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Abstract 
Authors:   David Gustafsson & Fredrik Åberg 
 
Mentor:   Pejvak Oghazi 
 
Title:   Internationalization with franchise in focus - A case study on  

O’Learys progress in the international market  
 
Subject:  Business administration - Bachelor’s thesis in marketing 
 
Purpose:   The purpose of this study is to investigate the strategies used by a 

Swedish franchise company when they established in the 
international market. 

 
Theoretical   The theoretical frame consists of previous research on 
perspective:   internationalization, market entry mode and franchising as a 

concept. 
 
Method:  The study follows a qualitative method and has a deductive 

research approach, with case study as research design. 
 

Result:   The empirical content is collected from semistructured interviews 
with three respondents from O’Learys. 

 

Conclusion:   O’Learys has established on the international market through  
networking. Through franchise, the company has gradually 
established restaurants in the Nordic region, the rest of Europe, 
Asia and the Middle East. During the internationalization process, 
O’Learys has encountered cultural barriers, which the company 
handled by being adaptive in its business model, without 
detracting from the core of the business. O’Learys has had the 
strategy of working with Multi Unit operators and also being 
accurate with the analysis work to find potential markets. In 
addition, the company wants to create safe and profitable 
franchisees by being a good support office. 

 
Key words:   Internationalization, network, cultural effects, franchise, entry 

mode 

  



	  

Sammanfattning 
Författare:   David Gustafsson & Fredrik Åberg 
 
Handledare:  Pejvak Oghazi 
 
Titel:   Internationalisering med franchise i fokus - En fallstudie om 

O’Learys framfart på den internationella marknaden 
 
Ämne:   Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom marknadsföring 
 
Syfte:   Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier som ett 

svenskt franchiseföretag använt sig av vid etablering på den 
internationella marknaden. 

 
Teoretiskt   Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning kring 
perspektiv:  internationalisering, market entry mode och franchising som  

koncept.  
 
Metod:   Studien följer en kvalitativ metod och har en deduktiv 

forskningsansats, med fallstudie som forskningsdesign. 
 
Empiri:  Det empiriska innehållet är insamlat från semistrukturerade 

intervjuer med tre respondenter från O’Learys. 
 
Slutsats:  O’Learys har med hjälp av nätverksrelationer etablerat sig på 

den internationella marknaden. Genom franchise har företaget 
stegvis etablerat restauranger i Norden, övriga Europa, Asien och 
Mellanöstern. Under internationaliseringsprocessen har O’Learys 
stött på kulturella hinder, som företaget bemött genom att vara 
adaptiva i sin affärsmodell, utan att frångå kärnan i verksamheten. 
O’Learys har haft som strategi att arbeta med Multi Unit-operators 
och att vara noggranna med analysarbetet för att hitta potentiella 
marknader. Utöver detta vill företaget skapa trygga och lönsamma 
franchisetagare genom att vara ett bra supportkontor. 

 
Nyckelord:   Internationalisering, nätverk, kulturella effekter, franchise, entry 

mode  
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1.  Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien. Därefter beskrivs en problemdiskussion som 

resulterar i studiens syfte och forskningsfrågor, som ligger till grund för 

undersökningsprocessen. 

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag söker sig till utländska marknader för att verka på en mer internationell arena, 

vilket är en följd av den ökade globaliseringen (Czinkota & Ronkainnen 2012; Hollensen 2017). 

Faktorer som spelar in är bland annat att konkurrensen hårdnar, att det uppstått en mättnad på 

den inhemska marknaden eller att företagen helt enkelt vill öka sina vinster (Hollensen 2017). 

Enligt Hollensen (2017) kan expandering på nya marknader potentiellt även leda till att företags 

konkurrenskraft ökar samtidigt som företaget får tillgång till nya innovationer och teknologier.  

 

Etemad och Wright (2003) menar att den internationella marknaden traditionellt sett främst 

existerat för stora företag, medan de mindre företagen varit kvar på den inhemska marknaden. 

Dock har den teknologiska utvecklingen tillsammans med minskande handelsbarriärer öppnat 

nya möjligheter för företagen att utforska nya områden (Czinkota & Ronkainnen 2012; Etemad 

& Wright 2003; Hill 2008). Den teknologiska utvecklingen syftar främst på nya medel för 

transporter, databehandling och kommunikation, samtidigt som barriärerna för dels produkter 

och tjänster, men även kapital, har minskat sedan andra världskriget (Hill 2008). 

 

Det har enligt Knight (2000) blivit mer eller mindre en trend att försöka etablera sig på den 

internationella marknaden, där spridning av kunskap, varor och tjänster har bidragit till en 

alltmer konkurrensdriven miljö. Dock kan det vara svårt för större organisationer att tillämpa 

en standardiserad strategi globalt, då företag ofta behöver utföra vissa regionala justeringar 

(Albaum et al. 2016).  

 

Inför en utlandsetablering på en ny marknad behöver företaget utvärdera vilken typ av entry 

mode, med andra ord etableringssätt eller expansionsform, som passar bäst för att uppfylla 

företagets önskemål på den nya marknaden, samt företagets struktur (Hollensen 2017). Hur 

företag ska gå tillväga vid etablering i utlandet finns det många olika åsikter om och företagets 

tidigare erfarenheter påverkar valet av framtida strategier. Valet av entry mode anses vara ett 
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av de viktigaste besluten i en internationaliseringsprocess och har stor påverkan av företagets 

framfart på den nya marknaden (Albaum et al. 2016; Knight 2000). Det finns en rad olika entry 

modes, där olika forskare har olika åsikter kring hur de ska benämnas. De mest förekommande 

formerna är dock export, licensiering, franchising, joint venture och helägda dotterbolag. Det 

som skiljer dessa åt är främst graden av kontroll, risk och flexibilitet (Hollensen 2017; Pan & 

Tse 2000). 

 

Franchising har kommit att bli en av de störst växande företagsformerna i världen, och är en 

ofta förekommande strategi för företag som vill ut och konkurrera på den internationella 

marknaden (Griffin & Pustay 2005; Quinn 1999). Enligt Engström (2005) är konceptet utmärkt 

för internationell etablering då franchise i grunden går ut på att sprida och utbyta kunskap 

mellan företag utöver de nationella gränserna. Affärskonceptet medför låga risker för både 

franchisegivare och franchisetagare vilket är ett av konceptets främsta styrkor (Svenska 

Franchiseföreningen 2017). Konkurskvoten för svenska franchisetagare är lägre än hos företag 

som verkar i den totala detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, vilket också 

understryker den reducerade risk som franchiseföretag ställs inför (Svenska 

Franchiseföreningen 2016). 

 

“Franchise är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren 

äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och 

hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren. På så sätt bildas en länk i en kedja av 

företag med samma affärskoncept.”  
(Svenska Franchiseföreningen 2016) 

 

Även Blut et al. (2011) definierar franchising som ett avtal mellan två parter där 

franchisetagaren betalar en förutbestämd summa till franchisegivaren för att nyttja ett beprövat 

och framgångsrikt affärskoncept inom ett visst geografiskt område. 

 

Begreppet franchising växte enligt Engström (2005) fram i USA under 1960-talet när företag 

som McDonalds, 7-eleven, Kentucky Fried Chicken med fler började breda ut sig världen över. 

Affärskonceptet kom att symbolisera det klassiska begreppet ”the American dream” som går ut 

på att människor med hjälp av hårt arbete kunde skapa sin egen framtid genom verksamheten, 

trots att en från början inte hade särskilt stort kapital. Svenska Franchiseföreningen bildades år 

1972 med syfte att i Sverige förmedla kunskap om det nya affärskonceptet (Engström 2005). 
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Affärskonceptet har utvecklats enormt sedan dess och svenska franchisetagare har mer än 

tredubblats sedan 2002 (Svenska Franchiseföreningen 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion  
I takt med den ökande internationaliseringen, den stigande utrikeshandeln samt den ekonomiska 

påverkan på utländska marknader, måste företag idag anpassa sig till den rådande situationen 

för att överleva (Baines et al. 2017). Företag som endast konkurrerar på den inhemska 

marknaden även dem påverkas av konkurrensen från internationella aktörer, och det är därför 

av stor vikt att dagens företag har en förståelse för internationellt företagande Baines et al. 

(2017). Ett företag som uteslutande fokuserar på den inhemska marknaden riskerar att förlora 

marknadsandelar till andra företag som genom internationella aktiviteter skapat 

stordriftsfördelar gentemot konkurrenter på den aktuella marknaden (Hollensen 2017). 

  

Företag med ett framgångsrikt affärskoncept som vill fortsätta växa kommer förr eller senare 

behöva överväga en internationell expansion (Engström 2005). Många av världens största 

företag har använt franchise som etableringsstrategi (Engström 2005). Till följd av detta menar 

Ideström och Fernlund (2009) att det är anmärkningsvärt att inte fler svenska företag använt sig 

av franchise för att etablera sina verksamheter internationellt. Trots detta har ett stort antal 

svenska franchiseföretag valt att uteslutande fokusera på den inhemska marknaden. Detta beror 

främst på att det hos många företag finns en osäkerhet kring hur de på bästa sätt bör gå tillväga 

vid en utlandsetablering för att undvika de risker och svårigheter som kan uppstå (Engström 

2005). 

 

Med bakgrund av detta skulle det vara av intresse att undersöka vilka strategier och 

tillvägagångssätt ett svenskt franchiseföretag kan använda sig av vid en internationell 

expansion. Detta genom att fokusera på ett specifikt svenskt franchiseföretag som på ett 

framgångsrikt sätt tagit sig an och etablerat sig på den internationella marknaden. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier som ett svenskt franchiseföretag 

använt sig av vid etablering på den internationella marknaden. 

1.4 Forskningsfrågor 
För att uppnå syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

 

•   Hur har internationaliseringsprocessen sett ut för ett svenskt franchiseföretag? 

•   Vilka strategier har ett svenskt franchiseföretag använt sig av för att etablera sig på 

den internationella marknaden? 
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2.  Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning och de teorier som grundar sig i studiens 

inledning och problemdiskussion. Först redogörs begreppet internationalisering och dess 

strategier, innan olika etableringssätt presenteras, med franchise i fokus. Avsnittet används 

sedan som grund för datainsamling samt analys. 

 

2.1 Internationalisering 
Sedan tidigt 1990-tal har den miljö där allt fler företag verkar inom präglats av en ökande 

internationalisering (Douglas & Craig 1992). Framsteg inom transport, kommunikation, 

handelspolitik, ekonomiska integrationer och ett tillstånd av relativ fred i världen är ett antal 

potentiella faktorer som gradvis öppnat upp nationella gränser (Leonidou 1995). Till en följd 

av detta menar forskare att flertalet företag har inställningen “the world is our market” 

(Leonidou 1995; Morgan et al. 2002; Morgan 2012; Ruefli et al. 1999). 

 

Begreppet internationalisering har använts flitigt inom forskningen, dock har få försök gjorts 

att skapa en operationell definition av begreppet och dess betydelse. Piercy (1981) och Turnbull 

(1985) beskriver internationalisering där ett företag expanderar sin verksamhet utanför det egna 

landets gränser.  

 

Welch och Luostarinen (1988 s.36) beskriver internationalisering som “...the process of 

increasing involvement in international operations”. Johansson (2002) förklarar 

internationalisering som processen där företag växer från intermittenta exportörer till 

fullfjädrade globala företag. Hollensen (2017) utvecklar och förtydligar med att beskriva 

internationalisering där ett företag expanderar sin forskning och utveckling, produktion, 

försäljning och andra företagsaktiviteter till internationella marknader. 

 

När ett företag expanderar globalt skapas förutsättningar för att öka lönsamheten, på sätt som 

inte är möjliga för företag som enbart agerar på den inhemska marknaden. Hill (2014) beskriver 

att företag som opererar internationellt är kapabla att: 
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1.   Expandera marknaden för sina inhemska tjänster och produkterbjudanden genom 

att sälja dessa på den internationella marknaden. 

2.   Uppnå platsfördelar genom att sprida individuella värdeadderande aktiviteter till 

de platser som kan genomföra detta mest effektivt. 

3.   Uppnå större kostnadsfördelar från erfarenhetseffekter genom att tjäna på en 

utökad global marknad från en central plats, vilket minskar kostnaderna för 

värdeskapande. 

4.   Uppnå en större avkastning genom att utnyttja värdefulla kunskaper som 

utvecklats i utlandsverksamheter och överföra dem till andra poster inom företags 

globala nätverk. 

 

Hill (2014) nämner dock att ett företags möjlighet att öka sin lönsamhet med hjälp av dessa 

strategier begränsas av behovet att anpassa sitt utbud, marknadsstrategi och affärsstrategi, till 

de olika nationella förhållanden och dess platser. 

 

En viktig faktor inom internationellt företagande är enligt Johansson et al. (2002) kunskap och 

marknadskännedom, att vara medveten och uppdaterad om marknaden för att på så sätt kunna 

ta ställning till en internationaliseringsprocess. 

 

2.1.1 Kulturella effekter 

Under de senaste årtionden har allt fler företag valt att expandera internationellt, vilket i sig 

öppnar upp för nya marknader med tillgång till billigare arbetskraft och andra fördelar. Men, 

när företag rör sig utanför sin inhemska marknad måste de anpassa sig efter nya och annorlunda 

kulturer (Barkema et al. 1996).  

 

När företag ska expandera internationellt, blir det naturligt att de först tittar på länder där 

företagets egna erfarenheter från den inhemska marknaden kan bli värdefulla. Detta 

resonemang leder ofta till att förhållandet i dessa länder påminner om den inhemska marknaden 

(Johansson 2002).   

 

Johansson (2002) nämner att företag skapar fördomar om de aktuella länderna, som 

nödvändigtvis inte behöver vara felaktiga. Fördomar som är relevanta för den kulturella 

närheten kan vara tidigare erfarenheter, om ett företag har lyckats i ett land är sannolikheten 
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stor att de också når framgång om de agerar på samma sätt i ett annat liknande land. Barkema 

et al. (1996) rapporterar i sin artikel Foreign entry, cultural barriers, and learning att företag 

möter kulturella hinder när de expanderar internationellt, men också att företag lär sig av 

tidigare erfarenheter när de stegvis expanderar till nya marknader. 

 

Johansson (2002) beskriver dock att söka sig till närliggande marknader med liknande kulturer 

kan leda till en ytlig analys av eventuellt viktiga skillnader mellan länderna, samt en 

förutsägbarhet om företagets åtgärder som kan vara en nackdel ur en konkurrenssynpunkt. 

Johansson (2002) fortsätter sitt resonemang med att potentiellt bättre marknader kan ignoreras 

om företag väljer att gå den enkla vägen. 

 

2.1.2 Uppsalamodellen 

Uppsalamodellen kan beskrivas som en inkrementell modell där ett företags 

internationaliseringsprocess bygger på lärande över tid. Under 1970-talet var det ett antal 

svenska forskare vid Uppsala Universitet (Johanson & Wiedersheim-Paul 1975; Johanson & 

Vahlne 1977) som studerade internationaliseringsprocessen. Utifrån studier om svenska 

tillverkningsföretag och dess internationaliseringsprocess utvecklades en modell som beskriver 

ett företags val av marknad samt vilken typ av ‘entry mode’ de använder sig av (Johanson & 

Vahlne 1977).  

 

Enligt Johanson och Vahlne (1977) utvecklas ett företags internationaliseringsprocess över 

tiden, beroende av hur väl de lyckas utveckla och använda sina resurser. Kombinationen av 

kunskapsutveckling och ett stigande utlandsengagemang kan öka ett företags tillväxt, se figur 

2.1. 
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Figur 2.1 The basic mechanism of internationalization: state 
and change aspects. (Johanson & Vahlne, 1977) 

 

Johanson och Vahlne (1977) noterade att företag först och främst expanderade sin verksamhet 

till närliggande marknader för att sedan stegvis entra marknader längre ifrån den inhemska 

marknaden. Det visade sig även att företag som expanderar till nya marknader gör det främst 

via export, för att sedan över tid även flytta delar av organisationen till dessa marknader 

(Johanson & Vahlne 1977; Johnson & Tellis 2008; Leonidou & Katsikeas 1996). 

 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) skiljer mellan fyra nivåer av att inta en internationell 

marknad, där högre nivå innebär en högre internationell inblandning samt ett mer omfattande 

marknadsengagemang: 

 

Steg 1: Ingen regelbunden export. Exporten är en liten del av företagets försäljning. 

Steg 2: Export via oberoende representanter. Företaget lär känna marknaden genom den  

erfarenhet exporten ger. 

Steg 3: Etablering av utländsk försäljningsenhet. För att kunna bedöma  

marknadsutvecklingen byggs organisationen ut och parallellt utvidgas försäljningen till  

andra marknader. 

Steg 4: Etablering av utländsk produktions-/tillverkningsenhet. Med erfarenheten som 

försäljningsenheten ger skapas förutsättningar för att starta tillverkning på den aktuella 

marknaden. 
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Melén (2010) sammanfattar Uppsalamodellen som ett växelspel mellan ett företags utveckling 

av marknadskunskap och dess engagemang på respektive marknad. Där handlar 

kunskapsutvecklingen om hur ett företag lär sig över tid om utländska marknader och ju mer 

de lär sig desto mer vågar de fatta beslut om större investeringar samt ett ökat engagemang på 

utländska marknader (Melén 2010). 

 
2.1.3 Nätverksmodellen 

Enligt Johanson och Vahlne (2009) har mycket förändrats sedan Uppsalamodellen publicerades 

år 1977.  Den ekonomiska och rättsliga miljön har förändrats men också beteendet hos företagen 

är annorlunda. Forskarna nämner också att ett flertal studier har demonstrerat vikten av nätverk 

i internationaliseringsprocessen (Coviello & Munro 1995, 1997; Martin et al. 1998).  

 

Johanson och Mattson (1998) menar att företag inte längre konkurrerar på en individuell nivå, 

utan istället på en nätverksnivå, som inkluderar både inhemska och utländska leverantörer samt 

kunder. 

 

Boso et al. (2013) skriver att en mängd internationella marknadsföringsstudier betonar vikten 

av företags relationsaktiviteter som en resurs, vilket kan underlätta valet av strategier på den 

internationella marknaden (Chung 2012; Lages et al. 2009). En sådan relationsaktivitet är 

nätverkskanaler, som innefattar företagets kapacitet att bygga relationer till leverantörer och 

kunder, men även konkurrenter (Luo et al. 2008). 

 

Med bakgrund av att flera forskare påvisade avsaknaden av nätverket i Uppsalamodellen, 

utvecklade Johanson och Vahlne (2009) denna modell. Då företag är inblandade i ett 

affärsnätverk som både är möjliggörande men också begränsande, där olika aktörer deltar i en 

rad ömsesidiga relationer. Internationalisering ses därför som ett utfall av att företag stärker upp 

sina nätverkspositioner genom att förbättra eller skydda sin position på marknaden. Eftersom 

nätverk är tullfria är skillnaden mellan inträde och expansion på den utländska marknaden 

mindre relevant (Johanson & Vahlne 2009). 

 

Den nya Uppsalamodellen, se figur 2.2, ger ett bredare perspektiv på 

internationaliseringsprocessen, då den tittar på flera företag och deras relation till varandra men 

också vilka aktörer, resurser och aktiviteter som nätverket besitter (Johanson & Vahlne 2009).  
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Figur 2.2 The business network internationalization process 
model. (Johanson & Vahlne 2009) 

 

Johanson & Vahlne (2009) nämner också att nätverken bidrar till lärande, skapande och 

förtroendebyggande, vilket i sin tur leder till att företagets kunskapsbas utvidgas samt 

fördjupas. Ett starkt engagemang till aktörer inom nätverket gör det möjligt för företag att 

upptäcka och skapa nya möjligheter, istället för att övervinna osäkerheter (Johanson & Vahlne 

2009). 

 

Ett företags internationalisering samt deras aktiviteter på den utländska marknaden bygger på 

olika nätverk och dess affärsrelationer. Genom samverkan i dessa nätverk utvecklas den 

erfarenhetsbaserade kunskapen om marknaden (Melén 2010).  

 

2.2 Market Entry Mode 
Entry mode beskrivs av Sharma och Erramilli (2004) som ett strukturellt avtal som gör det 

möjligt för företag att implementera sin produkt på en ny internationell marknad. Antingen 

genom att utföra endast försäljning, eller både produktions- och försäljningsverksamhet på egen 

hand eller i partnerskap med andra aktörer. 

 

Företag med ambitionen att inta en ny utländsk marknad ställs inför ett viktigt strategiskt val 

angående vilket entry mode som ska användas (Agarwal & Ramaswami 1992). Valet av entry 

mode har enligt Brouthers (2002) blivit en av de viktigaste besluten i 
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internationaliseringsprocessen då valet har en stor effekt på företagets framgång på den 

internationella marknaden. Albaum et al. (2016) talar om företagets grad av engagemang och 

kontroll över de utländska etableringarna som det centrala i beslutet. Enligt Morschett et al. 

(2010) måste beslutet vara välmotiverat utefter företagets förutsättningar då det ger företaget 

långsiktiga konsekvenser och möjligheterna att ändra sitt val av entry mode är begränsade. 

Detta främst genom att det kräver resurser i form av tid och pengar (Brouthers & Hennars 2007). 

 

Tidigare studier anser entry modes som nära förknippat med varierande grad av resurser, 

engagemang, riskexponering, kontroll och vinst.  Vilka typer av entry modes som finns skiljer 

sig i viss omfattning mellan olika forskare. Gemensamt för forskarna är dock att det anses finnas 

två huvudgrupper av entry modes, nämligen equity modes och non-equity modes, där equity 

modes kräver stor del av ägarinblandning, till skillnad från non-equity modes där inblandningen 

från ägarna ska vara så minimal som möjligt (Pan & Tse 2000). Riskerna, resursåtgången samt 

graden av kontroll menar Hill et al. (1990) är det som skiljer de två grupperna åt. Pan och Tse 

(2000) delar upp equity modes vidare i två former; Joint Venture och helägda dotterbolag. Non-

equity modes består av dels export, men också kontraktsavtal i form av licensiering och 

franchising. Leonidou och Katsikeas (1996) benämner export som den mest förekommande 

typen av entry mode när det gäller etablering på nya marknader. Detta beror främst på den 

minimala risken, låga krav på resurser och engagemang samt en hög flexibilitet (Leonidou & 

Katsikeas 1996). 

 

2.2.1 Equity entry modes  

Equity modes kräver som tidigare nämnt hög ägarinblandning. Inblandningen innebär att 

ägaren ställs inför hög risk, höga krav på resurser, men ges också en möjlighet till omfattande 

kontroll av företaget (Pan & Tse 2000).  

 

2.2.1.1 Joint Venture 

Ett joint venture kan kort definieras som ett samarbete mellan två eller fler parter, där de 

inblandade aktörerna vanligtvis innehar lika stora ägarandelar (Pan & Tse 2000). Hollensen 

(2017) benämner joint venture som en strategisk allians, ett jämlikt partnerskap där företag går 

ihop för att tillsammans skapa någonting nytt. I inledningsfasen av ett sådant samarbete kan de 

försäkra sig om att den nya verksamheten besitter tillfredsställande kompetens. Detta är enligt 
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Engström (2005) särskilt värdefullt på marknader där affärskultur och konsumtionsvaror skiljer 

sig avsevärt från det vi är vana med. Pan och Tse (2000) benämner joint venture som ett entry 

mode som innebär att ett icke-nationellt företag inleder ett samarbete med ett företag från ett 

annat land, där de tillsammans bildar ett nytt bolag och delar lika på ägande och kontroll. För 

att reglera detta samarbetet krävs ett tydligt och välstrukturerat avtal, eftersom joint venture inte 

kräver någon speciell bolagsform eller någon förutbestämd ägarfördelning (Engström 2005). 

 

En stor tillgång hos ett joint venture-samarbete är att de inblandade aktörerna ges möjligheten 

att utbyta expertis och kontakter i den lokala marknaden. Företagen kan då ta vara på 

kompetenser och resurser samt kunskap om landets kultur, politik och ekonomi (Hollensen 

2017). Johnson et al. (2008) menar att denna typ av entry mode bidrar till reducerad risk då den 

delas mellan de inblandade aktörerna, samtidigt som joint venture är mindre kostsamt än 

företagsförvärv. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta en lämplig partner på den 

internationella marknaden, då det krävs att alla inblandade parter måste ha samma mål för att 

undvika konflikter (Hollensen 2017). En annan nackdel med konceptet är att aktörerna delar 

med sig av tekniskt kunnande till en annan aktör som i framtiden kan ses som en potentiell 

konkurrent (Johnson & Tellis 2008). Det centrala i ett joint venture menar Engström (2005) är 

det hårda förarbetet som krävs, där det ställs krav på omfattande planering och ett väl 

genomarbetat avtal. 

 

2.2.1.2 Helägda dotterbolag 

Denna form av entry mode innebär antingen att en startar upp ett nytt bolag från grunden, eller 

att företag förvärvar ett redan befintligt företag på en ny marknad (Johnson & Tellis 2008). Att 

använda sig av denna expansionsform innebär hög risk, men kan samtidigt öppna upp 

möjligheter till hög avkastning om etableringen lyckas. Johnson et al. (2008) poängterar den 

fullständiga kontrollen över företaget och dess resurser som en stor fördel samtidigt som ett 

helägt dotterbolag ger möjlighet till ett tidseffektivt tillträde på marknaden. Samtidigt slipper 

företaget till skillnad från i ett joint venture dela med sig av sin expertis till potentiella 

konkurrenter, utan har själv kontroll över kompetens och utvecklingstakt inom organisationen 

(Johnson & Tellis 2008). Denna expansionsform är kapitalkrävande samtidigt som du som 

företag får hantera hela smällen själv om investeringen skulle slå fel. Detta menar Johnson och 

Tellis (2008) är den största nackdelen, risken. Företagsförvärv å sin sida ställs inför utmaningen 

att sprida den befintliga företagskulturen och inkludera dotterbolaget på ett effektivt sätt 
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(Johnson & Tellis 2008). Även Hollensen (2017) understryker den höga investeringskostnaden 

som en stor nackdel samtidigt som denna typ av marknadsinträde kan vara tidskrävande. 

 

2.2.1.3 Greenfield-investeringar 

Albaum et al. (2008) benämner ytterligare en form av equity mode, nämligen greenfield-

investeringar, som är en form av helägt dotterbolag. Denna expansionsform innebär att ett 

företag väljer en ny marknad där de från grunden bygger upp sin verksamhet. Greenfield-

investeringar gör det möjligt att importera den senaste tekniska utrustningen samtidigt som 

företaget undviker problem med att försöka förändra en redan befintlig företagskultur 

(Hollensen 2017). En ny verksamhet betyder en nystart och en möjlighet för företaget att forma 

det nya bolaget efter den egna profilen. Greenfield-investeringar kräver dock höga 

investeringskostnader samtidigt som expansionsformen ofta medför en långsam etablering på 

den nya marknaden (Hollensen 2017). 

 

2.2.2 Non-equity entry modes  

Ägarinblandningen ämnar vara så begränsad som möjligt i de expansionsformer som går under 

non-equity modes. Relationen mellan parterna kan fastställas i avtalet vilket gör att ägarna kan 

lämna över ansvar och kontroll vid etableringens början (Pan & Tse 2000).  

 

2.2.2.1 Export 

Johnson et al. (2008) benämner export som det lättaste sättet att gå till väga för att inta en ny 

marknad. Kanske är det därför som Leonidou och Katsikeas (1996) som tidigare nämnt 

beskriver metoden som den mest förekommande. Att exportera sina produkter eller tjänster till 

utlandet kan till en början vara en bra strategi, för att sedan byta spår och gå över till en annan 

metod, en process som många företag gått igenom (Johnson & Tellis 2008). Metoden används 

alltså av företag som vill pröva sig fram och där de börjar i liten skala för att öka successivt, för 

att på så sätt ta reda på om de kan konkurrera på den nya marknaden. Albaum et al. (2008) delar 

in export i två kategorier där direkt export innebär att tillverkaren själv ansvarar för den 

internationella försäljningen, och indirekt export betyder att ett obundet exportföretag hyrs in 

och ansvarar för utlandsförsäljningen. Pan och Tse (2000) beskriver indirekt export som mindre 

engagemangskrävande än direkt export, men att det också ger en mindre avkastning. 
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Johnson och Tellis (2008) framhäver framförallt två stora fördelar med export. Dels får 

företaget möjligheten att skaffa sig erfarenhet på den nya marknaden och kunskap om både det 

affärsmässiga och det kulturella klimatet, innan företaget flyttar dit sin produktion. Samtidigt 

kan företaget kringgå de stora kostnader som hade uppstått vid etablering av fabriker. Hollensen 

(2017) nämner också erfarenhet på den nya marknaden som en av exportens största fördelar 

och menar att företaget även får möjligheten att skapa relationer med potentiella kunder. 

Johnson och Tellis (2008) menar att en nackdel med export är produktionskostnaderna som ofta 

är högre i hemlandet, där lönekostnaderna är den största påfrestningen. En annan nackdel är 

enligt Hollensen (2017) att företaget har begränsad kontroll över den valda marknadsmixen, 

utöver själva produkten. 

 

2.2.2.2 Licensiering 

Denna form av entry mode går ut på att företaget (licensgivaren) skriver ett avtal med ett lokalt 

företag (licenstagare) i ett annat land, och ger bort rättigheten att tillverka och sälja företagets 

produkter under en tidsbestämd period (Albaum et al. 2016). Detta mot en avgift, som dock ses 

som en liten kostnad med tanke på att företaget slipper investera i forskning och 

företagsuppbyggnad (Johnson & Tellis 2008). Licenstagaren ansvarar enligt Albaum et al. 

(2016) över ett förbestämt marknadsområde, och erhåller även de risker samt vinster som 

samarbetet medför. Därmed kan licensgivaren kringgå den risk som ofta krävs för att etablera 

sig på en ny marknad (Johnson & Tellis 2008). En annan fördel med licensiering är enligt 

Hollensen (2017) att licensgivaren snabbt får tillgång till licenstagarens lokala marknad, 

distributionskanaler och redan befintliga kunder på den utländska marknaden. Det kan dock 

vara svårt att kvalitetssäkra produkterna när ett företag lämnar ifrån sig kontrollen över 

produktionen, där synen på kvalité kan vara olika i olika kulturer (Johnson & Tellis 2008; 

Hollensen 2017).  

 

2.2.2.3 Franchising 

Franchising som begrepp har en företagsekonomisk grund, där ägaren av ett framgångsrikt 

affärskoncept ger rättigheten till utomstående företagare att använda samma koncept. 

Rättigheten går ut på att mot en avgift nyttja det befintliga affärskonceptet och varumärket samt 

föra det till nya eller befintliga marknader, och på så sätt snabbare expandera geografiskt 
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(Hollensen 2017). Denna företagsform blir allt mer förekommande och ses som ett långsiktigt 

samarbete med syfte att expandera företaget, både storleksmässigt och geografiskt, och på så 

sätt öka vinsten (Svenska Franchiseföreningen 2017). I korthet är franchisekonceptet en säljrätt 

som styrs av ett franchiseavtal, och lämpar sig egentligen i alla områden inom näringslivet där 

det förekommer försäljning av varor och tjänster. 

 

Franchisetagaren arbetar under franchisegivarens varumärke för att skapa en stark och 

framgångsrik rörelse genom att sälja varor eller tjänster, uteslutande i utbyte mot ekonomisk 

ersättning (Johnson & Tellis 2008). I huvudsak driver franchisetagaren sitt eget företag, och är 

helt oberoende av franchisegivaren i själva ägandefrågan. Detta gör att både affärsrisker och 

affärsmöjligheter är detsamma som hos företagare utan franchiseavtal. Riskerna är dock 

begränsade eftersom affärskonceptet är beprövat med framgång sedan tidigare (Svenska 

Franchiseföreningen 2017). Samtidigt kan franchisegivaren dela med sig av tidigare 

erfarenheter och kan fungera som stöd till franchisetagaren. De två parterna i ett 

franchisekontrakt, franchisegivare och franchisetagare, syftar båda till att genom detta 

samarbete nå bästa möjliga resultat. För att detta ska uppnås krävs en noggrann fördelning av 

uppgifter, där franchisegivaren ofta ansvarar för de mer övergripande uppgifterna samtidigt 

som franchisetagaren ansvarar för de uppgifter som går att genomföra i mindre skala, 

exempelvis på den lokala marknaden (Svenska Franchiseföreningen 2017; Johnson & Tellis 

2008).  

 

En internationell expansion blir naturligt för franchisesystem när den inhemska marknaden 

uppnått mognad. Franchising gör det möjligt att applicera ett redan framgångsrikt affärskoncept 

på utländska marknader (McAuley 2001). Att expandera verksamheten internationellt genom 

franchising kräver mindre finansiella resurser än många andra expansionsformer samtidigt som 

både den ekonomiska och politiska risken blir mindre eftersom de ofta ligger hos 

franchisetagaren (McAuley 2001). Den låga risken och den låga ekonomiska investeringen 

menar även Hollensen (2017) är några av konceptets allra största fördelar. Dock ger företaget 

stort ansvar till franchisegivaren som riskerar att ge varumärket dåligt rykte vid underprestation. 

En annan nackdel kan vara att företaget delar med sig av värdefull kompetens till potentiellt 

framtida konkurrenter (Hollensen 2017). 
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2.3 Franchising som koncept 
Franchising kan ses vara en generisk strategi då den dels representerar de strategiska val som 

företaget står bakom, samtidigt som det är en strategisk allians mellan två eller fler 

organisationer (Hoffman & Preble 1991). Strategin speglar ledningens beslut som görs för att 

anpassa företaget till sin omgivning. Tre områden där noga beslut behövs för att utveckla 

företagets strategi är enligt Hoffman och Preble (1991): 

 

1.     Produkter och marknader 

2.     Teknologiska lösningar 

3.     Administrativa strukturer och system 

 

Hoffman och Preble (1991) menar att alla franchisekoncept är baserade på åtminstone två av 

dessa tre strategiska val. För det första krävs det en tydlig definition av produkter och marknader 

samtidigt som grundläggande normer för administration av franchisetagarens roll bör vara en 

del av kontraktet. Valet av teknologiska lösningar kan utgöra en stor del av franchisestrategin 

men behöver inte vara centralt (Hoffman & Preble 1991). 

 

Franchising beskrivs av många som en form av strategisk allians, som speglar 

samarbetsarrangemang mellan företag att dela risker med tanke på ökad konkurrens eller 

sviktande efterfrågan (Hoffman & Preble 1991). Jämfört med andra former av allianser menar 

Hoffman och Preble (1991) att franchising är gynnsamt då det inte kräver alltför hög 

interberoende samtidigt som risken är relativt låg. Kostnaderna för tillväxt med hjälp av 

franchise anses vara mindre än de som krävs vid ett joint venture, men större än de som 

förknippas vid ren licensiering. Detta eftersom de största investeringarna i franchiseavtalet 

ligger hos franchisetagaren. Enligt Hoffman och Preble (1991) är det anmärkningsvärt att 

franchising är den enda form av strategisk allians där företaget utnyttjar entreprenörers 

motivation som medel för att utföra sina gemensamma mål. 

 

Franchisegivare måste överväga relevanta faktorer som kan tänkas påverka när de är i tankarna 

att expandera sin franchiseverksamhet globalt. Det huvudsakliga målet är att finna en marknad 

med en miljö som främjar samarbeten och minskar risken för konflikter (Hollensen 2017). I 

den strategiska processen att finna en franchisetagare menar Doherty (2009) att 
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nyckelfaktorerna som bör ses över är finansiering, business know-how, lokal kunskap, en delad 

förståelse för företaget och varumärket, och slutligen att det finns en kemi mellan parterna. 

 

2.3.1 Former av franchising 

Trots att franchising beskrivs som en allmän strategi framställs konceptet genom tre 

huvudformer (Hoffman & Preble 1991). Enligt Engström (2005) skiljer sig dessa främst genom 

vilken grad av samarbete som krävs mellan franchisegivare och franchisetagare. 

 

Business format franchising är den form av franchising där samarbetet mellan franchisetagare 

och franchisegivare är mest utvecklat (Engström 2005; Hoffman & Preble 1991; Sagell & 

Carlsson 2005). Formatet innebär att franchiseavtalet innehåller ett helt affärssystem för att 

driva en viss typ av verksamhet, där franchisegivaren bistår med marknadsföring, utbildning 

och administration under hela avtalstiden (Ideström & Fernlund 2009). Här har 

franchisetagaren enligt Sagell och Carlsson (2005) rätten att använda franchisegivarens 

kunskaper och varumärke. Hoffman och Preble (1991) menar att avtalet i ett business format 

franchising även innehåller strategiska val av driftteknik samt förbestämda 

administrationsformer. Denna typ av franchising är i synnerhet utbrett i restaurangbranschen, 

detaljhandeln och i serviceindustrin. Business format franchising används av bland annat 

McDonalds, Burger King och 7-Eleven (Engström 2005). 

 

Product tradename franchising, fungerar som en typ av varumärkeslicens där företaget upplåter 

rätten för andra att använda sitt varumärke, men omfattar inte rätten att överlåta ett färdigt 

affärssystem (Ideström & Fernlund 2009; Sagell & Carlsson 2005). Formatet liknar på fler sätt 

ett typ av alliansavtal där franchisetagaren säljer franchisegivarens produkter eller varumärke 

under egen regi (Hoffman & Preble 1991). Franchisegivaren har inga skyldigheter till vidare 

administration eller utbildning utan här är det endast varumärket som går under avtalet (Sagell 

& Carlsson 2005). Denna form av franchise används bland annat av hotellkedjor som Holiday 

Inn och Sheraton, med syfte att sprida varumärket internationellt, även om driften och själva 

innehållet inte är det centrala (Engström 2005). 

 

Product distribution franchising är det franchiseavtal där samarbetet mellan franchisegivare 

och franchisetagare är minst utvecklat (Sagell & Carlsson 2005). Ofta fungerar franchisetagaren 

som en typ av återförsäljare, men avtalet kan även innehålla hela distributionen, där produktion, 
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lagerhållning och försäljning ingår (Ideström & Fernlund 2009). Franchisegivarens krav på 

service, administration och utbildning ställs ofta utanför avtalet (Sagell & Carlsson 2005). 

Product distribution franchising används ofta inom dryckesindustrin, och exempel på företag 

som arbetar denna typ av franchising är Spendrups, som under många år skötte produktionen 

och distributionen av Fanta och många andra dryckesfabrikat (Engström 2005). 

 

Gränserna mellan dessa olika typer av franchising kan vara rörliga och ofta är det svårt att 

kategorisera in företag i ett av facken (Ideström & Fernlund 2009). Business format franchising 

är den mest förekommande formen och är ofta den som menas när det allmänt talas om 

franchising. Vanligtvis vill franchisegivare upplåta rätten till sitt affärssystem med fler än en 

franchisetagare, för att framåt i tiden driva en franchisekedja under ett enhetligt varumärke 

(Sagell & Carlsson 2005). Hoffman och Preble (1991) benämner ytterligare en typ av franchise. 

Conversion franchising handlar om att omvandla befintliga företag till en del av 

franchiseföretaget, för att få ta del av en redan befintlig kundkrets och ytterligare 

stordriftsfördelar. Franchisegivaren använder även denna metod för snabb tillväxt och ett 

effektivt marknadsinträde (Hoffman & Preble 1991). 

 

2.3.2 Direkt och indirekt franchising 

Direkt franchise går ut på att franchisegivaren har möjligheten att kontrollera och koordinera 

alla aktiviteter direkt med franchisetagaren (Hollensen 2017). Kontakten mellan aktörerna sköts 

från kontoret på hemmamarknaden. Engström (2005) menar att det i direkt franchising handlar 

om att varje franchisetagare erbjuds ett avtal direkt från franchisegivaren, utan 

mellanhänder.  Företaget fungerar som franchisetagarens supportkontor och bistår själva med 

handledning och utbildning (Hollensen 2017). 

 

Indirekt franchise, även kallat master franchise, se figur 2.3, fungerar som ett paraplyliknande 

licensavtal där franchisegivaren säljer rättigheterna till en lokal aktör på en internationell 

marknad där företaget vill etablera sig (Kaufmann & Kim 1995). Denna aktör (även kallad 

master), ges genom ett master franchiseavtal rätten att själv etablera fler enheter inom landets 

gränser, och upplåta fler franchiserättigheter till fristående franchisetagare (Engström 2005). 

Mastern är alltså utsedd till att etablera och underhålla sin del av franchisesystemet, vilket kan 

vara ett stort eller litet antal franchisetagare inom ett avtalat territorium (Hollensen 2017).  

 



	  
19	  

 
Figur 2.3. Direkt och indirekt franchisemodell. (Hollensen 2017) 

 

Begreppet indirekt franchise används eftersom mastern fungerar som en mellanhand mellan 

företaget och franchisetagaren, vilket både ger för- och nackdelar. Mastern kan ses som ett 

ytterligare skikt av kontroll mellan franchisegivaren och franchisetagaren (Kaufmann & Kim 

1995). Dock menar flera författare (Engström 2005; Hollensen 2017) att kontrollen från 

ledningen begränsas och att det kan vara svårt att hitta en master med rätt kompetens. 
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2.4 Teoretisk syntes 
Den tidigare forskning som presenteras i teorikapitlet är relevanta och nödvändiga för att uppnå 

studiens syfte. Nedanstående tabell (2.1) sammanfattar de mest centrala delarna ur teorikapitlet. 

Dessa delar kommer i studien ligga till grund för uppbyggnad av intervjuguide som underlättar 

insamling av den empiriska datan. Den teoretiska referensramen kommer även vara till stor 

hjälp vid analys av insamlad data. 

 
 

Teori Teorins relevans för studien 

Internationalisering 
•   Kulturella effekter 
•   Uppsalamodellen 
•   Nätverksmodellen 

Då studien behandlar hur ett svenskt franchiseföretag 
kan etablera sig på den internationella marknaden är 
teorier om internationalisering av hög relevans. Dessa 
ger en övergripande bild samt en introduktion till 
ämnet. Intervjuguiden är konstruerad efter innehållet i 
de olika rubrikerna; Kulturella effekter, 
Uppsalamodellen och Nätverksmodellen. Dessa teorier 
verkar även som underlag när empirin ska analyseras. 

Market Entry Mode 
•   Equity entry modes 
•   Non-equity entry modes 

Teorier om Market Entry Mode har i denna studie som 
funktion att uppmärksamma läsaren om att det finns 
ett antal olika etableringssätt när ett företag skall inta 
internationella marknader. Teorier om Equity entry 
modes och Non-equity entry modes fungerar som 
underlag när empirin analyseras. 

Franchising som koncept 
•   Former av franchising 
•   Direkt och indirekt 

franchising 

Då studien ämnar att undersöka ett svenskt 
franchiseföretag är teorier om franchising av mycket 
hög relevans. Teorier om olika former av franchising 
samt direkt- och indirekt franchising ligger till grund 
för intervjuguiden och används när empirin analyseras.  

Tabell 2.1. Teoretisk syntes  



	  
21	  

3.  Metod 
I detta kapitel tydliggörs vilka tillvägagångssätt som använts för att genomföra undersökningen 

och att besvara studiens syfte. De metoder som använts i studien presenteras, följt av 

motivering av de val som gjorts under undersökningsprocessens gång. 

 

3.1 Forskningsmetod 
Inom företagsekonomisk forskning tillämpas vanligtvis en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsmetod (Bryman & Bell 2013; Olsson & Sörensen 2011). Kvalitativ forskning är 

enligt Bryman och Bell (2013) en metod som bygger på ord och tolkning istället för 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Denscombe (2016) menar att kvalitativ data har 

formen av talade eller skrivna ord samt visuella bilder, och kopplas ofta med 

datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer. Skärvad och Lundahl (2016) menar 

att kvantitativ data inte är uteslutet i kvalitativ forskning, utan används ofta som komplement 

till den kvalitativa datan. Kvalitativ forskning tenderar att kopplas med småskaliga 

forskningsprojekt (Denscombe 2016). 

 

Kvantitativ forskning lägger stor vikt vid kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data. Metoden använder sig av naturvetenskaplig analys och bygger mycket på siffror (Bryman 

& Bell 2013). Siffror är även enligt Denscombe (2016) centralt i kvantitativ forskning som 

främst kopplas med datainsamlingsmetoder som frågeformulär och experiment. Kvantitativ 

forskning tenderar att kopplas med storskaliga forskningsprojekt (Denscombe 2016). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) bör valet av forskningsmetod anpassas efter studiens syfte och 

frågeställningar för bästa möjliga resultat. Denna studie använder sig av en kvalitativ 

forskningsdesign då ord och tolkning lämpar sig bäst för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Den kvalitativa metoden ger forskaren möjligheten att ställa frågor samt 

följdfrågor till respondenterna, vilket bidrar till en djupare förståelse för respondenternas svar. 

Den djupare förståelsen gör det möjligt att koppla och analysera resultatet i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Kvantitativ metod begränsar möjligheterna att få djupa och 

välutvecklade förklaringar (Bryman & Bell 2013). Djupa och välutvecklade förklaringar är 

nödvändiga för att besvara studiens syfte, och därför används istället en kvalitativ metod. 
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Studien undersöker endast ett företag och syftar inte till att dra generella slutsatser kring 

internationalisering och etableringsstrategier, vilket även det motiverar valet av en kvalitativ 

metod. 

 

3.2 Forskningsansats 
Akademiska forskningsmetoder delas upp i två ansatser, induktiv eller deduktiv (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 1997; Strauss & Corbin 1998; Sullivan 2001; Bryman & Bell 2013). 

Sambandet mellan teori och datainsamling är det som skiljer dessa metoder åt. Deduktiv ansats, 

eller deduktion, handlar om teoriprövning där forskaren utgår från redan befintlig teori som 

sedan länkas samman med insamlad empiri. Teorin är utgångspunkten i deduktiv forskning 

(Skärvad & Lundahl 2016). Datainsamlingen genomförs utifrån hypoteser och idéer som 

härleds från teorier (Bryman & Bell 2013). Forskning med induktiv ansats, eller induktion, 

bygger på empirisk data av verkliga händelser som ligger till grund för att formulera nya 

modeller och teorier (Strauss & Corbin 1998; Sullivan 2001). Insamlad empiri inom induktiv 

forskning ger alltså forskaren möjligheten att dra generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell 

2013). Denna studie utgår från en deduktiv forskningsansats eftersom den empiriska 

undersökningen har utförts med stöd av befintliga teorier och tidigare forskning kring ämnet. 

Den tidigare forskning som studien bygger på har styrt uppbyggnaden av de intervjufrågor som 

respondenterna har besvarat.  

 

3.3 Forskningsdesign 
Bryman och Bell (2013) beskriver fem olika typer av forskningsdesign, nämligen 

fallstudiedesign, longitudinell design, komparativ design, tvärsnittsdesign och experimentell 

design. Denscombe (2016) menar att i en fallstudie fokuserar forskaren på ett specifikt 

fenomen, med avsikt att erhålla en djupare förståelse för vilka erfarenheter, förhållanden, 

processer eller händelser som påträffas i detta specifika fall. Denscombe (2016) fortsätter sin 

redogörelse med att valet av fallstudie bygger på att forskaren har som syfte att undersöka varför 

ett visst fenomen uppstår och inte att bara beskriva vad som har uppstått. Eisenhardt och 

Graebner (2007) nämner att vid forskning inom företagsekonomi är fallstudier ett vanligt 

förekommande då de behandlar specifika och komplexa fall. Enligt Denscombe (2016) ger en 

fallstudie forskaren möjlighet till att förstå hur modeller som beskrivs i teorin, appliceras i 
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verkliga fall eller situationer. En stor del forskare nämner dock att en nackdel med fallstudier 

är att resultatet av studien är svårt att generalisera, då fallstudier undersöker ett eller fåtal 

specifika fall (Bryman & Bell 2013; Denscombe 2016; Johannessen & Tufte 2003).  

 

Denscombe (2016) betonar att det när fallstudieobjektet ska väljas är det viktigt att vara insatt  

om att objektet inte väljs ut slumpmässigt, utan att det istället väljs medvetet på grund av dess 

utmärkande kännetecken. Patton (2015) benämner ‘unique case orientation’ som en typ av 

fallstudie, som undersöker ett specifikt fall. Denscombe (2016) förklarar vidare denna typ av 

fallstudie som ‘den avvikande undersökningsenheten’ och går ut på att ett fall kan väljas med 

utgångspunkten att det på något sätt avviker från normen. Med bakgrund av detta kommer 

denna studie att fokusera på ett unikt fall, där ett svenskt franchiseföretag på ett unikt sätt 

etablerat sig på den internationella marknaden. Detta eftersom tidigare forskning visar på att 

det finns en osäkerhet bland svenska franchiseföretag när de ska ta sig an den internationella 

marknaden 

 

3.3.1 Val av företag – O’Learys 

Det svenska franchiseföretaget O’Learys har på ett framgångsrikt sätt expanderat på den 

internationella marknaden. De har idag flera lönsamma franchisetagare runt om i hela världen 

som driver företagets koncept framåt. Med över 100 restauranger utspridda i Norden, Europa, 

Asien och Mellanöstern är O’Learys idag Sveriges mest expanderade restaurangkedja 

(O’Learys 2017). Denna unika expansion bör därför undersökas närmare då O’Learys kan ses 

som en förebild bland svenska företag, som vill ta sig an den internationella marknaden. 

 

3.4 Urvalsmetod 
Bryman och Bell (2013) samt Denscombe (2016) redogör för två olika metoder att göra urval 

ur en population, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval går ut på 

att personer slumpmässigt väljs ut ur en population och således har alla samma möjlighet att bli 

utvalda (Bryman & Bell 2013). Forskare i ett icke-sannolikhetsurval har större möjlighet att 

påverka urvalet, där vissa personer i populationen till skillnad från ett slumpmässigt urval har 

större möjlighet att bli valda (Bryman & Bell 2013; Denscombe 2016). 
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När forskare syftar till att hitta individer som är relevanta för studiens syfte menar Bryman och 

Bell (2013) att målstyra urval metodiskt lämpar sig väl. Målstyrda urval innebär att endast 

individer som anses kunna ha betydelse för studiens syfte väljs ut, i ett icke-sannolikhetsurval. 

Detta till skillnad från ett bekvämlighetsurval, där personer i forskarens närhet, oberoende av 

kunskap inom ämnet väljs ut (Bryman & Bell 2013). Denna studie har använt målstyrda urval 

då respondenter från det valda företaget har varit nödvändiga att komma i kontakt med, för att 

kunna uppnå studiens syfte. Då syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier ett 

svenskt franchiseföretag har använt sig av när de etablerat sig på den internationella marknaden 

togs kontakt med det valda företaget, O’Learys. Då en person i studiegruppen har en relation 

till Yasin Kozanli, Business Development Manager och Research Specialist på O’Learys, 

skapades access. Kozanli bjöd in till ett möte på O’Learys huvudkontor i Stockholm där studien 

diskuterades samt hur han kunde hjälpa till. Vid detta möte bokades en första intervju med 

Kozanli. Intervjun med Kozanli var uppbyggd efter en intervjuguide (se bilaga 1). 

 

Ett snöbollsurval i samband med kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2013) ett 

exempel på målstyrt urval, där forskaren blir hänvisad till andra respondenter som anses vara 

relevanta för undersökningen via den första respondenten. Under den första intervjun med 

Kozanli hänvisade han studiegruppen vidare till två andra personer på O’Learys som skulle 

kunna svara mer djupgående på vissa delar av intervjuguiden. Kozanli menade att företagets 

VD Christian Bellander besitter en mer omfattande kunskap kring O’Learys franchisesystem 

och dess uppbyggnad, då han arbetat på många positioner inom företaget sedan 2004. Vidare 

menade Kozanli att företagets grundare Jonas Reinholdsson har möjlighet att förklara och 

förtydliga O’Learys historia och internationaliseringsprocess då han har varit en drivande 

beståndsdel sedan företagets uppkomst. Med hjälp av Kozanli bokades intervjuerna med 

Bellander och Reinholdsson. Intervjun med Bellander följde intervjuguiden men med ett 

tydligare fokus mot franchisesystemet. Efter intervjun med Bellander bjöd Kozanli in till ett 

kortare uppföljningsmöte på sitt kontor för att säkerställa att all nödvändig data samlats in. 

Intervjun med Reinholdsson var den sista i ordningen och följde även den intervjuguiden, där 

fokus riktades mot O’Learys bakgrund och internationaliseringsprocess. Samtliga intervjuer 

och möten ägde rum på O’Learys huvudkontor i Stockholm. 
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Respondent Titel Datum Plats Antal möten 

Yasin 
Kozanli 

Business Development 
Manager  

2017-04-07 
2017-05-04 
2017-05-09 

  
Stockholm 

  
3 

Christian 
Bellander 

Verkställande Direktör 2017-05-09 Stockholm 1 

Jonas 
Reinholdsson 

Grundare 2017-05-16 Stockholm 1 

Tabell 3.1. Studiens respondenter 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer sannolikt den mest förekommande 

datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer lämpar sig enligt 

Denscombe (2016) vid kartläggning av människors erfarenheter, känslor och åsikter. Med 

hänsyn till studiens syfte som kräver djup förståelse av forskningsämnet har kvalitativa 

intervjuer använts. Kvalitativa intervjuer delas in i två kategorier efter hur forskaren väljer att 

ta sig an dem, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. I en ostrukturerad 

intervju är forskarens roll att ingripa så lite som möjligt. Istället startar forskaren intervjun med 

att belysa ett ämne eller ett tema och sedan låta respondenten tala fritt (Denscombe 2016). Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan dock forskaren vid behov reagera med uppföljningsfrågor.   

 

En semistrukturerad intervju utgår från en redan befintlig intervjuguide med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras (Bryman & Bell 2013). Denna metod kräver att 

forskaren är flexibel vad det gäller frågornas ordningsföljd och här är det viktigt att låta 

respondenten utveckla och redogöra för sina tankar och idéer. Svaren är öppna och forskaren 

ges möjligheten att vid behov ställa följdfrågor för att på så sätt få en djupare bild av ämnet 

(Denscombe 2016). Även frågor som inte förhåller sig till intervjuguiden kan ställas så länge 

forskaren anknyter till något som respondenten sagt (Bryman & Bell 2013). 

 

Denna studie har använt sig av semistrukturerade intervjuer då det ansetts viktigt med en 

flexibel intervjuform. Detta har gett respondenterna möjligheten att vidareutveckla svaren kring 

sina erfarenheter samtidigt som värdefulla följdfrågor har kunnat ställas. En intervjuguide 
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utformades med hjälp av studiens forskningsfrågor samt teoriavsnitt och skickades ut till 

respondenterna i god tid innan intervjuerna ägde rum. Intervjuguiden formulerades efter 

specifika teman med frågor och fungerade även som vägledning under intervjuernas gång.  

 

Med samtycke av samtliga respondenter spelades intervjuerna in. Denscombe (2016) anser att 

inspelade intervjuer är betydelsefullt för att utesluta att gå miste om värdefull information och 

för att i efterhand ha möjligheten att transkribera intervjuerna.  

 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 

Bryman och Bell (2013) beskriver primär- och sekundärdata som två typer av data, där 

primärdata karakteriseras av att forskaren själv samlar in information via exempelvis intervjuer 

medan sekundärdata definieras som data insamlad av andra forskare. Denna studies primärdata 

består av semistrukturerade intervjuer, medan sekundärdatan består av information hämtad från 

relevanta företags hemsidor. 

 

3.6 Trovärdighet 
I kvantitativ forskning använder sig ofta forskare av begreppen validitet och reliabilitet för att 

bedöma studiens kvalitet. Kvalitativ forskning bedöms dock annorlunda där dessa begrepp 

beskrivs som trovärdighet (Bryman & Bell 2013). En studies trovärdighet bygger på i vilken 

utsträckning som forskare kan uppvisa träffsäkerhet och pålitlighet hos den insamlade datan 

(Denscombe 2016). Det är inom samhällsvetenskapen inte möjligt att påvisa absolut sanning, 

något som Lincoln och Guba (1985) styrker och menar att kvalitativa forskare inte kan redogöra 

för att de har fått helt rätt. Det är dock möjligt att i viss utsträckning verifiera kvalitativ 

forskning, för att på något sätt visa att resultaten är riktiga. Verifiering bidrar till ökad 

trovärdighet, något som Silverman (2000, 2006) beskriver som avgörande för både kvalitativ 

och kvantitativ forskning. 

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) är det i kvalitativ forskning mer komplicerat att bevisa studiens 

trovärdighet. Därför bryts begreppet trovärdighet ner för att specificera de metoder som finns 

för att mäta studiens kvalitet. Bryman och Bell (2013) delar in begreppet i fyra olika delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
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3.6.1 Tillförlitlighet  

Med tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2013) att det är betraktaren som avgör om 

forskarens beskrivning av ett fenomen går i linje med dennes uppfattning. För att kontrollera 

tillförlitligheten kan forskaren använda sig av respondentvalidering, vilket innebär att denne 

rapporterar sitt resultat till respondenterna, för att på så sätt få en bekräftelse på att den bild av 

verkligheten som speglas är korrekt (Bryman & Bell 2013). Med bakgrund av detta har 

transkriberingen av intervjuerna presenteras för berörda respondenter, vilka har bekräftat att det 

stämmer överens med vad de har sagt. 

 

3.6.2 Överförbarhet 

Kvalitativ forskning baserar sig enligt Denscombe (2016) ofta på intensiva studier av ett litet 

antal fall. Detta leder till att frågor ställs ifall dessa studier är representativa och hur stor 

sannolikheten är för att man ska återfinna liknande svar i liknande studier. Många kvalitativa 

forskare påstår dock att resultaten från exempelvis fallstudier är värdefulla på sitt sätt, då de på 

djupet skildrar en specifik situation (Denscombe 2016). Denna studie utgår från en 

fallstudiedesign och fokuserar endast på ett företag, som på ett unikt sätt etablerat sig på den 

internationella marknaden. Studien har inte som syfte att dra generella slutsatser. Däremot kan 

andra företag, likt studieobjektet, uppfatta denna studie som intressant och därför försöka 

applicera vissa delar på sin egen verksamhet då resultatet visar på framgångsrika strategier. 

 

3.6.3 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2013) menar att forskare behöver säkerställa att de har åstadkommit en 

fullständig redogörelse för hur forskningsprocessen har gått till. Genom att låta kollegor 

granska och bedöma forskningen under processens gång är det troligen att pålitligheten ökar 

(Bryman & Bell 2013). I undersökningsprocessen har regelbundna möten ägt rum med 

handledare och kurskamrater som agerat opponenter. Under dessa tillfällen har 

opponentgruppen kritiskt granskat studien och kommit med förslag på hur kvalitén kan bli 

bättre. 
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3.6.4 Konfirmering 

Konfirmering enligt Bryman och Bell (2013) innebär att forskaren har en objektiv inställning 

till forskningsprocessen i den mån det är möjligt. Det ska därför inte upplevas som att forskaren 

har blandat in sina egna värderingar eller sin teoretiska inriktning för att på så sätt påverka 

forskningens slutsatser. Denscombe (2016) menar trots detta att kvalitativ data alltid är en 

produkt av en tolkningsprocess, och att forskning aldrig kommer undgå inflytande från de som 

genomför forskningen. Studiegruppen har under hela undersökningsprocessen varit medvetna 

om att det inom kvalitativ forskning är svårt att vara uteslutande objektiv. Med vetskapen om 

detta har insamlad data tolkats utifrån respondenternas perspektiv. Vid de tillfällen som 

studiegruppen har haft delad uppfattning kring respondenternas svar har ytterligare kontakt 

tagits med respondenterna för att förtydliga deras resonemang, för att på så sätt öka studiens 

konfirmering. 

 

3.7 Etiska aspekter 
Patton (2015) betonar kraften vid kvalitativ forskning och varför det är av yttersta vikt att 

hantera de etiska dimensionerna vid kvalitativa intervjuer. Kvalitativa metoder är oerhört 

personliga och släpper in forskaren i den riktiga världen där människor lever och arbetar. De är 

framförallt mer påträngande och involverar mer reaktivitet än exempelvis enkäter och andra 

kvantitativa angreppssätt (Patton 2015). Samhällsforskare förväntas enligt Denscombe (2016) 

att av moraliska skäl närma sig sin uppgift på ett etiskt sätt. Forskningsetik är en grundläggande 

beståndsdel i all god forskning, och ingenting som forskaren själv väljer (Denscombe 2016). 

 

Silverman (2013) nämner fem generella etiska principer, som många forskare följer när det 

kommer till kvalitativa metoder. (1) Att respondenterna måste informeras om studiens syfte, 

metod och vad den är tänkt att användas till, samt om det finns några risker med att de 

medverkar. (2) Att respondenternas svar kommer att hanteras konfidentiellt och att anonymitet 

måste respekteras. (3) Att respondenternas medverkan måste ske frivilligt utan tvång. (4) Att 

skada för respondenterna måste undvikas. (5) Att det tydliggörs att forskarna är oberoende och 

opartiska. 

 

Med vetskapen om de etiska aspekter som råder vid kvalitativ forskning, har respondenterna i 

denna studie innan intervjutillfället, blivit informerade om att deras medverkan är helt frivillig 
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och att deras svar endast kommer att användas till denna studie. Respondenterna har även fått 

en tydlig redogörelse för vad studien handlar om. Ingen av respondenterna hade som önskemål 

att vara anonyma. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras företaget, följt av studiens respondenter. Därefter presenteras den 

insamlade datan. Avsnittet består främst av respondenternas intervjusvar, som kompletteras 

med sekundärdata från O’Learys samarbetspartners webbplatser. 

 

4.1 Företaget - O’Learys 
O’Learys består idag av 134 restaurangenheter runt om i världen och drivs till hundra procent 

genom franchise. Företagets koncept bygger på två delar, där själva restaurangkonceptet är den 

ena och är riktat mot företagets kunder, eller som O’Learys själva benämner, deras fans. Den 

andra delen är affärskonceptet, som i sin tur är riktat mot företagets franchisetagare. O’Learys 

restaurangkoncept bygger på en kvarterskrog från Boston med en hyllning till de lokala 

sporthjältarna.  

 

“Det är väldigt viktigt att man inte glömmer bort hjärtat och kärnan i verksamheten. Det 

har varit en av faktorerna till O’Learys succé, att det finns en trovärdighet i det, för det 

känns väldigt äkta när man kommer in på en O’Learys, och det var liksom det som var 

meningen. Det finns en historia och en röd tråd genom hela konceptet som känns äkta, för 

det är äkta helt enkelt” - Jonas Reinholdsson 
 

Företagets huvudsakliga syfte är i grunden matupplevelsen men i kombination med detta vill 

O’Learys skapa ett ytterligare underhållningsvärde där kärnan består av sport. Under årens gång 

har O’Learys skalat upp konceptets underhållningsvärde och adderat olika typer av aktiviteter. 

Från början kunde gästerna spela backgammon eller flipperspel, något som har utvecklats till 

att O’Learys idag har fler restauranger med egen bowlingbana och andra aktiviteter såsom 

minigolf och gokart. Den andra delen av konceptet är själva affärsverksamheten som syftar till 

att franchisa och expandera O’Learys varumärke. Dels på marknader där de redan existerar, 

men också på nya marknader, både nationellt och internationellt. O’Learys Trademark fungerar 

som ett supportkontor som stödjer samtliga franchisetagare att driva sin verksamhet framåt, 

exempelvis genom expansion och mer kännedom om varumärket, större lokaler och större 

geografiska områden. Missionen med affärskonceptet är att skapa trygga och lönsamma 

franchisetagare. 
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O’Learys öppnade sin första restaurang hösten 1988 på Basargatan i Göteborg. Reinholdsson 

beskriver restaurangen som en omedelbar succé, men mindre än ett år efter öppning drabbades 

restaurangen av en eldsvåda. Istället öppnade Reinholdsson upp en ny restaurang, denna gång 

på Östra Hamngatan i samma stad, en restaurang som står kvar än idag. Detta blev startskottet 

för vad O’Learys är idag, med ett koncept som var ännu mer amerikanskt än den första 

upplagan. Så småningom öppnade Reinholdsson upp flertalet egna restauranger i Sverige, både 

i Stockholm, Gävle och Norrköping, med hjälp av olika investerare. När Reinholdsson hade 

öppnat fem restauranger i egen regi, började han franchisa ut konceptet. Vid början av 2000-

talet hade O’Learys 15 restauranger, och företaget började titta mot den internationella 

marknaden. Målet att O’Learys skulle etablera sig även utanför Sveriges gränser hade varit med 

sedan starten av verksamheten, och nu ansåg företaget att det var dags. Reinholdsson tog då 

fram en mer långsiktig plan för företagets fortsatta expansion, där han anställde en extern VD 

och fick in mer kapital i bolaget genom nya delägare. En tydligare, mer strukturerad satsning 

mot en större kedja tog fart.  

 

O’Learys har sedan starten 1988 haft ett antal olika ägare, där grundaren Jonas Reinholdsson 

stod som huvudägare fram till 2004, när han sålde 51 % av företaget till en utomstående aktör 

med målet att expandera verksamheten ytterligare. Idag är O’Learys tillbaka i Reinholdssons 

ägo, som tillsammans med en rad investerare år 2012 fick möjligheten att förvärva bolaget. 

 

4.2 Respondenter från O’Learys 

4.2.1 Business Development Manager 

Yasin Kozanli arbetar idag som Business Development Manager och Research Specialist på 

O’Learys Trademark. Han har jobbat inom företaget sedan 2013 och har som huvudsakliga 

arbetsuppgifter att kartlägga marknader och hitta potentiella partners på de marknader som 

företaget ser som target markets, följaktligen marknader som O’Learys vill etablera sig på. 

Kozanli gör en mängd analyser och har samtidigt en omfattande kontakt med olika partners 

samt franchisetagare på olika marknader.  

 

 



	  
32	  

4.2.2 Verkställande direktör 

Christian Bellander är sedan 2016 VD på O’Learys Trademark. Han har jobbat inom företaget 

sedan 2004 på en rad olika positioner såsom projektledare, driftchef och COO med ansvar för 

drift, byggnationer samt restaurang- och konceptutveckling. Som VD ansvarar Bellander idag 

för att utföra styrelsens uppdrag och riktlinjer, samt driften av den dagliga verksamheten. 

 

4.2.3 Grundare 

Jonas Reinholdsson är företagets grundare. Idag har han många olika roller inom företaget, där 

han främst arbetar med etableringar internationellt, med fokus på Norden. Utöver det arbetar 

Reinholdsson med affärsutveckling, har ett finger med i spelet när det gäller mat och dryck 

samt marknadsföring. Reinholdsson sitter även i O’Learys styrelse och är själv delägare i 

bolaget. 

 

4.3 Internationalisering 
O’Learys blev med tiden allt starkare på den inhemska marknaden och började söka sig utanför 

landets gränser. Kozanli förklarar att det mest fördelaktiga sättet att internationalisera sig är att 

först och främst söka sig till närliggande marknader. För ett svenskt företag är det den nordiska 

marknaden som påminner mest om den svenska, då kulturen inte skiljer sig nämnvärt, för att 

senare etablera sig på andra marknader längre bort, både geografiskt och kulturellt. Bellander 

beskriver den svenska marknaden som O’Learys ursprungsmarknad, men att hela den nordiska 

marknaden fungerar som hemmamarknad där företaget har en tydlig och intakt affärsmodell. 

 

Reinholdsson beskriver att O’Learys till en början hade det svårt att nå ut på den internationella 

marknaden, och insåg då att han behövde en stark partner vid sin sida. Dels med kunskap, men 

även genom större kapital för att lyckas komma utanför Sveriges gränser.  Genom företagets 

dåvarande VD kom O’Learys i kontakt med Select Service Partner (SSP), som visade stort 

intresse och gick in som majoritetsägare i företaget. Med hjälp av företagets nya huvudägare 

öppnade O’Learys sin första utländska restaurang på centralstationen i Köpenhamn år 2004. 

Efter den lyckade öppningen i Danmark öppnade O’Learys restauranger stegvis i Norge, 

Finland och Spanien. Med tiden öppnades även restauranger i Singapore, Turkiet, Dubai och 

Vietnam.  
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Enligt Kozanli kan en marknad aldrig nå full mättnad, men att den svenska marknaden idag i 

princip är fullt etablerad då O’Learys idag täcker stora delar av kartan. Även den norska och 

den finländska marknaden har under de senaste åren tagit ordentlig fart samtidigt som O’Learys 

är nöjda över situationen i Danmark. Internationalisering menar Kozanli är en lösning som ger 

nytt liv åt företaget, samtidigt som det på sikt genererar stora intäkter. 

 

4.3.1 Kulturella effekter 

Kozanli nämner att det finns en hel del svårigheter med att etablera sig på den internationella 

marknaden, där de kulturella skillnaderna är mest problematiska. Kozanli beskriver några 

exempel där de har varit tvungna att anpassa sig efter marknaden. I Dubai har de exempelvis 

restauranger som inte serverar någon alkohol eller fläsk. I Turkiet serveras alkohol men inget 

fläsk. För att kunna etablera sig på den internationella marknaden måste O’Learys anpassa sitt 

koncept efter den rådande kulturen. Dock nämner Kozanli att de själva arbetar väldigt mycket 

med att försöka sälja in sitt eget koncept. Först och främst måste de få franchisetagaren att tro 

på konceptet för att i nästa steg få befolkningen att tro på konceptet. I länder som Turkiet och 

Vietnam är det oftast bara män som besöker sportbarer, där de dricker, äter och tittar på 

sportevenemang. Då O’Learys koncept bygger på en bredare gemenskap där alla ska kunna 

känna sig hemma blir utmaningen att förmedla detta budskap till den breda publiken. Bellander 

fyller i och beskriver att även anpassningar till andra logistikkanaler för distributionen är en del 

av de kulturella skillnader som uppstår när O’Learys ska etablera sig på en ny marknad. 

Bellander poängterar att det gäller att anpassa sig utifrån det lokala behovet på marknaden.  

 

“Man ska inte tro att det finns en lösning på alla marknader. Man måste på något sätt vara 

adaptiv i sitt koncept och sin affärsmodell så det passar. Det är klart att man ska behålla 

kärnan i det man håller på med, den kan man inte rucka på. Men det finns många saker 

runt omkring som kan innebära svårigheter. Jag tror inte att det fungerar om man har 

inställningen att vi ska köra ‘my way or the high way’. Åtminstone om man rör sig bort 

från sin hemmamarknad, då blir det tufft” - Christian Bellander 
 

O’Learys försöker se dessa kulturella skillnader som möjligheter istället för hot, genom att på 

olika marknader se en möjlighet att kunna omdefiniera sin varumärkesposition utan att gå ifrån 

kärnverksamheten. Bellander nämner Vietnamn som exempel, där O’Learys uppfattas mer som 
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en fine-dining-restaurang. Detta till skillnad mot andra marknader där restaurangen har känslan 

av en kvarterskrog från Boston. Även fast detta går emot O’Learys grundkoncept väljer 

Bellander att se anpassningen till kulturen som en möjlighet. 

 

4.3.2 Nätverkets betydelse 

Nätverk är enligt Kozanli, Reinholdsson och Bellander av stor vikt inom affärsvärlden. Med ett 

stort nätverk kan ett företag nå alla typer av möjligheter och ju större nätverket är internationellt 

desto större är chanserna att etablera sig på utländska marknader. Genom nätverk kommer 

företaget i kontakt med potentiella investerare och franchisetagare, direkt eller indirekt via 

rekommendationer, vilket är betydligt lättare än att försöka sälja in ett koncept från ruta ett. 

 

En av O’Learys mest betydelsefulla samarbetspartners och franchisetagare är SSP, som under 

många år varit involverade i O’Learys expansion på den internationella marknaden, både som 

investerare men också som tidigare nämnt ägare. Idag sitter exempelvis VD:n för SSP i Sverige, 

som styrelseordförande i O’Learys. SSP är ett Londonbaserat multinationellt företag som 

verkar inom café- och restaurangbranschen. Deras fokusområde är internationella flygplatser 

och stora järnvägsstationer. Internationellt har SSP verksamhet i 29 länder världen över på cirka 

270 järnvägsstationer och 130 flygplatser. SSP ser sig själva som marknadsledare med en 

samling lokala koncept och internationella och välkända varumärken som spelar en viktig roll 

för att kunna leverera unika och tillfredsställande upplevelser under alla serveringstillfällen 

(SSP 2017a). SSP förmedlar antingen sina egna varumärken som är utvecklade inom SSP eller 

externa varumärken som de arbetar med genom franchising. Ett axplock av dessa varumärken 

är Starbucks, Burger King, Caffè Ritazza och O’Learys (SSP 2017b).  

 

Kozanli berättar att majoriteten av O’Learys internationella enheter har en koppling till SSP, 

där just flygplatser och stora tågstationer är där de flesta O’Learys restauranger är placerade. 

SSP driver dessa enheter som franchisetagare. Med hjälp av SSP syns O’Learys på olika 

marknader och intresset för företaget växer. SSP medför också en redan befintlig och 

fungerande supply chain på den aktuella marknaden vilket underlättar arbetet för O’Learys när 

de ska starta igång projektet och öppna en ny enhet. Bellander menar att SSP och deras 

exklusiva tillgång till just flygplatser är en del av O’Learys expansionsstrategi. Trots att SSP 

endast verkar på platser såsom flygplatser och tågstationer, fungerar dessa enheter som ett 

skyltfönster gentemot andra potentiella franchisetagare som arbetar utanför resemiljön på denna 
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marknad. Reinholdsson är inne på samma spår och förklarar att fastighetsägare och investerare 

får upp ögonen för O’Learys om företaget har restauranger på attraktiva platser där folk från 

hela världen rör sig. Reinholdsson förklarar detta som något som skapar ringar på vattnet, även 

om det tar tid. Bellander berättar att samarbetet med SSP, både under tiden då O’Learys ägdes 

av SSP men också efter, att O’Learys väldigt fristående och självgående kan arbeta under SSP’s 

vingar. Samarbetet gör att O’Learys har tillgång till deras strukturkapital och inte minst deras 

nätverk, både nationellt och internationellt. SSP har även bidragit med öppenhet till sin interna 

organisation där vissa personer har fungerat som ambassadörer för O’Learys, där de promotar 

varumärket. Detta har enligt Bellander varit viktigt för O’Learys i arbetet att nå ut och få 

tillgång till attraktiva marknadslägen och marknadsplatser. Enligt Bellander är SSP en topp-

prioritet när det kommer till etableringsstrategier då även SSP ser stora möjligheter med att 

förmedla O’Learys varumärke, som är ett etablerat och inarbetat varumärke i deras portfölj. 

 

Vidare menar både Bellander och Kozanli att det absolut viktigaste för O’Learys när de ska 

etablera sig på en ny marknad, är hemläxan. Hemläxan enligt Kozanli är att göra en omfattande 

analys av potentiella marknader. I början när O’Learys skulle internationalisera sin verksamhet 

använde de sig av ett företag som heter Business Sweden för att göra dessa analyser. Business 

Sweden arbetar med att på uppdrag från andra företag ta fram analyser av marknader men också 

med resurser på plats som hjälper till att hitta internationella affärsmöjligheter (Business 

Sweden 2017). Business Sweden gjorde en omvärldsanalys på marknader som skulle vara 

intressanta för O’Learys, med fokus på hur restaurangbranschen fungerar, hur franchising 

fungerar och hur tillväxten på marknaden ser ut. Tillsammans gick de igenom marknad efter 

marknad, där ett 80-tal länder markerades som intressanta, och som senare resulterade i tio 

fokusländer. Dessa länder presenterades för O’Learys styrelse som i sin tur rangordnade 

alternativen. I nästa steg började dessa marknader att analyseras djupare i samarbete med 

Business Sweden. De tittade exempelvis på både lokala och internationella konkurrenter och 

deras prisnivå, hur stor alkoholkonsumtionen var samt hur mycket sport befolkningen tittade 

på. Business Sweden arbetade på plats tätt intill den aktuella marknaden medan O’Learys team 

utgick från sitt huvudkontor i Stockholm. Bellander berättar dock att de på senare tid har valt 

att tona ner vissa satsningar och istället fokusera på ett färre antal marknader, där de har en 

tydlig plan om hur de ska gå tillväga. Huvudfokus ligger på hemmamarknaden och norden 

samtidigt som SSP hela tiden ser över möjligheterna för olika reselägen. I andra hand kommer 

den europeiska marknaden och efter det, mellanöstern och Asien. Bellander betonar dock att 
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det ibland dyker upp tillfällen som inte går att ignorera, där företaget måste fatta beslut om de 

skall frångå den fastställda etableringsplanen och istället satsa på detta. 

 

Kozanli berättar att O’Learys med tiden blev bättre och bättre på analysarbetet och att man till 

slut kom fram till samma resultat som Business Sweden. Dette ledde till att O’Learys själva tog 

över hela analysarbetet. Kozanli betonar dock att O’Learys fortfarande har en god relation till 

Business Sweden vilka företaget har en ständig kontakt med när de är ute och arbetar på olika 

marknader. Just nu planeras en etablering i Storbritannien, och där menar Kozanli att Business 

Sweden kommer få en viktig roll då de kan öppna dörrar för att hitta stora partners och skapa 

en dialog med aktörer på marknaden, samtidigt som de har en enorm kunskap om den aktuella 

marknaden. Kozanli menar att Business Sweden är ett riktigt bra verktyg och organisation för 

svenska bolag som vill etablera sig utomlands, då de besitter en väldigt stor kompetens om 

internationella marknader, något som O’Learys har använt sig av flitigt. 

 

Trots att det gått över tio år sedan den första internationella enheten slog upp dörrarna och att 

O’Learys finns i över tio länder menar Bellander att de fortfarande befinner sig i ett tidigt skede 

av internationaliseringsprocessen. De flesta internationella etableringar som skett utanför SSP’s 

regi är de som skett efter att O’Learys ledning köpt tillbaka företaget år 2012. Innan dess gick 

de allra flesta internationella etableringar genom SSP. 

 

4.4 Entry modes 
Både Reinholdsson och Bellander berättar att O’Learys har arbetat renodlat med franchising 

som entry mode. Konceptet beskrivs av Bellander som en modell med låg risk, men att 

etableringen ofta tar längre tid än i till exempel ett joint venture, som också ställer högre krav 

på finansiella resurser. Bellander berättar att O’Learys just nu undersöker andra möjligheter än 

franchising, för att finna egna entries på nya marknader. Detta är något som mest ska fungera 

som en katalysator för framtiden. 

 

4.5 Franchising 
O’Learys består av hundra procent franchising där samtliga enheter går under ett franchiseavtal. 

Kozanli förklarar en bra franchise som ett koncept med bra support i sina partners och 
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investerare. Vidare menar Kozanli att franchise i allmänhet är ett relativt enkelt sätt att komma 

igång på, främst i restaurangbranschen men även inom andra branscher, där du utgår från ett 

redan beprövat koncept med möjlighet att följa det redan befintliga systemet. Kozanli beskriver 

O’Learys franchisemodell som effektiv, men ganska enkel och välanvänd världen över. Den 

absoluta styrkan ligger inte enbart i franchisemodellen i sig, utan i affärsidén i stort.  

 

O’Learys VD beskriver franchise som koncept och hur O’Learys tar tillvara på dess styrkor. 

 

“Franchise som affärsmodell, det är faktiskt en fantastiskt bra idé. Att kombinera ett 

affärskoncept, ett välkänt varumärke och volymfördelar, och sätta det i händerna på en 

driven entreprenör som har den lokala förankringen och lokalkännedom. Att driva det 

vidare, gör att man på något sätt får entreprenörsandan hela vägen ut. Det finns mycket 

att vinna där.” - Christian Bellander 
 

Kozanli beskriver företagets franchisemodell som komplett då det innehåller ett helt 

affärssystem som är enkelt att applicera på fler restauranger. O’Learys bistår med utbildning, 

kunskap och administration, något som tillsammans med franchisetagarens kompetens och 

kännedom på den lokala marknaden brukar vara en god kombination. Bellander instämmer, 

men är noga med att betona att O’Learys inte arbetar med någon nyckelhålsfärdig franchise, 

där en franchisetagare får en nyckel till restaurang i färdigt skick, redo för öppning. Istället låter 

O’Learys sina franchisetagare vara mer involverade i processen från skrivet avtal till att 

restaurangen slår upp dörrarna för sina gäster. Bellander berättar till exempel att alla O’Learys 

franchisetagare äger sina egna lokaler och är med i rekryteringsprocessen av restaurangens 

personal. Detta gör att det skapas ett mer jämlikt förhållande mellan O’Learys och deras 

franchisetagare, en modell som Bellander värderar högt.  

 

På den svenska marknaden arbetar O’Learys främst med direkt franchising, där företaget hyr 

ut franchiseavtal till enskilda företagare som driver en restaurang åt gången. Internationellt ser 

det dock annorlunda ut. Kozanli är försiktig med att använda begreppet master franchise, då det 

inte är ett koncept som O’Learys vill arbeta med rakt av. Master franchise är för Kozanli ett 

begrepp med flera definitioner, där det kan skilja sig mycket mellan olika marknader. Konceptet 

gör dock att intäkterna går i två led innan de kommer in till O’Learys. Istället för en ren master 

franchise arbetar O’Learys med partners som verkar som Multi Unit-operators, alltså stora 
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bolag som redan driver restauranger och andra företag, och därför redan besitter god kunskap 

om marknaden och ett väletablerat kontaktnät.  

 

I ett Multi Unit-avtal beskriver Kozanli att det redan finns en etableringsplan för den aktuella 

marknaden, något som underlättar för O’Learys i framtiden då företaget inte behöver göra hela 

förarbetet själva för att öppna fler enheter. Det som skiljer denna metod för marknadsinträde 

mot master franchise, är att O’Learys får möjlighet till större kontroll av varje restaurang 

samtidigt som alla stora beslut kring fler etableringar måste gå via O’Learys huvudkontor. 

Konceptet liknar alltså master franchise till stor del, men för att hålla affärskonceptet så intakt 

som möjligt vill O’Learys ha fortsatt kontroll över samtliga internationella enheter. Bellander 

fyller på detta resonemang och beskriver att Multi Unit-avtal har många likheter med en master 

franchise, men att den största skillnaden är att det saknar rättigheten att sublicensiera, alltså 

upprätta fler restaurangenheter i egen regi. 

 

Kozanli påpekar även vikten av att arbeta med rätt franchisetagare. O’Learys är otroligt 

noggranna i valet av franchisetagare och internationella partners. Denna process är viktig för 

företaget för att inte riskera att hamna snett från början på en ny marknad. En misslyckad 

etablering kan förutom ekonomiska problem även leda till att varumärket skadas på den nya 

marknaden. Detta är något som O’Learys arbetar väldigt hårt med för att undvika. 

 

Kozanli benämner Single Unit-avtal och Multi Unit-avtal som O’Learys standardmodeller 

gentemot företagets franchisetagare. Trots detta är varje avtal unikt på sitt sätt även om vissa 

saker alltid är intakta, men som Bellander betonar är “...affärer någonting som man alltid får 

förhandla om”. O’Learys lever på sin franchiseavgift, och den har företaget sällan lust att 

diskutera. Detta motiverar Bellander med att det är den som behövs för att driva O’Learys. 

Detta genom att vara en bra support för samtliga franchisetagare, driva utvecklingen av 

konceptet och varumärket framåt, investera i marknadsföring och slutligen investera i sina 

anställda genom utbildning. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin och kopplas samman med teoriavsnittet. Detta 

i syfte att se skillnader och likheter mellan tidigare forskning samt hur O’Learys faktiskt gått 

tillväga när de etablerat sig på den internationella marknaden. 

 

5.1 Internationalisering 
O’Learys har hela tiden haft som mål att bli ett internationellt franchiseföretag men har som 

Johansson (2002) benämner som naturligt, stegvis gått från att vara ett inhemskt företag till att 

senare etablera sig på den internationella marknaden. Hill (2014) menar att det skapas 

förutsättningar för att öka lönsamheten när ett företag expanderar globalt, på sätt som inte är 

möjliga för företag som enbart agerar på den inhemska marknaden. O’Learys har i linje med 

detta hela tiden strävat efter att nå en större lönsamhet och tillväxt genom internationalisering. 

 

O’Learys har likt vad Uppsalamodellen säger (Johanson & Vahlne 1977; Johansson 2002), 

stegvis expanderat internationellt genom att först och främst gå in på närliggande marknader, i 

detta fall de nordiska grannländerna, då dessa marknader påminner väldigt mycket om den 

svenska. Detta för att senare expandera till markander längre bort, både geografiskt och 

kulturellt. O’Learys har idag expanderat till marknader som exempelvis Vietnam, Singapore 

och Dubai. 

 

En stor del av tidigare studier menar på att företag som ska expandera till nya marknader gör 

det via export, för att på sikt flytta dit delar av organisationen (Johanson & Vahlne 1977; 

Johnson & Tellis 2008; Leonidou & Katsikeas 1996). O’Learys har däremot gått en annan väg, 

emot vad dessa studier säger, där företaget från starten av sin utlandsexpansion använt sig av 

franchise som entry mode och på så sätt hela tiden haft kontrollen från huvudkontoret i 

Stockholm. 

 

5.1.1 Kulturella effekter 

Teorin beskriver hur företag möter olika kulturella hinder när de skall etablera sig på 

internationella marknader (Barkema et al. 1996), och menar att företag lär sig av tidigare 
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erfarenheter när de steg för steg expanderar till nya marknader. O’Learys har stött på en hel del 

kulturella hinder genom sin internationaliseringsprocess, exempelvis i Dubai där kulturen går 

emot delar av O’Learys koncept. O’Learys har därför varit tvungna att anpassa sig till den 

rådande kulturen på marknaden och helt avstå från att servera alkohol och fläsk. O’Learys 

betonar dock att deras koncept är något de verkligen tror på och vill därför inte gå ifrån det mer 

än nödvändigt. Kärnverksamheten är alltid densamma, men O’Learys har genom åren lärt sig 

att vara anpassningsbara till den rådande kulturen. O’Learys har precis som teorin säger stött 

på många kulturella hinder under internationaliseringsprocessen, och har främst valt att tackla 

detta genom att vara adaptiva i sin affärsmodell. Att se hinder som en möjlighet att anpassa sig 

till den lokala marknaden istället för att se den som ett hot, har varit betydelsefullt för företaget. 

 

Johansson (2002) menar att företag som söker sig till närliggande marknader riskerar att gå 

miste om potentiellt bättre marknader längre bort. O’Learys har som tidigare nämnt hela tiden 

strävat efter att etablera sig världen över, trots att företaget till en början valde att etablera sig 

på den nordiska marknaden. Därefter sökte sig företaget till marknader längre bort. O’Learys 

har på detta sätt systematiskt expanderat sin verksamhet på en större global yta och arbetar i 

dagsläget på att utöka den ännu mer. För att inte gå miste om potentiellt bättre marknader har 

O’Learys valt att vara öppna för nya möjligheter, även om det skulle innebära att företaget 

behöver gå ifrån den aktuella etableringsplanen. 

 

5.1.2 Nätverkets betydelse 

Som flera forskare visar i sina studier (Coviello & Munro 1995, 1997; Johanson & Vahlne 

2009; Martin et al. 1998) har väldigt mycket hänt sedan Uppsalamodellen publicerades år 1977 

och betonar i anslutning till modellen vikten av nätverk i en internationaliseringsprocess. För 

O’Learys är nätverket av stor vikt, då det bland annat öppnar dörrar för potentiella investerare 

och eventuella franchisetagare. O’Learys betonar även vikten av nätverkets storlek, men även 

hur stor internationell spridning det har. Ju större nätverket är desto större möjligheter finns det 

att komma åt nya och större marknader. Med hjälp av nätverket sprids vetskapen om 

varumärket, vilket i sin tur gör att företaget inte i samma omfattning måste sälja in varumärket 

från noll. 

 

Likt det Johanson och Mattsson (1998) beskriver, att företag inte längre konkurrerar på en 

individuell nivå, utan i allt större utsträckning på en nätverksnivå, har O’Learys hela tiden haft 
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ett nära samarbete med andra aktörer som med sin ställning på den internationella marknaden 

skapar stora möjligheter. Flertalet författare (Boso et al. 2013; Chung 2012; Johanson & Vahlne 

2009; Lages et al. 2009), betonar att företagets relationsaktiviteter är en resurs. O’Learys har 

med hjälp av den nära samarbetspartnern SSP och dess omfattande tillgång till flygplatser och 

tågstationer världen över strategiskt kunnat placera sina restauranger på attraktiva 

marknadsplatser. Relationsaktiviteter har därmed varit av stor vikt för O’Learys, och utan dessa 

är det möjligt att företaget inte hade nått samma framgång som idag. 

 

Tillsammans med SSP har O’Learys kunskapsbas utvidgats och fördjupats, vilket Johanson och 

Vahlne (2009) nämner, att nätverken bidrar till lärande, skapande samt förtroendebyggande. 

Det starka bandet mellan SSP och O’Learys skapar goda möjligheter att expandera till nya 

marknader, då parterna tillsammans har ett inarbetat och väl fungerande arbetssätt. 

 

För O’Learys är förarbetet och analysen av en potentiellt ny marknad en avgörande faktor för 

hur lyckad etableringen kommer att bli. Detta går i linje med vad Johansson et al. (2002) 

betonar, att kunskap och marknadskännedom är en viktig faktor för att kunna ta ställning till en 

etablering på en ny marknad. O’Learys använde sig tidigare av företaget Business Sweden som 

är specialister på att just analysera marknader åt företag. Melén (2010) förklarar att företag 

genom nätverk och affärsrelationer lär sig med tiden. O’Learys samarbete med Business 

Sweden lett till att företagets egna kompetens ökat, vilket har gjort att företaget gått från att låta 

en extern part ta fram analysmaterial för att efter tid känna sig trygga med att sköta den biten 

själva. 

 

5.2 Entry modes 
Teorin betonar vikten av att välja rätt entry mode när ett företag skall inta en ny utländsk 

marknad (Agarwal & Ramaswami 1992), där valet även har stor effekt på företagets framgång 

på den internationella marknaden (Brouthers 2002). För O’Learys har det varit naturligt att 

använda sig av franchising vid expansion till utländska marknader då företagets koncept är 

uppbyggd kring just en franchisemodell. O’Learys har sedan starten av verksamheten arbetat 

med franchising på den svenska marknaden, vilket gjorde det enkelt i valet av entry mode.  
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McAuley (2001) nämner att franchising gör det möjligt att applicera ett redan framgångsrikt 

koncept på utländska marknader, där franchising kräver mindre finansiella resurser än andra 

former av entry mode. O’Learys är medvetna om detta och är trygga i sitt franchisesystem, även 

om företaget ser över andra etableringsmöjligheter inför framtiden. 

 

5.3 Franchising 
O’Learys franchisekoncept går i linje med den typ av franchise som Engström (2005), Hoffman 

och Preble (1991), Sagell och Carlsson (2005) och Ideström och Fernlund (2009) beskriver som 

Business Format Franchising. Detta eftersom respondenterna beskriver affärssystemet som 

komplett och enkelt att applicera på många restauranger. Samarbetet mellan O’Learys och 

franchisetagaren tycks vara välutvecklat där företaget bistår med administration och utbildning 

under hela avtalstiden. Hade O’Learys använt sig av någon annan form av franchising där 

samarbetet med franchisetagaren inte är lika utvecklat, är det möjligt att det uppstått svårigheter 

med att hålla affärskonceptet intakt, något som företaget värderar högt. 

 

För att nå framgång på nya marknader är O’Learys noggranna i valet av franchisetagare. 

Doherty (2009) nämner finansiering, business know-how, lokal kunskap och förståelse för 

företaget och varumärket som några nyckelfaktorer hos en franchisetagare. Entreprenörsdriv 

och lokalkännedom är faktorer som O’Learys värderar högt, samtidigt som franchisetagaren 

måste tro på konceptet fullt ut för att kunna driva det med framgång. Att samarbeta med Multi 

Unit-operators som redan driver andra verksamheter på plats medför kunskap och business 

know-how på den specifika marknaden. 

 

Valet att arbeta med Multi Unit-operators istället för att arbeta efter en ren master-

franchisemodell motiverar O’Learys främst med graden av kontroll som begränsas av en master 

franchise. I ett Multi Unit-avtal har företaget en större inblandning i varje enskild enhet, där 

alla större beslut går genom företaget. Enligt Engström (2005) och Hollensen (2017) begränsas 

kontrollen i ett master-franchiseavtal. Detta är något som O’Learys tycks tagit till sig, då den 

reducerade kontrollen är en av huvudorsakerna till att företaget inte vill arbeta efter en ren 

master-franchisemodell.  

 

Många författare kopplar ihop master franchise med indirekt franchise (Engström 2005; 
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Hollensen 2017; Kaufmann & Kim 1995). O’Learys sätt att arbeta internationellt påminner 

dock mycket om indirekt franchising, trots att företaget inte arbetar med en master. Att istället 

samarbeta med Multi Unit-operators kan vara ett sätt för O’Learys att plocka ut de mest 

gynnsamma delarna ur ett master franchiseavtal, men att företaget ändå lyckas behålla 

kontrollen som behövs för att hålla affärskonceptet intakt, där de inte låter någon annan än 

företaget själva sublicensiera konceptet.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens slutsats att presenteras utifrån frågeställningarna, följt av en 

diskussion med tankar och idéer som uppstått under undersökningsprocessen. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier som ett svenskt franchiseföretag 

använt sig av vid etablering på den internationella marknaden. För att uppfylla syftet med 

studien har två frågeställningar adresserats. Företagets internationaliseringsprocess har 

studerats med hänsyn till de strategier som använts vid etablering på den internationella 

marknaden. Efter analys med hjälp av den insamlade empirin och befintliga teorier inom 

området kan följande slutsatser presenteras. 

 

Hur har internationaliseringsprocess sett ut för ett svenskt franchiseföretag? 
 
O’Learys har sedan starten 1988 haft en vision om att bli en internationell restaurangkedja.  I 

början av 2000-talet hade O’Learys öppnat 15 restauranger i Sverige, och började snegla mot 

den internationella marknaden. Processen gick till en början trögt, vilket gjorde att företaget 

såg över möjligheterna att samarbeta med en internationellt erfaren aktör, för att underlätta 

internationaliseringsprocessen. År 2004 sålde O’Learys majoriteten av bolaget till SSP, ett 

multinationellt bolag med en rad stora varumärken i sin portfölj, som de driver via franchise. 

SSP’s fokusområde är reselägen som internationella flygplatser och tågstationer. Till följd av 

ägarbytet öppnade O’Learys sin första internationella enhet, på centralstationen i Köpenhamn, 

med SSP som franchisetagare.  

O’Learys fortsatte etableringen i Norden, där företaget öppnade ett flertal restauranger även i 

Norge och Finland. Därefter etablerade O’Learys ett flertal enheter runt om i Europa, innan 

företaget tog klivet till Asien och Mellanöstern. Under internationaliseringsprocessen har 

O’Learys stött på en rad hinder, främst kulturella, vilket gjort att företaget behövt vara adaptiva 

till omgivningen. Trots detta har O’Learys på ett omsorgsfullt sätt varit noga med att bevara 

kärnan i företagets koncept. 
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Vilka strategier har ett svenskt franchiseföretag använt sig av för att etablera sig 

på den internationella marknaden? 
 

O’Learys har sedan starten av den internationella etableringen varit noga med att arbeta med 

rätt franchisetagare. Genom att arbeta med Multi Unit-operators, som redan driver andra 

verksamheter på den aktuella marknaden, får O’Learys tillgång till ett redan befintligt 

kontaktnät och en god lokalkännedom. I avtalet med dessa aktörer finns en etableringsplan, 

som på sikt ska generera i fler enheter på den aktuella marknaden. En tydlig strategi för att 

etablera sig på den internationella marknaden har varit att, med hjälp av Multi Unit-operatorn 

SSP, placera O’Learys enheter på flygplatser och tågstationer runt om i världen.  

 

För O’Learys är det viktigt att vara väl förberedda vid etableringen på en internationell 

marknad, genom att analysera omvärlden samt potentiella marknader. Med hjälp av omfattande 

och djupgående analyser har företaget tagit fram en tydlig etableringsplan, med olika 

fokusområden som Norden, Europa, Mellanöstern och Asien. Denna etableringsplan följer en 

tydlig prioritetsordning som grundar sig i de framgångskriterier som O’Learys satt upp för 

internationell expansion. 

 

För att upprätthålla ett bra franchisesystem arbetar O’Learys Trademarks organisation som ett 

supportkontor gentemot samtliga franchisetagare. Detta gör företaget genom att finnas till för 

franchisetagarna, investera i marknadsföring och utbildning av personal samt 

konceptutveckling. Missionen är att på så sätt skapa trygga och lönsamma franchisetagare inom 

ett attraktivt affärskoncept. Detta ska bland annat leda till att fler potentiella partners får upp 

ögonen för O’Learys, vilket på sikt ska hjälpa företaget att expandera ytterligare. 
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6.2 Diskussion 
Denna studie har presenterat O’Learys internationaliseringsprocess. Empirin visar att nätverket 

har haft en stor betydelse för O’learys när de har etablerat sig på den internationella marknaden. 

Både SSP och Business Sweden har med sin kunskap och kompetens varit värdefulla verktyg 

för företaget. O’Learys nära samarbete med dessa aktörer har lett till att företaget idag mer eller 

mindre står på egna ben när det kommer till internationell expansion, även om företagen 

fortfarande har en nära och god relation. SSP har hjälpt företaget ut på den internationella 

marknaden genom ökad kunskap och access till attraktiva marknadsplatser. Samarbetet med 

Business Sweden har bland annat lett till att O’Learys idag känner sig bekväma med att själva 

göra de analyser som krävs för att nå rätt marknader. Dessa organisationer har förutom detta 

även bidragit med åtkomst till ett enormt nätverk som sträcker sig världen över. Då dessa 

aktörer varit så pass betydelsefulla för O’Learys, skulle intervjuer med SSP och Business 

Sweden bidra med en annan infallsvinkel vilket skulle ge studien en ytterligare dimension.  

 

Empirin påvisar tydliga kulturella effekter som företaget måste bemöta när de ska etablera sig 

på nya internationella marknader, vilket också stöds av teorin. Samarbetet mellan O’Learys och 

SSP har frambringat möjligheten att placera internationella enheter på attraktiva reselägen som 

flygplatser och tågstationer. En tanke som har dykt upp under studiens gång är ifall 

restaurangernas placering på dessa reselägen på något sätt minskar dessa kulturella effekter. På 

flygplatser och tågstationer rör det sig människor från olika länder och kulturer, och genom att 

göra varumärket synligt på dessa platser sprids konceptet. Varumärket får då en mer 

internationell prägel och fler människor får upp ögonen för O’Learys. En större vetskap och 

kännedom gör det troligtvis lättare för befolkningen på en ny marknad att acceptera varumärket 

och konceptet.  

 

För O’Learys har franchising sedan starten av verksamheten varit det självklara valet. Vid 

företagets första utlandsetablering använde de franchise som entry mode, vilket var ett naturligt 

val då företaget sedan länge arbetat med konceptet på den inhemska marknaden. O’Learys 

långa erfarenhet som franchisegivare har lett till att företaget är trygga i konceptet och är 

bekväma med att utveckla det vidare. För att få en djupare förståelse för hur företaget arbetar 

med att få ut O’Learys affärskoncept i restaurangerna skulle det vara av intresse att intervjua 

företagets franchisetagare. Franchisetagarna är O’Learys ansikte utåt och har som uppgift att 

förmedla företagets koncept och vision gentemot kunderna.  



	  
47	  

 

O’Learys har på den internationella marknaden uteslutande arbetat med Multi Unit-operators 

som franchisetagare. Denna strategi har visat sig vara lyckosam för O’Learys, genom att dra 

fördelar av organisationens redan befintliga existens på den aktuella marknaden. Multi Unit-

operatorn gör att O’Learys själva slipper lägga resurser på att etablera fler restauranger på den 

aktuella marknaden. Detta eftersom avtalet mellan O’Learys och Multi Unit-operatorn 

innehåller en tydlig etableringsplan. Om O’Learys istället valt att arbeta med en direkt 

franchising hade företaget varit tvungna att hitta nya franchisetagare för varje enhet, vilket hade 

varit enormt resurskrävande. O’Learys har istället kunna använda dessa resurser för att 

investera i andra delar av verksamheten. 

 

Då denna studie endast berör O’Learys och företagets internationaliseringsprocess blir det 

därför svårt att dra för stora slutsatser om vilken väg som är rätt att gå för företag som skall 

etablera sig på den internationella marknaden. Denna studie visar att franchising som entry 

mode har varit framgångsrikt för O’Learys. Det behöver dock inte betyda att samma vägval 

leder till framgång för andra företag. En intressant aspekt för vidare studier är att göra en 

komparativ undersökning mellan två eller flera företag. Att blanda in fler företag som använder 

sig av olika typer av entry mode hade lett till ett bredare användningsområde, då en kartläggning 

av de möjligheter och problem som uppstått hade kunnat presenteras och jämföras med 

varandra. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Datum: 
Tid: 
Respondent: 
Intervjuare: Fredrik Åberg & David Gustafsson 
 
Inled med att berätta om studien och dess syfte. 
 
Respondenten 

•   Berätta om dig själv och dina huvudsakliga arbetsuppgifter.  
 
Allmänt om företaget 

•   Berätta om O’Learys.  
•   Berätta om företagets koncept, mål och framtidsvisioner.  

 
Internationaliseringsprocessen 

•   Hur har företagets utveckling sett ut från att första restaurangen öppnade till idag?  
•   Var och när öppnade O’Learys sin första restaurang utomlands?  
•   I vilka länder finns O’Learys idag?  

•   Vad innebär internationalisering för er?  
•   Vilka svårigheter har ni stött på under internationaliseringsprocessen?  
•   Vad innebär nätverk och nätverksrelationer för er?  

 
Franchisestrategier 

•   Vad är franchising för er?  
•   Hur skulle du beskriva O’Learys franchisemodell?  
•   Hur ser avtalet ut mellan O’Learys och franchisetagaren?  

•   Är det ett standardiserat avtal eller skiljer det sig mellan olika franchisetagare?  
•   Hur upplever du skillnaden mellan inhemsk och internationell franchising?  

 
Övrigt 

•   Finns det något övrigt som du anser vara viktigt att tillägga med bakgrund av tidigare 
berörda ämnen?  

 

 


