deras egna värderingar. Om franchisetagaren inte gör det uppstår 
det ett agentproblem där franchisetagaren istället agerar utifrån vad han eller hon själv tänker, 
detta är inte önskvärt från principalens (franchisegivarens) perspektiv. Fitzgerald & Shutte 
(2010) beskriver i en tidigare studie att företag som har transformativt ledarskap i kulturen 
tenderar till att vara mer effektiva.  

Samtliga respondenter är överens om att det kan uppstå ett problem när mäklarna hamnar i 
konflikt med varandra på grund av den provisionsbaserade lönen och intern konkurrens. Det är 
något som de alla arbetar emot. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att de arbetar för 
en stark lagkänsla och håller konkurrensen utanför kontoret för att undvika den problematiken. 
Det ställer krav på deras ledarskap, då franchisetagarna berättar om den oro och stress som 
uppstår hos medarbetarna i samband med provisionsbaserade löner. Det kan motverkas genom 
att ledaren arbetar med inspirerande motivation som Bass & Riggio (2006) beskriver med att 
ett starkt klimat och en vi-känsla skapar en större trygghetskänsla hos medarbetarna. Detta går 
hand i hand med en annan grundkomponent i det transformativa ledarskapet, individuell hänsyn 
som handlar om att bygga upp ett stöttande klimat och visa omsorg för sina medarbetare. 
Mäklarnas självständiga arbete kan leda till att de inte ser gruppens framgång som en prioritet. 
Om detta sker och en mäklare individuellt bara tänker på sig själv uppstår ett principal – 
agentförhållande mellan franchisetagaren (principalen) som bryr sig om hela kontorets 
prestationer och den enskilda mäklaren (agenten) som nyttomaximerar sina egna intressen 
(Gillis & Castrogiovanni, 2012). Franchisetagarna hamnar i en utmanande situation som ställer 
krav på deras ledarskap. Samtliga respondenter förutom Denise och Hughie uttrycker specifikt 
vikten i att det framförallt handlar om att de är rättvisa mot sina medarbetare. De måste sätta 
tydliga spelregler för vad som gäller för att problematiken inte ska uppstå och leda till konflikter 
menar Adrean.  
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5.4 UTVECKLAT RAMVERK 

Utifrån analysen har ett ramverk utvecklats som visar vilken roll utövandet av transformativt 
ledarskap har för att uppnå effektivitet. Ramverket visar hur de tänkbara definitionerna av 
effektivitet kan uppnås med hjälp av olika komponenter inom transformativt ledarskap. 
Ramverket innehåller tydliga riktlinjer som visar vilken komponent inom transformativt 
ledarskap som berör de olika definitionerna av effektivitet (se modell 1 egenutvecklat ramverk). 
Begreppet franchise finns inte med i ramverket då det ska tolkas som att allt sker i ett bolag 
med franchiseform.   

 

Modell 5.1 Egenutvecklat ramverk 

 

Exempel: Samtliga respondenter arbetar kontinuerligt med feedback (intellektuell stimulans), 
och följer upp medarbetares ekonomiska resultat vilket har en inverkan på effektiviteten.   
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom att besvara problemformuleringen som 
presenterades i inledningen. Utifrån föregående analyskapitel presenteras nedanför slutsatsen 
tillsammans med implikationer, begränsningar och slutligen förslag till framtida forskning 
inom ämnet.  

 

6.1 SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna studien var att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra till effektivitet 
i ett franchisebolag. Vidare syftar studien till att öka förståelsen kring begreppet effektivitet och 
hur det kan definieras inom franchise. För att skapa mer förståelse för vilken roll transformativt 
ledarskap har för att uppnå effektivitet inom franchise har det utvecklats ett ramverk. Tidigare 
forskning behandlar inte vilken roll transformativt ledarskap har hos franchisetagare inom 
fastighetmäklarbranschen och hur effektivitet kan uppnås och definieras. Därmed formulerades 
följande frågeställning som blev startpunkten i studien: 

Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter till att uppnå 
effektivitet i fastighetsmäklarbranschen? Samt hur definierar franchisetagare effektivitet? 

 

• Transformativt ledarskap används av alla respondenter i studien.  
• För att uppnå en högre effektivitet använder sig respondenterna av komponenterna i 

transformativt ledarskap.  
• Utmaningar i ledarskapet med franchise i mäklarbranschen 

 

Studien visar att franchisetagarna arbetar för att deras medarbetare ska arbeta effektivt och ta 
till vara på tiden på bästa sätt. För att lyckas uppnå ett effektivt ledarskap har det visat sig att 
franchisetagare använder sig av transformativt ledarskap i form av de olika egenskaper och 
beteende som ingår i de fyra grundkomponenterna intellektuell stimulans, idealt inflytande, 
inspirerande motivation och individuell hänsyn.  

Studien visar att franchisetagarna ser negativt på personalomsättning och att det är ett problem 
i branschen på grund av att det leder till bland annat en lägre effektivitet. Dessutom innebär 
personalomsättning ökade kostnader och en sämre struktur. För att arbeta mot de negativa 
konsekvenserna som personalomsättning har på effektiviteten använder sig franchisetagarna av 
intellektuell stimulans. Detta gör de genom att aktivt arbeta med feedback och uppmuntra 
medarbetarna till att våga bli mer självgående. Dessutom skapar personalomsättning en oro i 
gruppen, studien visar att franchisetagare som motiverar sina medarbetare och bygger upp en 
stark vi-känsla arbetar med inspirerande motivation för att dämpa oron som personalomsättning 
medför.  

Resultatet av undersökningen visar att franchisetagarna anser att det finns ett starkt samband 
mellan motivation och effektivitet. Individuell hänsyn används av franchisetagarna, då de har 
förståelse för att medarbetare har olika motivationsfaktorer och därmed måste motiveras på 
olika sätt. De anpassar sitt ledarskap efter varje individs enskilda behov. Studien visar även att 
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franchisetagarna använder sig av inspirerande motivation när de ska motivera och inspirera sina 
medarbetare till att vilja prestera.  

Franchisetagarna menar att det är avgörande för verksamheten att medarbetarna visar 
ekonomiska resultat. Ekonomiska resultat är ett enkelt sätt för franchisetagarna att mäta 
effektivitet. Genom att arbeta med inspirerande motivation, motiverar de sina medarbetare till 
att nå sina målsättningar. Franchisetagarna arbetar dessutom aktivt med feedback och 
uppföljning av de ekonomiska målen vilket ligger till grund för intellektuell stimulans. 

Effektivitet är ett svårdefinierat begrepp och är beroende på vilket sammanhang som studeras. 
Studien föreslår att effektivitet bygger på att ha en skicklig struktur genom alla arbetsmoment 
som en mäklares arbete omfattar. För att uppnå en skicklig struktur hos medarbetarna strävar 
franchisetagarna efter att vara förebilder för sina medarbetare. Franchisetagarna försöker själva 
prestera och arbeta strukturerat, de menar att deras medarbetare tar efter det beteendet. Således 
använder franchisetagarna sig av idealt inflytande för att uppnå en ökad effektivitet.  

Franchise som företagsform är det absolut vanligaste och mest effektiva sättet att driva ett 
mäklarkontor på. Detta bekräftar vad tidigare studier har föreslagit. Franchisetagarna menar att 
deras ledarskap utmanas av att franchisegivaren sätter kulturen och värderingarna på företaget 
och att de måste följa detta. De menar vidare att det uppstår svårigheter med den 
provisionsbaserade lönen och att gruppsammanhållningen utmanas av intern konkurrens mellan 
medarbetena. Franchisetagarna använder sig av inspirerande motivation för att skapa en 
trygghetskänsla och ett starkt klimat. Studien visar att detta går hand i hand med individuell 
hänsyn, som franchisetagarna använder för att bygga upp ett stöttande klimat samt att de visar 
omsorg för sina medarbetare. 

Sammanfattningsvis visar studien att transformativt ledarskap och dess fyra grundkomponenter 
används av franchisetagare för att uppnå effektivitet. Studien visar att samtliga komponenter 
spelar roll och franchisetagarna definierar effektivitet som struktur genom alla arbetsmoment.  

 

6.2 IMPLIKATIONER 

Studien visar vilken möjlighet det transformativa ledarskapet har för att åstadkomma 
effektivitet på ett franchise drivet mäklarkontor, samt att det används av alla respondenterna. 
Vidare visar studien att effektivitet ofta definieras av begreppet struktur för mäklarföretag i 
Sverige. Likaså föreslår studien en samhörighet mellan motivation och effektivitet. Utan 
motivation är det svårt för en mäklare att arbeta effektivt. Struktur och motivation är mjuka 
värden som inte är lika enkla att mäta som de objektiva värdena ekonomiska resultat och 
personalomsättning. Tidigare forskning behandlar inte vilken roll transformativt ledarskap har 
hos franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen samt hur effektivitet kan uppnås och 
definieras. Studien har bidragit med en förklaring av interaktionen mellan transformativt 
ledarskap och effektivitet vilket är studiens teoretiska bidrag. De empiriska resultaten föreslår 
att effektivitet kan uppnås med  struktur, detta är studiens praktiskt bidrag. Studien kan vara till 
nytta för franchisetagare på mäklarföretag genom att det ramverk som har utvecklats kan bidra 
till en ökad förståelse för hur transformativt ledarskap kan användas för att uppnå effektivitet i 
sina verksamheter.  
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6.3 BEGRÄNSNINGAR 

En begränsning är att det finns svårigheter med att bekräfta de empiriska resultaten mot 
referensramen, gällande definitionen av effektivitet. Eftersom studien är kvalitativ är 
möjligheten till statistiska generaliseringar begränsad. Avsikten med studien är inte att göra 
statistiska generaliseringar men för att kunna fastslå hur stor påverkan transformativt ledarskap 
har på effektivitet kan en kvantitativ studie vidare, med utgångspunkt i den begreppsmässiga 
utvecklingen i studien fastslå fenomenens omfång och frekvens. Detta ges som förslag till 
fortsatt forskning.   

 

6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Utifrån den genomförda studien har ett antal nya förslag för fortsatt forskning uppkommit. 
Studien är av ett kvalitativt slag och det ramverk som har utvecklats ger en 
generaliseringsmöjlighet som kan användas till framtida forskning inom ämnet. En kvantitativ 
studie som tar sikte i hur transformativt ledarskap leder till effektivitet är något som framtida 
forskning kan kartlägga. Vid urvalet av respondenter upptäcktes i studien, svårigheter med att 
hitta kvinnliga franchisetagare. Vad det beror på är något som framtida studier kan undersöka, 
även huruvida det föreligger skillnader mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet på ett 
franchisedrivet mäklarkontor. Eftersom effektivitet är ett så svårdefinierat begrepp finns det 
vida möjligheter till att ytterligare utveckla begreppet inom fastighetsmäklarbranschen. Det kan 
slutligen vara intressant att studera hur andra ledarskapsteorier kan ställas i jämförelse med 
begreppet effektivitet.   
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BILAGOR 

1. MAIL TILL RESPONDENTER 

Bäste franchisetagare... 

Vi är en grupp om två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi, med 
inriktning transformativt ledarskap och franchise, på Högskolan i Halmstad. Syftet med vår 
uppsats är att undersöka vilken roll ditt ledarskap har för effektiviteten i ett mäklarföretag med 
franchisestruktur.   

Franchising som företagsform är väldigt vanligt i mäklarbranschen och har blivit ett allt 
vanligare karriärsteg för fastighetsmäklare i Sverige. Tidigare studier visar att det 
transformativa ledarskapet har en koppling till effektivitet. Effektivitet är ett öppet begrepp som 
är beroende av vilket sammanhang som studeras. Det skiljer sig mellan organisationer vad de 
anser att effektivitet är, det kan vara allt från exempelvis personalomsättning till ekonomiska 
resultat.  

Vi är intresserade av att intervjua dig som franchisetagare då vi vill få din synvinkel på 
ledarskap inom franchise, samt hur du ser på effektivitet. Det krävs ingen specifik förkunskap 
kring ämnet för att kunna deltaga och intervjuerna beräknas ta ca 60 min.  

Vi ser fram emot att höra från dig, och hoppas att du vill ta del i vår studie. Hamnar detta mail 
fel, är vi tacksamma om ni vill föra vidare det till rätt person. Vi kommer även att kontakta dig 
på telefon inom en veckas tid för uppföljning av denna förfrågan.  

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Lindh 

Marc Albrecht 
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2. INTERVJUGUIDE  

Innan intervjun började gavs en kort beskrivning gällande syftet med uppsatsen och hur 
respondentens svar kunde bidra till värdefull information för våran studie.  

- Godkännande av inspelning 
- Anonymitet  

BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Berätta lite om dig själv? Namn, ålder, kön, utbildning.  

2. Vad ingår i ditt ansvarsområde som franchisetagare och hur länge har du varit verksam? 

3. Hur många anställda har du ansvar för? 

4. Vad har du för tidigare ledarskapserfarenheter? 

5. Var det ett naturligt steg för din karriär att bli franchisetagare? 

LEDARSKAP 

Vad innebär ledarskap för dig? 

Hur arbetar du med ledarskap? 

TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

INTELLEKTUELL STIMULANS 

6. Hur arbetar du med feedback? 
7. Hur agerar du som ledare om du uppmärksammar att en av dina medarbetare har 
svårigheter med att ta egna initiativ? 
8. Hur arbetar du med att få dina medarbetare att utvecklas vidare? 

IDEALT INFLYTANDE 

9. Försöker du som chef vara en förebild för dina medarbetare?  

 a. På vilket sätt är du det? 

10. Hur uppmärksammar du medarbetarnas prestationer? 

11. När behöver du utnyttja din maktposition som ledare? 

INSPIRERANDE MOTIVATION 

12. Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare? 

14. Hur kommunicerar du förväntningar på dina medarbetare och verksamhetens vision? 

INDIVIDUELL HÄNSYN 



   
 

 
   
 

53 
 

 

15. Är du uppmärksam på vare enskild individs behov av ledarskap? 

 a. På vilket sätt gör du det? 

 b. Anpassar du ditt ledarskap efter individens styrkor och svagheter?  

16. Hur viktigt är det för dig att bygga upp ett tryggt klimat och en ”vi-känsla”? 

 a. varför? 

 b. Hur? 

EFFEKTIVITET 

17. Vad innebär effektivitet för dig som franchisetagare?  

18. Hur bygger du upp förtroende mellan dig och dina medarbetare? 

19. Hur påverkar ditt ledarskap effektivitet?  

20. På vilket sätt mäter du effektivitet på kontoret i dagsläget? 

 a. Vilka målsättningar använder du för att uppnå effektivitet? 

PERSONALOMSÄTTNING 

21. Hur ser du på personalomsättning? 

22. Anser du att det är svårt att upprätthålla ett effektivt kontor vid hög personalomsättning? 

23. Vilka utmaningar kan det finnas i samband med rekrytering av ny personal? 

 a. Vilka negativa/positiva konsekvenser finns det med rekrytering? 

EKONOMISKA RESULTAT 

24. Hur viktigt är det att dina medarbetare levererar ekonomiska resultat? 

25. Hur kan ditt ledarskap påverka dina medarbetares förmåga att uppnå ekonomiska resultat? 

26. Finns det risker med att arbeta efter provisionsbaserade inkomster? 

 a. För gruppen? 

 b. För individen? 

MOTIVATION 

27. Vad finns det för samband mellan motivation och effektivitet enligt dig? 

28. Vad gör du som ledare i praktiken för att uppnå ökad motivation? 
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FRANCHISE 

29. Hur ser du på franchise som företagsform? 

 a. Fördelar/nackdelar?  

30. Upplever du att den provisionsbaserade lönen och fastighetsmäklarens självständiga 
arbete skapar svårigheter? 

 a. Kan det uppstå situationer där mäklaren ser sitt eget intresse framför gruppens? 

 b. Kan det uppstå skillnader i intressen mellan dig och dina medarbetare? 

 c. Kan det leda till konflikter mellan dig och mäklaren? 

 d. Vad kan du som ledare göra för att sådana konflikter inte ska uppstå? 

31. Hur upplever du att franchisegivaren påverkar ditt ledarskap? 

 a. finns det några utmaningar i ledarskapet? 


