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Abstract 

When a business party wants to expand the business to new national or international markets, fran-

chising is one way to do it. When two parties enter into a franchise agreement, the contract will 

determine the allocation of risk and earnings. Due to the franchisee being the risk averse party in 

the partnership and the franchisor being risk neutral, conventional franchise contracts have some 

imbalances since the franchisee holds all the risks. Studies have shown that the introduction of real 

options in other types of agreements can reduce the real option’s owner’s risk of expanding to new 

markets, by giving the owner the right to take over or abandon a (newly established) business after 

a giving period. 

This thesis studies how the introduction of real options can contribute to reach strategic contracting 

between the parties, and what effect it may have on the franchise parties’ risk and profit opportuni-

ties. In particular, the reciprocal use of real options – where there is an exchange of call and put 

options between the franchisor and franchisee – can improve the allocation of risks and earnings in 

the franchising agreement. The study is based on the business law method that combines economic 

and legal perspectives, using economic theories to qualify the content of a legal franchise contract. 

Thus, it is analyzed which legal safeguards Danish franchise agreements possess and how the intro-

duction of real options will affect the franchise parties’ incentives. 

It is concluded that both franchise parties have the opportunity to improve the partnership by intro-

ducing real option reciprocity into their franchise partnership despite the increased transaction cost. 

This is seen by an increase in the franchisor’s expected payoff and utility as well as in the franchi-

see’s expected utility (depending on the specific structure of the real options). Furthermore, imple-

mentation of real options eliminates many of the complications identified in conventional contract-

ing. Such improvements give both parties an incentive to introduce real options due to the different 

risk preferences of the franchise parties. Additionally, the authors touch upon how alternative claus-

es can improve the contract in terms of reaching strategic contracting, however, this will again add 

additional transactional costs. 
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KAPITEL 1 

Introduktion 

1.1 Indledning 

Virksomheder med et ønske om ekspansion på det internationale marked kan vælge mellem forskel-

lige typer af udvidelsesmuligheder afhængigt af risikovillighed og kendskab til det ukendte marked. 

Som eksempel på en sådan udvidelsesmulighed findes franchising, der er kendetegnet ved, at en 

franchisegiver uddelegerer driften af selvstændige enheder til franchisetagere.1 Franchisetagerne får 

da overdraget retten til at benytte sig af franchisegivers forretningskoncept under nærmere fastsatte 

betingelser mod betaling af en procentdel af indtægterne til franchisegiver,2 dog således at fran-

chisetagerne er selvstændige erhvervsdrivende, der handler for egen regning og risiko.3 Denne for-

retningsmodel er især fordelagtig ved ekspansioner til nye markeder, da den ekspanderende virk-

somhed kan indlede samarbejde med en franchisetager, som besidder en langt større viden om det 

pågældende nye geografiske marked, herunder deres kultur, præferencer og forbrugsmønstre. Af 

den grund anvendes forretningsformen i dag af en lang række globale virksomheder uagtet branche 

eller størrelse, og som kendte eksempler kan nævnes McDonald’s,4 Søstrene Grene,5 7-eleven6 og 

Pandora7. Franchising er dog ikke en komplikationsfri forretningsform, hvilket vil blive adresseret 

yderligere i afhandlingen. 

Det ses til stadighed, at kontraktgrundlaget for franchisesamarbejder oftest er udformet som en 

standardkontrakt med reaktive bestemmelser, hvori der bl.a. tegner sig et termineringsfokus. Parter-

ne synes i sådanne kontrakter at koncentrere sig om profitmaksimering, om nødvendigt på bekost-

ning af samarbejdspartneren, og kontraktbestemmelsernes udformning centreres om ansvarsfraskri-

                                                
1 Chain Index. Hvad er franchise. 
2 BusinessDictionary. Franchising. 
3 Wegener (1990), side 4. 
4 McDonalds. Franchising. 
5 Søstrene Grene. Become a franchisee – how to apply. 
6 7-Eleven. Franchise. 
7 Pandora. Pandora Franchise Concept. 
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velser, opsigelsesbestemmelser og fordeling af værdi eller omkostninger ved samarbejdets ophør.8 

Traditionelle franchisekontrakter indeholder derudover ofte en initial uopsigelighedsperiode på op 

mod 10 år,9 hvilket kan skabe rekrutteringsproblemer for franchisegiver. Dette skyldes en kombina-

tion af, at indgåelsen af et franchiseforhold for franchisetager er forbundet med betydelige initialin-

vesteringer,10 og at franchisetager som udgangspunkt anses som risikoavers. I tilfælde af at franchi-

seforretningen ikke viser sig at overleve på det nye marked, vil initialinvesteringerne ikke refunde-

res, og vil derved være sunk costs for franchisetager. At skulle indgå en 10-årig uopsigelig kontrakt 

med store relationsspecifikke initialinvesteringer, som i værste tilfælde bliver sunk costs, kan såle-

des vise sig at være en stopklods for flere mulige franchisetagere grundet deres risikoaversion. 

Franchisegiver kan endvidere støde på problemer i de sidste år af franchisekontrakten i form af 

franchisetagers opportunistiske adfærd. Herved forstås, at franchisetager ikke vil være sikret en 

kontraktforlængelse, og dermed ikke vil nødvendigvis vil have incitament til at yde en stor indsats i 

slutningen af kontraktens løbetid, men derimod blot høste så højt økonomisk udbytte af det allerede 

udførte arbejde som muligt. Med andre ord vil franchisetager ikke få et tilstrækkeligt udbytte af en 

eventuel investering eller indsats til, at denne er økonomisk fordelagtig at foranstalte. 

I denne afhandling søges det med udgangspunkt i strategisk kontrahering at gøre op med den oven-

for beskrevne konventionelle tilgang. Det undersøges, om brugen af reciprokke realoptioner11 kan 

løse nogle af de problematikker, konventionelle franchisekontrakter medfører, samtidig med at par-

ternes fokus ændres til fremadrettet at koncentrere sig om deres fælles værdiskabelse. Det formodes 

nemlig, at parterne hver især vil få en større værdi ud af samarbejdet herved, da der antages at være 

et uudnyttet gevinstgrundlag, som parterne kan realisere ved denne tilgangsændring. Ved reciprok-

ke realoptioner forstås en kombineret anvendelse af både call- og put-optioner.12 

                                                
8 Petersen & Østergaard (2018), side 265. 
9 Benito, Petersen & Welch (2019), side 12. 
10 Fremgår blandt andet af hjemmesiden Chain Index. Find koncept, hvor minimumsinvesteringen på de udbudte fran-
chisemuligheder er oplistet. 
11 Defineret i Benito, Petersen & Welch (2018), side 1 som følger: “A real option is the right, but not the obligation, to 
undertake a business decision, typically, the option to make, or abandon a capital investment… Call options confer the 
right to buy certain assets at a given price after a defines period, while put options confer the right to sell them”. 
12 Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019), side 0. 
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1.2 Problemformulering 

Hensigten med denne afhandling er at undersøge, hvorvidt kontraktparter i franchiserelationer kan 

optimere deres samarbejde ved at indføre realoptioner i kontraktgrundlaget. Dette gøres med ud-

gangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan kan anvendelsen af realoptioner i franchisekontrakter forbedre risiko- og gevinstallo-

keringen mellem parterne med henblik på at udøve strategisk kontrahering? 

Arbejdet med problemstillingen sker ud fra en erhvervsjuridisk vinkel, hvor økonomisk teori og 

juridisk retsdogmatik i samspil anvendes til at kvalificere indholdet af franchisekontrakter. Formålet 

er at inddrage perspektiver fra strategisk kontrahering, således at franchisesamarbejder økonomisk 

set kan forbedres fra at være udarbejdet konventionelt til i stedet at blive strategiske. I dette tages 

der afsæt i en forudsætning om, at franchisesamarbejder typisk indgås på grundlag af en standard-

kontrakt udarbejdet af franchisegiver, som ikke er udførligt forankret i den enkelte franchiserelati-

on, men derimod blot indeholder en generel tilgang med særlig fokus på kontraktretlig regulering af 

samarbejdets ophør – herefter benævnt konventionelle kontrakter.13 Det skal fremhæves, at forfat-

terne af afhandlingen er bevidste om, at det ikke nødvendigvis er alle franchisesamarbejder, der er 

udarbejdet på et sådant konventionelt grundlag, men i nærværende afhandling tages alene udgangs-

punkt i sådanne konventionelt funderede samarbejder. 

Modsat konventionelle kontrakter findes strategisk kontrahering, der består af kontrakter med pro-

aktive bestemmelser, strategisk fit mellem kontraktparterne samt ressourcekomplementaritet, hvor 

idealreferencen er at anvende kontakten som et proaktivt styringsværktøj med henblik på at opnå 

relationsrente14.15 Da afhandlingen omhandler, hvordan strategisk kontrahering kan anvendes til at 

forbedre risiko- og gevinstallokeringen mellem franchiseparterne, vil det lægges til grund, at der 

allerede foreligger strategisk fit og ressourcekomplementaritet mellem parterne, hvorfor der vil fo-

kuseres på opnåelsen af relationsrente samt anvendelsen af proaktive kontraktbestemmelser. 

                                                
13 Defineret i Petersen & Østergaard (2018), side 267 som følger: “In our view, conventional contracting has the reac-
tive approach in common with traditional contracting, but in addition to this conventional contracting is heavily fo-
cused on the transfer of risks and liability to the other party with the aim of maximizing own returns”. 
14 Relationsrente defineres som en overnormal profit, der kun kan opnås når franchisetager og franchisegiver arbejder 
sammen. Se Dyer & Singh (1998), side 662. 
15 Petersen & Østergaard (2018), side 267. 
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1.3 Synsvinkel i afhandlingen 

Til behandling af afhandlingens problemformulering vil der tages udgangspunkt i en virksomheds-

synsvinkel, da formålet er at forbedre samarbejdsgrundlaget mellem to virksomheder, nemlig kon-

traktparterne i franchiserelationen. Realoptionerne anses som et muligt middel til at opnå denne 

forbedring af kontraktforholdet, og afhandlingens fokus er på kombinationen af call- og put-

optioner for at tilgodese begge kontraktparter og opnå en afbalanceret kontraktrelation; derved om-

fatter afhandlingen både franchisegivers og franchisetagers synsvinkel. Kort sagt vil denne afhand-

ling fokusere på kontraktrelationen mellem to franchiseparter ud fra et virksomhedsniveau med 

henblik på fælles værdimaksimering ved brug af reciprokke realoptioner. 

1.4 Afhandlingens afgrænsning 

Ved behandlingen af problemformuleringen vil der naturligt foretages en række afgrænsninger un-

dervejs, da nogle områder ikke vil være direkte relevante for problemformuleringens besvarelse, 

men alligevel vil ligge nært op ad emneområdet. Disse afgrænsninger fremhæves i dette afsnit. 

Franchiseforhold underlagt dansk materiel ret 

Franchiseforhold er ikke et dansk fænomen, men ses i det meste af verden både nationalt og interna-

tionalt. Det betyder, at franchiseaftaler kan og vil være underlagt forskellige retssystemer afhængig 

af franchiseforholdets parter og oprindelsesland. En dybdegående analyse af franchiseforhold i for-

skellige retssystemer vurderes til at gå ud over afhandlingens omfang, hvorfor der i denne afhand-

ling alene fokuseres på franchiseforhold underlagt dansk materiel ret (kontraktens lex causae). 

Obligationsretten som fokus 

I dansk ret findes ikke nogen særskilt lovregulering (lex specialis) om franchising. Franchising er 

derved underlagt aftalefrihed (freedom of contract), inden for aftalelovens16 rammer, da aftaleloven 

er lex generalis.17 Franchiseforholdet kan give anledning til en række juridiske problemstillinger 

udover, hvad der behandles i denne afhandling. Som eksempler kan nævnes, at kontraktparterne 

                                                
16 LBKG nr. 193 af 02.03.2016 med efterfølgende ændringer. 
17 Petersen & Østergaard (2018), side 267. 
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skal iagttage konkurrenceretlige regler18, markedsføringsloven19, regler omkring beskyttelse af im-

materielle rettigheder20, selskabslovens21 regler, loven om produktansvar22 mv. Sådanne problem-

stillinger vil ikke inddrages i nærværende afhandling, hvori der alene fokuseres på obligationsretli-

ge aspekter direkte knyttet til franchiserelationen.  

Da franchising ikke er en del af mellemmandsretten, der vedrører situationer med fuldmagtsforhold, 

hvor mellemmanden kan forpligte hovedmanden,23 vil mellemmandsretten heller ikke inddrages i 

afhandlingen. 

Desuden inddrager denne afhandling hverken FN- eller EU-retlig regulering, da der ikke findes 

relevant regulering omfattende realoptioner i franchising. Dog vil de etiske kodeks fra European 

Franchise Federation og World Franchise Council blive inddraget. 

Franchiserelation mellem kapitalselskaber 

Franchisegiver og franchisetager vil i denne afhandling karakteriseres som kapitalselskaber i sel-

skabslovens forstand. Derfor undersøges der ikke franchiseforhold, hvori personselskaber indgår 

som part. Den nærmere regulering af kapitalselskaber og pligter knyttet hertil er ikke relevant i for-

bindelse med afhandlingens emneområde, og vil derfor ikke behandles. 

Fokus på inter partes-forholdet 

I afhandlingen behandles udelukkende inter partes forholdet mellem franchiseparterne, hvorved der 

ikke tages højde for tredjeparters interesser og indflydelse. Baggrunden herfor er et fokus på forbed-

ringen af franchisesamarbejdet for de involverede parter. Således vil afhandlingen ikke tage højde 

for eventuelle andre samarbejdsparter, som franchisegiver måtte have, og ej heller for de endelige 

forbrugere. Med udgangspunkt i denne afgræsning vil spørgsmålet om franchisetagers videreover-

dragelse af retten til at anvende forretningskonceptet ligeledes ikke adresseres. 

                                                
18 Heriblandt den danske konkurrencelov (LBKG nr. 155 af 01.03.2018 med efterfølgende ændringer) og de EU-retlige 
regler. 
19 L nr. 426 af 03.05.2017 med efterfølgende ændringer. 
20 Heriblandt varemærkeloven (LBKG nr. 88 af 29.01.2019 med efterfølgende ændringer), og patentloven (LBGK nr. 
90 af 29.01.2019 med efterfølgende ændringer). 
21 LBKG nr. 1089 af 14.09.2015 med efterfølgende ændringer. 
22 LBKG nr. 261 af 20.03.2007 med efterfølgende ændringer. 
23 Andersen & Madsen (2017), side 275. 
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Franchisekontraktens bestemmelser 

Franchisekontrakter består grundlæggende af tre forskellige dele, henholdsvis en køberetlig del, 

franchisebestemmelserne samt en licensdel omkring brugen af varemærker og immaterielle ret-

tigheder. I afhandlingen vil alene de to sidstnævnte dele behandles, og der vil således ikke blive set 

på den del af franchisekontrakten, som regulerer de køberetlige aspekter ved salget til tredjemand. 

Joint ventures, partnerskaber og andre kontrakttyper 

Der afgrænses fra andre samarbejdsmetoder i relation til international forretningsekspansion, her-

under joint ventures og partnerskaber mv.. Desuden vil licensaftaler og forhandleraftaler ikke be-

handles i nærværende afhandling, til trods for at begge kontrakttyper har ligheder med franchise-

kontrakten. Dog vil forhandleraftalers baggrundsret inddrages i det omfang, det er nødvendigt. 

Udvælgelse af franchisepartner og franchiseform 

Ved indgåelse af franchiseaftaler vil udvælgelsen af en medkontrahent spille en afgørende rolle. 

Som følge af problemformuleringens fokus på allokering af risiko og gevinst mellem parterne ved 

anvendelse af realoptioner, vil udvælgelse af kontraktpartner anses for at være perifært. Problem-

stillingen tager udgangspunkt i forbedringen af et allerede indgået samarbejde, og udvælgelsen af 

kontraktpartner inddrages derfor alene i det omfang, det er nødvendigt. Der tages udgangspunkt i, at 

samarbejdet indgås af franchisegiver med en lokal franchisetager, som derved er bekendt med det 

nye marked og dets særlige karakteristika. Der findes forskellige former for franchising, men i af-

handlingen tages udgangspunkt i systemfranchising. 

Udnyttelsen af realoptioner  

I forbindelse med anvendelsen af realoptionerne i afhandlingen skal der foretages der en række af-

grænsninger. I strukturen af realoptionerne i kapitel 324 fremgår det, at der er en såkaldt udnyttel-

sesperiode på 6 måneder, som formentligt vil påvirke franchiseparternes incitamenter, men dette vil 

ikke adresseres yderligere i afhandlingen. Tilsvarende vil afhandlingen ikke undersøge, hvilken 

effekt, der er på franchiseparternes nytte og profit efter realoptionernes udnyttelse er sket, og den 6-

måneders kompensationsperiode er overstået. Slutteligt vil omkostninger i forbindelse med udnyt-

telsen af realoptionerne og overdragelsen af de underliggende aktiver ikke behandles, hvorfor der 

ligeledes ikke tages højde for incitamenter, sådanne omkostninger vil afføde. 

                                                
24 Se afsnit 3.2. 
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1.5 Metode 

1.5.1 Erhvervsjuridisk metode 

Til besvarelse af problemformuleringen anvendes den erhvervsjuridisk metode. I den erhvervsjuri-

diske metode kombineres to samfundsvidenskaber i en interdisciplinær metodisk tilgang med fokus 

på at løse problemstillinger ved inddragelse af den juridiske retsdogmatik samt økonomiske teorier 

og modeller.25 

Metoden tager udgangspunkt i en forudsætning om, at virksomheden er problemejeren, hvorved 

problemstillinger beskues ud fra virksomhedens synsvinkel.26 Derved er den erhvervsjuridiske me-

tode aktørafhængig, og der arbejdes således ud fra nærmere bestemte aktørforudsætninger.27 Dette 

er velkendt fra økonomisk teori, men står derimod i kontrast til retsdogmatikken, som er aktørfor-

udsætningsuafhængig, og ikke arbejder med en bestemt analyseenhed eller et bestemt analyseni-

veau.28 Med henvisning til synsvinklen, som er beskrevet i afsnit 1.3, vil der anvendes en tillempet 

form af den erhvervsjuridiske metode, da der i afhandlingen fokuseres på en forbedring af kontrakt-

relationen mellem franchiseparterne på virksomhedsniveau, og således ikke arbejdes ud fra en en-

kelt virksomheds synsvinkel, men derimod ud fra begge virksomheders synsvinkel. 

Erhvervsjuridisk metode som interdisciplinær metodik vil i afhandlingen anvendes med det formål 

at kunne kvalificere virksomhedens beslutning om udfærdigelsen af franchisekontrakten ud fra et 

mere fuldendt beslutningsgrundlag, hvor der ikke alene tages højde for de mest optimale beslutnin-

ger i økonomisk henseende, men ligeledes under styring af de juridiske rammer.29 Som grundlag for 

beslutningstagen i den erhvervsjuridiske metode er fastlæggelse af gældende ret således en forud-

sætning.30 Formålet med metodevalget er at kunne anvende økonomisk teori til at kunne kvalificere 

kontraktjusteringsmekanismer for at skabe incitamentsforenelighed og undgå modsætningsforhold 

mellem franchiseparterne. Den erhvervsjuridiske metode er særligt velegnet til afhandlingens for-

mål, da der er tale om en problemstilling i privatretten, som er præget af deklaratorisk ret, hvilket 

giver virksomhederne bedre mulighed for at inddrage økonomiske teorier og modeller til at påvirke 

                                                
25 Østergaard (2003), side 281. 
26 Østergaard (2014), side 7. 
27 Østergaard (2003), side 280. 
28 Østergaard (2014), side 7 f. 
29 Østergaard (2003), side 281. 
30 Ibid., side 280. 
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den endelige kontraktudformning.31 For nærmere uddybning af delelementerne i den erhvervsjuridi-

ske metode vil henholdsvis juridisk og økonomisk metode beskrives i det følgende. 

1.5.2 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske analyse vil med udgangspunkt i retsdogmatikken kortlægge franchisekon-

trakters typiske indhold samt baggrundsrettens udfyldende principper med henblik på at fastlægge 

gældende ret samt de juridiske beskyttelsesværn i franchising. Med udgangspunkt heri skal det un-

dersøges, hvilke problematikker gældende ret giver anledning til. 

1.5.2.1 Retsdogmatik 

Retsdogmatikken benyttes i den realistiske retsteori, der centrerer sig om Alf Ross og hans værk 

Om Ret og Retfærdighed (1953).32 Alf Ross ønskede at opstille en prognoseteori hvorefter retsvi-

denskaben kunne blive et redskab til at skabe gyldige videnskabelige udsagn, der skulle kunne veri-

ficeres. Alf Ross’ tilgang var, at såfremt en afsagt dom bekræftede et juridisk udsagn, ville dette 

anses som sandt.33 Retsdogmatikken er i den juridiske metode en positivistisk metode, der søger at 

beskrive og analysere gældende ret, også kendt som de lege lata34.35 Metoden tager ikke højde for 

aktørernes reelle forudsætninger36, men fokuserer i stedet på at udlede de lege lata med udgangs-

punkt i de forskellige retskilder defineret af Alf Ross som regulering, retspraksis, retssædvane samt 

forholdets natur.37 

Retsdogmatisk metode fastslår, hvilket relevant retskildemateriale, som skal anvendes til at udlede 

gældende ret.38 Metoden indebærer, at de relevante retskilder ved en given problemstilling analyse-

res i en bestemt rækkefølge, da man på denne måde vil nå frem til samme resultat, som både dom-

mere og andre, der bearbejder samme juridiske problemstilling.39 I retsdogmatikken undersøges 

retskilderne i følgende rækkefølge; 1) Regulering, 2) Retspraksis, 3) Retssædvane og til sidst 4) 

                                                
31 Ibid., side 284. 
32 Tvarnø & Nielsen (2017), side 367. 
33 Ibid. 
34 Ibid., side 30. 
35 Ibid., side 29. 
36 Østergaard (2003), side 274. 
37 Nielsen (2002), side 15. 
38 Ibid., side 20. 
39 Tvarnø & Nielsen (2017), side 30. 
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Forholdets natur. 40 Dette er dog ikke at sidestille med, at retskilderne er sådan rangeret, da der iføl-

ge retskildelæren ikke er nogen rangorden mellem retskilderne.41 Benyttes en anden fremgangsmå-

de, kan udfaldet af analysen ikke anses som gyldig. I denne afhandling vil der særligt blive fokuse-

ret på retsgrundsætninger fra obligationsrettens almindelige del. Retsgrundsætninger er ikke en del 

af én bestemt retskildegruppe, men derimod et udtryk for fundamentale retsregler42, der kan være 

kodificeret i alle retskildegrupperne. Særligt ses det, at retsgrundsætningerne er kodificeret i regule-

ring og retspraksis. 

I den erhvervsjuridiske metode anvendes retsdogmatikken ikke positivistisk, men indgår i stedet i 

en normativ metode, der ved en blanding af retsdogmatikken og økonomiske modeller og teorier er 

ændringsorienteret. Derfor adskiller retsdogmatikken i den erhvervsjuridiske metode sig fra klassisk 

juridisk retsdogmatik, da den her er aktørafhængig, og altså afhænger af hvilke parter, der er en del 

af transaktionen. Synsvinklen skifter således fra at være på et samfundsniveau, til at være på virk-

somhedsniveau.43 

1.5.3 Økonomisk metode og teori 

Afhandlingens økonomiske analyse vil undersøge, om realoptionerne kan optimere risiko- og ge-

vinstallokeringen mellem kontraktparterne, samt om de kan bidrage til at løse nogle af de problema-

tikker, som udspringer af gældende ret mellem franchiseparterne. Formålet hermed er at skabe vær-

di mellem franchiseparterne samt at opnå idealreferencen i strategisk kontrahering. 

Analysen tager afsæt i den nyinstitutionelle økonomi, hvor en bestemt virksomhed med særlige 

aktørforudsætninger er genstand for analyse.44 Den nyinstitutionelle økonomi fokuserer på, hvordan 

institutioner dannes og virker, og hvilken betydning de har for forskellige ressourceallokeringer på 

markedet. Juraen anses i den nyinstitutionelle økonomi som en institution, der kan være med til at 

minimere markedsfejl45, hvorfor juraen, som før nævnt, inddrages som et element i analysen med 

henblik på at forbedre rammerne for og udbyttet af franchiseforhold. 

                                                
40 Ibid., side 33. 
41 Ibid. 
42 Ibid., side 185. 
43 Østergaard (2003), side 280. 
44 Ibid., side 272. 
45 Ibid., side 273. 
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Fælles for teorierne under den nyinstitutionelle økonomi er, at adfærdsantagelsen fra den neoklassi-

ske økonomi46 bliver slækket, således at de anvendte teorier alle tager udgangspunkt i, at aktørerne 

er begrænset rationelle47. Kontraktparterne vil altså fortsat være profitmaksimerende, men kan ude-

lukkende være det på baggrund af den ramme, der er sat for dem. Ved beslutningstagen vil de ek-

sempelvis være begrænset af, at der ikke foreligger perfekt information, og må i den henseende 

overveje at indsamle yderligere informationer for at skabe et mere fuldstændigt beslutningsgrund-

lag.48 

1.5.3.1 Nyttefunktioner under risiko 

Det forudsættes, at franchisesamarbejder typisk opererer på markeder i varig udvikling, hvilket be-

tyder at kontraktparterne skal træffe beslutninger pålagt en vis usikkerhed, eftersom afkastet af 

franchiseaftalen er ubekendt. Parterne ved således ikke, hvorvidt relationen vil være forbundet med 

gevinst eller tab. Denne risiko vil især være tilstedeværende for franchisetager, som i forbindelse 

med indgåelsen af franchisesamarbejdet vil have omkostninger til irreversible, relationsspecifikke 

initialinvesteringer, og derfor vil have mere på spil end franchisegiver. 

Når en aktør skal vælge mellem flere usikre alternativer, kan det såkaldte expected utility theorem 

anvendes. Von Neumann og Morgenstern har bevist teoremet således, at en aktørs nytte ved udfal-

det af en given beslutning kan defineres som en nyttefunktion, der tager højde for beslutningens 

mulige udfald samt de tilknyttede sandsynligheder. Dette kan angives som følger:49 

 U = p$ ∗ u(x$) + p+ ∗ u(x+) + ⋯+ p- ∗ u(x-) (1.1) 

hvor p$, p+, … , p-	er de respektive sandsynligheder for udfaldene x$, x+, … , x-. 

Med udgangspunkt i denne nyttefunktion vil det være muligt for aktøren at sammenligne sin nytte 

mellem forskellige alternative valg pålagt usikkerhed, for på den måde at træffe det mest optimale 

                                                
46 I den neoklassiske økonomi er aktørerne ubegrænset rationelle, Knudsen (1997), side 54. 
47 Begrænset rationelle aktører kan som følge af kognitive begrænsninger ikke forestille sig samtlige alternativer, kon-
sekvenser og reaktioner, et valg kan medføre, hvorved en fuldt rationel beslutning ikke kan træffes. Se Sornn-Friese 
(2007), side 106. 
48 Østergaard (2003), side 273. 
49 Dutta (1999), side 436 f. 
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valg ud fra aktørens risikoprofil.50 Ved risikoprofil, også betegnet risikotolerance, forstås aktørens 

villighed til at acceptere en given risiko i en given sammenhæng. Graden af risikotolerance afhæn-

ger af en række faktorer, men i nærværende sammenhæng tages der udgangspunkt i principal-agent-

teoriens forudsætning om, at risikotolerancen afhænger af aktørernes respektive forretningsspred-

ning.51 Denne forudsætning tilsiger, at franchisegiver igennem sin bredere forretningsspredning vil 

være risikoneutral i relationen, mens franchisetager omvendt, igennem sin begrænsede forretnings-

spredning, vil være risikoavers. En risikoneutral profil indebærer, at aktørens forventede nytte vil 

være lig det forventede output. Således vil nyttefunktionen være givet som funktionen u(x) = x, og 

nyttekurven danne en ret linje.52 En risikoavers profil implicerer, at aktøren foretrækker det sikre 

valg frem for det usikre.53 Denne risikoaversion afspejles i Von Neumann og Morgenstern-

nyttefunktionen som en konkav kurve.54 Kurven er udtryk for faldende marginalnytte, hvor realise-

ringen af en bestemt mængde output vil øge aktørens nytte mindre og mindre, jo større mængde 

output aktøren i forvejen har.55 Teoremet om expected utility vil i afhandlingen anvendes med hen-

blik på at afgøre franchiseparternes nytte i relationen, herunder om inddragelsen af realoptioner kan 

ændre på risikoallokeringen i kontraktforholdet og skabe større gevinst for parterne. 

1.5.3.2 Principal-agent-teori 

Franchiseforholdet kan anskues som en principal-agent-relation, hvor franchisegiver optræder som 

principal over for franchisetager som agent. Principal-agent-teorien bygger netop på, at principalen 

udpeger en agent, som skal gennemføre økonomiske aktiviteter på principalens vegne, hvormed 

principalens benefice påvirkes.56 I nærværende afhandling fokuseres på et franchiseforhold karakte-

riseret ved, at franchisetager som følge af en kontraktbestemt delegation skal drive en selvstændig 

franchiseforretning i overensstemmelse med franchisegivers koncept mod betaling af vederlag til 

franchisegiver. 

Agentteorien hører under den nyinstitutionelle økonomi, som opererer med antagelser om imperfekt 

information og tilstedeværelse af transaktionsomkostninger.57 Derudover antages aktørerne i agent-

                                                
50 Ibid., side 441. 
51 Petersen & Østergaard (2018), side 14. Forretningsspredning benævnes også risikospredning. 
52 Dutta (1999), side 443. 
53 Ibid. 
54 Ibid., side 441. 
55 Ibid., side 441 f. 
56 Sornn-Friese (2007), side 125 ff. 
57 Østergaard (2014), side 9. 
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teorien at være begrænset rationelle samt egennyttemaksimerende.58 Relationen mellem principal 

og agent er i teorien karakteriseret ved en asymmetrisk information,59 hvilket i franchiseforhold kan 

ses ved, at franchisetager typisk vil have en større viden om egne karakteristika og indsats samt om 

det geografiske marked, dets forbrugere og trends end franchisegiveren. Omvendt vil franchisegive-

ren have størst information om, hvordan franchiseforretningen har klaret sig på andre markeder. Der 

arbejdes med to typer af informationsasymmetrier, henholdsvis hidden characteristics (adverse se-

lection) og hidden action (moral hazard). Hidden characteristics forekommer ex ante kontraktindgå-

elsen, når principalen skal udvælge en agent. Dette kan bestå i, at franchisetager har langt mere in-

formation om sine egenskaber, kvalifikationer og motivation end franchisegiver på tidspunktet for 

agentudvælgelsen, og dermed foreligger der asymmetrisk information. Hidden action forekommer 

derimod ex post kontraktindgåelsen, når principalen har udvalgt en agent. Dette kan bestå i, at fran-

chisetager ikke handler i overensstemmelse med den indgåede kontrakt på bekostning af franchise-

giver. 

Relationens udfordring består netop i informationsasymmetrien mellem kontrahenterne, hvilket 

skaber det såkaldte agentproblem, som potentielt kan medføre tab af velfærd for principalen.60 Prin-

cipalens mangel på information og usikkerhed om agentens karakteristika og adfærd (agentproble-

met) i samspil med antagelsen om, at aktørerne har forskellige risikopræferencer, vil kunne føre til 

opportunistisk adfærd, da parterne vil have modstridende mål.61 Principalen antages at være risiko-

neutral, mens agenten antages at være risikoavers,62 hvilket også svarer til udgangspunktet mellem 

franchisegiver og –tager, som beskrevet i afsnit 1.5.3.1. 

Principalen anses for ansvarlig for kontraktkonciperingen,63 og må søge at identificere den optimale 

løsning på agentproblemet herigennem. Som følge af principalens ansvar vil efficiente kontrakter 

bestemmes på baggrund af, hvad der skaber det bedste output for principalen, og ikke for parternes 

samlede nytte.64 Analyseenheden i principal-agent-teorien er således kontrakten mellem principalen 

og agenten,65 i nærværende sammenhæng således franchisekontrakten, mens fokus er på de økono-

                                                
58 Sornn-Friese (2007), side 127 og 129. 
59 Knudsen (1997), side 164. 
60 Sornn-Friese (2007), side 127. 
61 Ibid. 
62 Bergen, Dutta & Walker (1992), side 4. 
63 Knudsen (1997), side 168. 
64 Bergen, Dutta & Walker (1992), side 2. 
65 Sornn-Friese (2007), side 128. 



Kapitel 1 - Introduktion 

 21 

miske incitamenter, som driver parternes adfærd i relationen.66 Formålet er at udforme adfærdsregu-

lerende kontrakter,67 som kan skabe incitamentsforenelighed mellem parterne, således at der skabes 

økonomisk motivation for agenten til at handle i overensstemmelse med principalens interesse.68 

Eftersom afhandlingen tager afsæt i ønsket om at udøve strategisk kontrahering, og har kontraktre-

lationen som fokus, vil den efficiente franchisekontrakt ikke alene bestemmes på baggrund af prin-

cipalens nytte, men derimod på baggrund af parternes samlede nytte. Således skal kontaktens ad-

færdsregulering ikke tage højde for franchisegivers interesse, men derimod skabe incitaments-

forenelighed med udgangspunkt i den fælles interesse for begge kontrahenter. 

1.5.3.3 Transaktionsomkostningsteori 

Til udfærdigelsen af franchisekontrakten vil franchiseparterne skulle afholde transaktionsomkost-

ninger som kendt fra transaktionsomkostningsteorien. Transaktionsomkostningsteorien er udviklet 

af Oliver Williamson, og bygger på artiklen The Nature of the Firm (1937) skrevet af Ronald Coa-

se69. Teorien tager udgangspunkt i suboptimale tilstande, hvormed forskellige typer af svigt, herun-

der markedssvigt, anses for at være tilstedeværende70. I transaktionsomkostningsteorien er analyse-

enheden den enkelte transaktion, hvilket i franchiserelationen anses for at være franchisekontrakten, 

der pålægger kontrahenterne respektive forpligtelser. Enhver transaktion anses for at påføre de 

handlende omkostninger, som følge af antagelserne om begrænset rationalitet og opportunisme71.72 

Transaktionsomkostningerne er med andre ord en konsekvens af markedsimperfektioner, som resul-

terer i tab af økonomisk effektivitet for aktørerne. 

Formålet med transaktionsomkostningsteorien er at reducere transaktionsomkostningerne ved at 

overvinde ovennævnte imperfektioner igennem forbedring af organiseringen af transaktionen. Wil-

liamson har i teorien defineret tre dimensioner ved transaktionen, som kan hjælpe til at forstå, hvor-

dan økonomiske aktiviteter bør organiseres; henholdsvis usikkerhed, transaktionsfrekvens og aktiv-

specificitet.73 I denne afhandling vil transaktionsomkostningsteorien dog anvendes alternativt og 

                                                
66 Ibid., side 129. 
67 Ibid., side 128. 
68 Knudsen (1997), side 165. 
69 Ibid., side 206. 
70 Ibid., side 210. 
71 Antagelsen om opportunisme indebærer, at agenterne vil maksimere egennytte på bekostning af andre, såfremt chan-
cen opstår. Se Sornn-Friese (2007), side 106. 
71 Østergaard (2003), side 273. 
72 Sornn-Friese (2007), side 102. 
73 Ibid., side 107. 
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partielt til at undersøge, hvorvidt parterne kan investere transaktionsomkostninger i relationen ex 

ante med det formål at minimere transaktionsomkostningerne ex post. 

Transaktionsomkostningerne forekommer, som netop angivet, både ex ante og ex post kontraktind-

gåelsen. Ex ante vil parterne skulle afholde søge- og informationsomkostninger samt kontraktfor-

handlings- og udfærdigelsesomkostninger i forbindelse med udvælgelse af franchisepartner og for-

handling af franchisekontrakten, mens parterne ex post i tilfælde af brud på den indgåede franchise-

kontrakt vil skulle afholde håndhævelsesomkostninger.74 I forbindelse med udøvelse af strategisk 

kontrahering argumenterer Østergaard for, at transaktionsomkostningerne, som forekommer ex post 

må udvides med yderligere to typer af transaktionsomkostninger, nemlig kontraktjusteringsomkost-

ninger og kommunikationsomkostninger.75 Disse er relevante i forbindelse med strategisk kontrahe-

ring, da parterne her antages at tage højde for den begrænsede rationalitet, og heraf afledte uforud-

sete efterfølgende omstændigheder, ved hjælp af eksempelvis hardship- og gevinstklausuler i kon-

traktgrundlaget.76 

1.6 Opbygning og struktur 

Afhandlingen består samlet set af seks kapitler. I kapitel 1 er afhandlingens problemformulering, 

afgrænsning og metode blevet beskrevet, hvilket danner grundlag for de øvrige kapitler. 

Kapitel 2 indeholder en præsentation af franchiseforholdet, hvorefter franchisekontrakten og bag-

grundsretten behandles med henblik på at fastlægge gældende ret og vurdere de juridiske værn i 

franchising, samt at identificere eventuelle økonomiske incitamentsproblematikker herved. 

I kapitel 3 introduceres realoptioner i franchisesamarbejdet med det formål at undersøge, hvilken 

indvirkning disse har på risiko- og gevinstallokeringen, herunder om de kan tjene til at udøve stra-

tegisk kontrahering og at løse de problematikker, der er belyst i kapitel 2. 

                                                
74 Ibid., side 105. 
75 Østergaard (2016), side 440. 
76 Ibid. 
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I kapitel 4 findes en diskussion af udfordringerne ved anvendelsen af realoptioner i franchisesamar-

bejder. Derudover præsenteres alternative løsningsmetoder, der potentielt kan skabe det samme 

resultat. 

Kapitel 5 indeholder afhandlingens konklusion, som besvarer den behandlede problemformulering. 

Kapitel 6 indeholder en perspektivering samt afhandlingens begrænsninger. 
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KAPITEL 2 

Det traditionelle franchiseforhold 

Dette kapitel omhandler det traditionelle franchiseforhold, som i nærværende afhandling tager ud-

gangspunkt i et konventionelt samarbejde mellem franchiseparterne. Formålet med kapitlet er at 

kortlægge franchisekontrakters sædvanlige elementer samt den baggrundsret, som i øvrigt regulerer 

franchisekontrakten, for på denne baggrund at identificere, hvilke problematikker, konventionel 

franchising giver anledning til. Kapitlets indhold vil fastlægge det udgangspunkt, som skal forsøges 

forbedret i kapitel 3 ved brugen af realoptioner, med det formål at udøve strategisk kontrahering. 

2.1. Franchising 

Forinden det juridiske grundlag i franchisekontrakter og baggrundsretten behandles, skal det fast-

lægges, hvad der i nærværende afhandling forstås ved begrebet franchising. I den forbindelse skal 

de forskellige franchiseformer samt parterne i samarbejdet beskrives. 

2.1.1 Definition af franchising 

I litteraturen findes der adskillige definitioner på franchising, og med henblik på at begrebsafklare i 

relation til nærværende afhandling, vil følgende definition, som formuleret af The European Fran-

chise Federation (herefter EFF), anvendes. 

“Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or technology, which is based 

upon a close and ongoing collaboration between legally and financially separate and independent 

undertakings, the Franchisor and its individual Franchisees, whereby the Franchisor grants its 

individual Franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in accordance 

with the Franchisor’s concept. The right entitles and compels the individual Franchisee, in ex-

change for a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor’s trade name, and/or 

trade mark and/or service mark, know-how, business and technical methods, procedural system, 

and other industrial and /or intellectual property rights, supported by continuing provision of com-
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mercial and technical assistance, within the framework and for the term of a written franchise 

agreement, concluded between parties for this purpose.”77 

Med afsæt i ovenstående definition kan følgende fire grundlæggende karakteristika ved franchising 

fremhæves: (1) En kontraktligt reguleret samarbejdsrelation mellem parterne, som (2) er juridisk og 

økonomisk separate enheder, hvori (3) franchisegiver overdrager en ret og pligt til at anvende sit 

forretningskoncept til franchisetager, der til gengæld herfor (4) skal yde et vederlag til franchisegi-

ver. Disse karakteristika vil være gennemgående for den videre behandling af franchising. 

2.1.2 Franchiseformer 

Overordnet set opdeles franchising i tre forskellige former; mærkefranchising, produkt- og mærke-

franchising samt systemfranchising.78 Ved mærkefranchising vil franchisetager typisk forhandle 

franchisegivers produkter eksklusivt. Franchisegiver vil stille uddannelse og marketing til rådighed 

for franchisetager, men vil ikke selv producere de pågældende varer, som derfor leveres af en neu-

tral leverandør. Produkt- og mærkefranchising er i modsætning hertil karakteriseret ved, at franchi-

segiver netop producerer produktet selv med henblik på salg gennem franchisetager, som således 

står for klargøring til salg. Slutteligt er systemfranchising karakteriseret ved et fokus på selve ram-

merne omkring salget af produktet, hvorved enten kan forstås de fysiske rammer for salget eller 

måden hvorpå ydelsen leveres.79 I systemfranchising har franchisetager oftest kun ret til at anvende 

ét forretningssystem, hvorved franchisetager alene forhandler den pågældende franchisegivers pro-

dukter. I denne afhandling tages der afsæt i systemfranchising, hvorved franchisegivers rettigheds-

overdragelse af retten til at benytte et system til forretningsdrift er i fokus.80 

2.1.3 Franchiseparterne 

Franchiseforholdet består af franchisegiver og franchisetager. Franchisegiver er den aktør, som øn-

sker at ekspandere sin eksisterende virksomhed ved at inddrage en franchisetager til at forestå drif-

ten af nye forretninger. Franchisegiver besidder således rettighederne til et velafprøvet og funkti-

onsdygtigt forretningskoncept, og er i det kontraktlige samarbejdsforhold den part, som overdrager 

                                                
77 European Franchise Federation. Self Regulation/European Code of Ethics. 
78 Allentoft (2008), side 8 f. 
79 Ibid., side 9. 
80 Ibid., side 8. 



Kapitel 2 – Det traditionelle franchiseforhold 

 27 

retten til at anvende dette system til franchisetager.81 Foruden selve forretningssystemet kan fran-

chisegiver bidrage med uddannelse, assistance og rådgivning til franchisetager både i opstartsfasen 

og løbende herefter. Blandt fordelene ved franchising for franchisegiver kan nævnes, at ekspansion 

sker på en mindre omkostningstung vis for franchisegiver sammenholdt med nyoprettelse af egne 

filialer, da franchisetager sædvanligvis må afholde initialinvesteringen, og desuden må bære risici 

for eventuelle tab. I tillæg hertil kan franchising skabe større mulighed og bedre vilkår for at ind-

træde på nye markeder, da franchisetager ofte vil være bedre lokalkendt, og besidder større kend-

skab til kultur, trends og præferencer.82 

Franchisetager er i franchiseforholdet den part, der hovedsageligt skal forestå driften af en ny for-

retning, hvorved motivation, lokalkendskab og kapital er centrale aspekter i franchisetagerens bi-

drag til samarbejdet.83 Som vederlag for retten til at benytte franchisegivers forretningssystem skal 

franchisetager løbende betale royalties til franchisegiver, hvilket typisk opgøres som en procentdel 

af omsætningen.84 Franchiseforholdet vil for franchisetager indebære en række fordele, som ved-

kommende ikke ville opnå ved en selvstændig opstart. Her kan blandt andre nævnes, at franchiseta-

ger får adgang til tilgængelig viden om forretningsgange, oplæring, stordriftsfordele og spill-over 

effekter85.86 Det skal dog fremhæves, at trods franchisetagers ret til anvendelse af forretningskon-

ceptet, vil franchisetager være en selvstændigt erhvervsdrivende, der handler for egen regning og 

risiko.87 

2.2 Franchisekontrakten 

Når to parter indleder et franchisesamarbejde, skal samarbejdsgrundlaget mellem dem fastlægges i 

en franchisekontrakt, der regulerer parternes rettigheder og forpligtelser. Dette afsnit skal, sammen 

med det efterfølgende afsnit 2.3 om baggrundsretten for franchisekontrakter, bidrage til at fastlægge 

det juridiske grundlag og gældende ret for franchisekontrakter indgået efter dansk ret. Formålet 

hermed er efterfølgende at kunne undersøge, om det juridiske grundlag afstedkommer uhensigts-

                                                
81 Ibid. 
82 Ibid., side 17. 
83 Ibid., side 12. 
84 Chain Index. Franchiseaftalen. 
85 Herved skal forstås, at den markedsføringsindsats, som franchisegiver har foretaget i forretningssystemets øjemed 
smitter af på franchisetager igennem brandrecognition, kendskabsgrad og goodwill. 
86 Allentoft (2008), side 24 f. 
87 Wegener (1990), side 4. 
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mæssige økonomiske incitamenter, og på den baggrund vurdere de juridiske beskyttelsesværn i 

økonomisk sammenhæng. 

2.2.1 Franchisekontraktens juridiske kontekst 

Forinden behandlingen af selve franchisekontraktens typiske indhold og klausuler, bør kontraktens 

juridiske kontekst klargøres. Franchisekontrakter henhører under obligationsretten, hvor det over-

ordnede princip for udformningen og indholdet af kontrakter er aftalefrihed (freedom of contract)88. 

Dette er en almindelig obligationsretlig grundsætning,89 som finder anvendelse på tværs af alle kon-

trakttyper.90 Med baggrund i aftalefriheden har parterne fri mulighed for at aftale og medtage, hvad 

de ønsker i kontrakten, hvilket betyder, at parternes respektive forhandlingskraft bliver afgørende 

for udfærdigelsen af franchisekontrakten, herunder hvordan de forskellige forpligtelser, omkostnin-

ger og risici fordeles.  

Tilstedeværelsen af præceptive bestemmelser kan udgøre en begrænsning af udgangspunktet om 

parternes aftalefrihed.91 I modsætning til reguleringen af handelsagenter og flere privatretlige områ-

der er aftalefriheden mellem franchiseparterne ikke begrænset af hverken præceptive92 eller beskyt-

telsespræceptive93 regler, da der ingen lex specialis er. Det er som altovervejende hovedregel ikke 

muligt at anvende præceptive bestemmelser analogt, eftersom de alene er tiltænkt til deres umiddel-

bare anvendelsesområde,94 hvorfor sådanne bestemmelser fra lignende kontraktforhold ikke kan 

siges at finde anvendelse på franchisekontrakten. 

Som følge af parternes aftalefrihed og fraværet af lex specialis, vil gældende ret mellem franchise-

parterne skulle fastlægges med udgangspunkt i franchisekontrakten, dennes naturalia negotii95 og 

den øvrige relevante baggrundsret. Dette betyder eksempelvis, at eftersom der ikke findes hjemmel 

                                                
88 Christensen & Thomsen (2016), side 15. 
89 Andersen (2013), side 14 f. 
90 Christensen & Thomsen (2016), side 15. 
91 Andersen & Lookofsky (2016), side 77. 
92 Præceptive bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale. Tvarnø & Nielsen (2017), side 177. 
93 Beskyttelsespræceptive bestemmelser kan fraviges ved aftale, men kun så længe det ikke er til skade for den svage 
part i kontraktforholdet. Ibid. 
94 Andersen & Lookofsky (2016), side 77. 
95 Naturalia negotii er en juridiske betegnelse for de forhold der antages at være en naturlig del af kontrakten, og derfor 
ikke behøves at kodificeres. Den Store Danske. Naturalia Negotii. Naturalia negotii fastlægges med udgangspunkt i 
baggrundsretten, som er relevant for franchising, hvilket vil omfatte obligationsrettens almindelige del samt den del af 
obligationsrettens specielle del, som kan anvendes analogt på franchisekontrakter. 



Kapitel 2 – Det traditionelle franchiseforhold 

 29 

til at påberåbe sig realoptioner efter baggrundsretten, skal disse være aftalt i kontrakten, førend de 

kan få retsvirkning mellem franchiseparterne. Franchising falder i lighed med forhandlerretten uden 

for den klassiske juridiske mellemmandsterminologi, eftersom at mellemmandsretten bygger på, at 

der foreligger en fuldmagt i forholdet, hvilket hverken er tilfældet ved brugen af franchisetagere 

eller forhandlere.96 Lex specialis og retspraksis vedrørende mellemmænd kan derved som udgangs-

punkt ikke anvendes analogt på franchiseforhold. Retspraksis fra forhandlerretten kan omvendt godt 

anvendes analogt grundet lighederne mellem forhandler- og franchisekontrakter. Dette må anses for 

at være en vigtig retskilde som følge af det begrænsede antal afsagte domme direkte vedrørende 

franchising.97 

Franchisesamarbejdet er karakteriseret ved at indeholde tre dele, som omfatter henholdsvis en købe-

retlig del, franchisebestemmelserne samt brugen af varemærker og immaterielle rettigheder (licens-

delen). Den køberetlige del af franchisekontrakten vedrører reguleringen af franchisetagers salg til 

den endelige sluterhverver, mens delen med franchisebestemmelserne og licensbestemmelserne 

vedrører det interne forhold mellem franchisegiver og franchisetager. Franchisekontraktens obliga-

tionsretlige rum kan på den baggrund illustreres som i Figur 1. 

 

Figur 1: Franchisekontraktens obligationsretlige rum. 

                                                
96 Andersen & Madsen (2017), side 273 ff. I modsætning til den juridisk terminologi, ses det ofte, at der i økonomisk 
sammenhæng ikke sondres mellem, hvornår et samarbejdsforhold bygger eller ikke bygger på en fuldmagt. Mellem-
mandsbegrebet anvendes således bredere i økonomisk forstand, hvor også forhandlere og franchisetagere anses for at 
være mellemmænd. 
97 Det fremgår af korrespondance med Franchise Danmarks advokat, Paul Neale, at tvister i franchiseforhold ofte afgø-
res ved voldgift, hvorfor mange afgørelser ikke er offentlig tilgængelige. 
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Formålet med nærværende afhandling er at fastlægge, hvorvidt realoptioner kan forbedre samarbej-

det mellem franchiseparterne, hvorfor franchisebestemmelserne vil være i fokus, dog med inddra-

gelse af licensbestemmelserne, som ligeledes har betydning for det interne samarbejde parterne 

imellem. De køberetlige bestemmelser bliver ikke behandlet yderligere. 

2.2.2 Franchise- og licensbestemmelser 

Konciperingen af franchisekontrakter, og dermed det juridiske grundlag for samarbejdet, vil være 

forskellige for hvert enkelt franchisesystem, men på trods af dette kan de overordnede retningslinjer 

for et typisk franchisesamarbejde opridses. Som minimum bør franchisekontrakter indeholde be-

stemmelser om franchisesystemets forretningskoncept, parternes forpligtelser, herunder franchise-

tagers ret til at anvende franchisegivers immaterielle rettigheder samt ophøret af franchisekontrak-

ten.98 Disse skal fremgå af den specifikke kontrakt, da de er karakteristiske for, at der er tale om et 

franchiseforhold,99 og vil derfor behandles i det følgende. 

2.2.2.1 Forretningskonceptet 

Det er vigtigt at få beskrevet både det eksterne og interne forhold af forretningskonceptet i franchi-

sekontrakten, da dette er med til at sikre, at franchisetageren er indforstået med de fremgangsmåder, 

franchisegiver anvender, og at franchisenetværket derved fremstår som én samlet enhed. Beskrivel-

sen af det eksterne forretningskoncept skal være en overordnet beskrivelse af, hvordan franchiseta-

geren skal håndtere ting, der rækker ud over franchisesamarbejdets interne forhold, eksempelvis 

regulering af indkøb, salg, reklame, sortimentspolitik, transport og lignende. Beskrivelsen af det 

interne forretningskoncept skal dække de forhold, der findes mellem franchiseparterne, og som 

blandt andet indeholder kontrolmuligheder, udstyr og indretning i forretningen, uddannelse af fran-

chisetager og dennes personale samt muligheden for at opsige aftalen.100 

2.2.2.2 Parternes forpligtelser 

I et kontraktuelt samarbejde vil parternes forpligtigelser være afgørende for korrekt opfyldelse af 

kontrakten. Da der ingen lex specialis findes vedrørende franchising, er franchisekontrakten afgø-

rende for at kunne udlede parternes respektive forpligtelser suppleret af eventuelle forpligtelser, der 
                                                
98 Wegener (1990), side 4 og Chain Index. Franchiseaftalen. 
99 Arendorff (1991), side 116. 
100 Wegener (1990), side 4. 
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følger af baggrundsretten. De kontraktlige forpligtelser kan opdeles i hoved- og biforpligtelser, 

hvilket dog ikke umiddelbart er relevant i franchiseforhold, da der er tale om et vedvarende samar-

bejde, hvor alle forpligtigelser må siges at have en fremtrædende betydning, i modsætning til ek-

sempelvis enkeltstående købsaftaler. En forpligtelse, der følger af baggrundsretten, som parter i 

kontraktsamarbejder altid vil være underlagt, er loyalitetsforpligtelsen,101 der i nogle sammenhænge 

må ses som en biforpligtelse, men i franchisekontrakter må anses som en hovedforpligtelse.102 

Franchiseparternes typiske forpligtigelser i kontrakten vil blive gennemgået herefter, dog skal det 

bemærkes, at gennemgangen ikke er udtømmende, samt at forpligtelserne ikke altid vil være gæl-

dende, da det afhænger af den specifikke aftale. 

Rettighedsoverdragelsen til franchisetager (franchisekontraktens licensbestemmelser) 

En af de mest elementære forudsætninger for at franchisesamarbejdet kan påbegyndes er, at fran-

chisetager får overdraget rettighederne til at drive forretning under franchisegiverens navn, forret-

ningskoncept, varemærker og kendetegn i aftaleperioden. Således kan rettighedsoverdragelsen i 

form af franchisetagers brugsret til franchisegivers immaterielle rettigheder, ses som franchisegivers 

centrale forpligtelse i samarbejdet. De nærmere vilkår for brugen af rettighederne skal fremgå af 

franchisekontrakten, og er med til at fastlægge grundreglerne for det løbende samarbejde. For at 

kunne overholde de opstillede vilkår er det ofte nødvendigt for franchisetager at modtage undervis-

ning, rådgivning eller materiale, der kan give franchisetager del i franchisegivers knowhow.103 

Initialinvesteringer og vederlag 

Som parallel til franchisegivers centrale forpligtelse i samarbejdet, vil franchisetager typisk have to 

centrale forpligtelser foruden driften af franchiseforretningen. Disse omfatter afholdelsen af initial-

investeringer og vederlagsbetaling for rettighedsoverdragelsen. Initialinvesteringerne er de investe-

ringer, som franchisetager skal afholde til at opbygge franchiseforretningen,104 og disse vil ofte væ-

re af en betydelig størrelse. Det nødvendige beløb er forskelligt fra franchiseforhold til franchise-

forhold – nogle franchiseforretninger kræver initialinvesteringer på mindre end 100.000 DKK, 

                                                
101 Se afsnit 2.3.2. 
102 Det må vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der er tale om en hoved- eller bi-forpligtigelse, hvilket afhænger af for-
pligtelsens betydning i kontraktforholdet. Loyalitetsforpligtigelsen vil typisk være en hovedforpligtigelse i længereva-
rende kontraktforhold, men kan også være det i korte kontraktforhold såsom købekontrakter, når tilbageholdelse af 
oplysninger eller videregivelse af forkerte oplysninger har indvirkning på beslutningen om købet, hvilket eksempelvis 
var tilfældet i U.2014.578 H. 
103 Wegener (1990), side 5 og Chain Index. Franchiseaftalen. 
104 Chain Index. Franchiseaftalen. 
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mens andre kræver en minimumsinvestering på 1-1,75 mio. DKK.105 Disse investeringer omfatter 

både køb af fysisk materiel, rammerne omkring forretningen, rekruttering af medarbejdere samt 

øvrige omkostninger i forbindelse med forretningens opstart. Foruden initialinvesteringerne er fran-

chisetager forpligtet til løbende at erlægge et vederlag i form af royalties til franchisegiver. Royal-

tybetalingen dækker franchisetagers ret til at anvende franchisegivers forretningskoncept, og kan 

være fastsat forskelligt fra samarbejde til samarbejde. 

Arbejds- og vidensdeling 

Parterne i franchiseforholdet har hver deres rolle i samarbejdet, og ansvarsfordelingen skal være 

klart defineret.106 Det er vigtigt for samarbejdet mellem parterne, at disse har en fælles forståelse for 

udgangspunktet i forretningen, hvorfor der foreligger en forpligtelse i at overdrage og modtage vi-

den. Franchisegiver er forpligtet til at overføre teknisk og kommerciel kundskab, som er påkrævet 

for at kunne åbne og vedligeholde en franchiseforretning, mens franchisetager er forpligtet til at 

følge disse anvisninger og den øvrige undervisning, som er nødvendig for at kunne drive forretnin-

gen.107 Franchisegiver vil desuden være forpligtet til at fremme driften for franchisekæden ved lø-

bende rådgivning til franchisetager samt løbende fornyelser af metoder og systemer.108 Da forret-

ningskoncepter er i konstant forandring, må franchisetager underkaste sig de ændringer, der vil 

komme af en videreudvikling fra franchisegivers side.109 Derudover er det vigtigt for franchisegi-

ver, at standarden for franchisekonceptet overholdes, hvorfor franchisetager må acceptere, at der 

udføres sporadisk kontrol, og at franchisetager er forpligtet til at foretage en regelmæssig afrappor-

tering. 

Volumenkrav 

I tillæg til franchisetagers øvrige forpligtelser i samarbejdet, kan der være aftalt et volumenkrav i 

kontrakten.110 Et sådant volumenkrav vil være en resultatforpligtelse, som franchisetager, på samme 

vis som sine øvrige forpligtelser, er pålagt at efterkomme. Udformningen af volumenkravet kan 

tage mange former, men vil eksempelvis ses som et fastsat salgs- eller omsætningskrav. Franchise-
                                                
105 Chain Index. Find Koncept. 
106 Allentoft (2008), side 12. 
107 Wegener (1990), side 5. 
108 Arendorff (1991), side 24. 
109 Wegener (1990), side 4. 
110 Dette er eksempelvis tilfældet i det franchisekoncept, som Deres Design ApS benytter, hvilket ses ved at volumen-
kravet både fremgik af franchiseaftalen mellem Deres Design ApS og Anne-Cathrine Hoved, jf. Sø- og Handelsrettens 
dom af 21. september 2007 i sag H-0025-06, samt af franchiseaftalen mellem Deres Design ApS og Smartguy A/S, jf. 
Sø- og Handelsrettens dom af 9. september 2014 i sag H-0097-10 og U-0003-11. 



Kapitel 2 – Det traditionelle franchiseforhold 

 33 

tagers indsats i samarbejdet vil selvsagt være med til at afgøre, hvorvidt dette volumenkrav efter-

kommes, men eksogene faktorer kan også påvirke salget og omsætningen. Derved indsættes et 

usikkert element i kontrakten i relation til dennes opfyldelse fra franchisetagers side, da han ikke 

nødvendigvis egenhændigt kan påvirke opfyldelsen af volumenkravet. 

2.2.2.3 Franchisekontraktens ophør 

Med udgangspunkt i franchiseparternes aftalefrihed vil de kunne medtage bestemmelser i franchi-

sekontrakten omkring dennes ophør, hvilket typisk vil være gjort på lige fod med franchiseparternes 

forpligtelser. 

Opsigelse 

Det ses typisk, at franchisekontrakter indeholder en uopsigelighedsperiode i kontraktens initiale 

løbetid.111 Årsagen hertil er, at franchisetager skal foretage initialinvesteringer, og franchisetager 

har derved mulighed for at afskrive disse initialinvesteringer i løbet af uopsigelighedsperioden. Det-

te kan ses som et sikkerhedsværn mod, at franchisegiver opsiger kontrakten på et tidspunkt, hvor 

investeringerne ikke er fuldt afskrevet, hvilket er til skade for franchisetager, og adresseres yderli-

gere i afsnit 2.5.3.1.  

Efter uopsigelighedsperiodens udløb kan en franchisepart beslutte at opsige franchisekontrakten, 

såfremt samarbejdet viser sig ufordelagtigt, komplikationsfyldt eller såfremt vedkommende er util-

freds med sin rolle i eller udbytte af samarbejdet. En sådan opsigelse kan foretages med det nærme-

re angivne opsigelsesvarsel, som er aftalt i kontakten, således at franchiseparten kan træde ud af 

samarbejdet herefter. Parterne har mulighed for selv at afgøre, hvor langt et opsigelsesvarsel, der 

skal gælde, dog under forudsætning af, at opsigelsesvarslet er rimeligt. 

Misligholdelsesbeføjelser 

På lige fod med opsigelsesvarsler kan franchiseparterne vælge at medtage bestemmelser i franchi-

sekontrakten omkring misligholdelse. Som følge af aftalefriheden vil parterne både kunne aftale, 

hvornår der foreligger misligholdelse, herunder hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse, 

samt hvilke anvendelige misligholdelsesbeføjelser, der kan udnyttes i sådanne situationer. I den 

forbindelse vil det være vigtigt, at parterne er enige om indholdet af bestemmelserne, og at disse 

                                                
111 Benito, Petersen & Welch (2019), side 12. 
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udformes så klart og præcist som muligt. I modsatte tilfælde kan forekomme situationer, hvor den 

ene franchisepart mener, at der foreligger væsentlig misligholdelse, og derved ophæver kontrakten, 

mens den anden franchisepart har handlet i bedste tro. Dette var eksempelvis tilfældet i dommen 

U.2019.1347 V, hvor A A/S som franchisegiver og B ApS som franchisetager var uenige om be-

tydningen af formuleringerne ”umiddelbart nærhed” og ”væsentlig forringelse af FT’s bestående 

kundegrundlag” i forbindelse med åbningen af nye franchiseforretninger, i bestemmelsen om fran-

chisegivers forpligtigelser i franchiseaftalen. Franchisetager mente, at åbningen af en ny franchise-

forretning tæt på var i strid med franchiseaftalen, og opsagde samarbejdet af denne grund, mens 

franchisegiver ikke mente, at man overskred indholdet af de aftalte klausuler. Vestre Landsret fast-

slog, at den forringelse af omsætningen, franchisetager oplevede, kunne være forskyldt af mange 

andre grunde end franchisegivers åbning af en ny franchiseforretningen, blandt andet åbningen af 

mange andre lignende forretninger i nærområdet, hvorfor det ikke var i strid med den pågældende 

aftale, at franchisegiver havde åbnet en ny forretning. 

Fordeling af rettigheder 

Franchisekontraktens ophør vil automatisk medføre et ophør af den brugsret, som franchisetager har 

fået overdraget af franchisegiver. Dette betyder, at franchisetager ikke længere er berettiget til at 

anvende franchisegivers varemærke, forretningskoncept og eventuelle andre immaterielle rettighe-

der, og det vil således være uretmæssig brug af rettighederne, hvis franchisetager forsat benytter 

disse efter franchisesamarbejdets ophør. 

I tillæg hertil vil der opstå spørgsmål om, hvordan eventuelle immaterielle rettigheder, som er opar-

bejdet igennem samarbejdet, skal fordeles ved kontraktens ophør. Konventionelle franchisekontrak-

ter indeholder ofte en klausul om fordelingen af sådanne rettigheder,112 herunder rettigheder til 

kundeporteføljer og goodwill. Typisk vil sådanne rettigheder skulle overdrages fra franchisetager til 

franchisegiver ved samarbejdets ophør, hvilket sker uden særskilt godtgørelse herfor, til trods for at 

franchisetager har været med til at opbygge eller udbygge både kundeportefølje og goodwill i for-

bindelse med sit arbejde med franchiseforretningen. 

                                                
112 Petersen & Østergaard (2018), side 267. 
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2.3 Baggrundsrettens regulering af franchisekontrakten 

I tilfælde af at franchisekontrakten ikke er udtryk for en udtømmende regulering af franchiseforhol-

det, vil kontraktens naturalia negotii samt den øvrige baggrundsret kunne anvendes til at fastlægge 

gældende ret mellem franchiseparterne. Til trods for at franchising længe har været i fremdrift i 

Danmark, er baggrundsretten på området ikke særlig udviklet, hvilket ses ved, at der ikke findes en 

lex specialis, der regulerer franchising,113 og desuden er der alene afsagt et begrænset antal domme 

på området. Derfor må der tages udgangspunkt i obligationsrettens almindelige del, 114 herunder lex 

generalis115, samt den del af obligationsrettens specielle del, der kan anvendes analogt på franchise-

kontrakter. I det følgende vil den mest relevante baggrundsret blive analyseret med henblik på at 

kortlægge, hvordan de mest almindelige tvivlsspørgsmål vil blive afklaret i tilfælde af en ufuld-

stændig kontraktlig regulering. 

2.3.1 Fortolkning og udfyldning af franchisekontrakten 

Selvom franchiseparterne synes at have udfærdiget en dækkende franchisekontrakt, kan kontrakten 

risikere at indeholde klausuler, som parterne ikke er enige om indholdet af, eller slet ikke at have 

taget stilling til et specifikt område, hvilket typisk ses, når der foreligger inkomplet information, 

hvor parterne ikke kan udfærdige en komplet kontrakt. Sket dette, og kan parterne ikke slev nå til 

enighed, må franchisekontrakten fortolkes og udfyldes ud fra deklaratoriske regler fra lex generalis, 

obligationsrettens almindelige grundsætninger samt specialitetsgrundsætninger, som finder anven-

delse på samarbejdsforhold, der minder om franchising, såsom forhandleraftaler.116 Aftalefortolk-

ning og –udfyldning gøres ud fra en legal formodning for et bestemt udfald, som parterne aktivt 

skal fravige, såfremt de ønsker et andet udfald117 sammenholdt med de særlige omstændigheder i 

den pågældende situation.118 

                                                
113 Christensen & Thomsen (2016), side 13. 
114 Obligationsrettens almindelige del består af regler der gælder for samtlige kontrakter uanset type, mens den specielle 
del består af særregler der udelukkende gælder for bestemte kontrakttyper. Andersen & Lookofsky (2016), side 19 og 
21. 
115 Så som Aftaleloven, Lov om forretningshemmeligheder (L nr. 309 af 25.04.2018 med efterfølgende ændringer) og 
Markedsføringsloven (L nr. 426 af 03.05.2017 med efterfølgende ændringer). 
116 Andersen & Lookofsky (2016), side 19 og Andersen & Madsen (2017), side 352 ff. 
117 Efter minimumsreglen (quod minimum est, redigenda summa est) er det den der nyder godt af sådan en fravigelse, 
der bærer bevisbyrden. Andersen & Madsen (2017), side 381. 
118 Ibid., side 355 f og 395 f. 
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2.3.1.1 Fortolkning af franchisekontrakten 

Ved uenighed om uklare, tvetydige eller modstridende klausuler i franchisekontrakten,119 skal afta-

lefortolkning anvendes til afklaring af aftalens indhold i lyset af aftalesituationen.120 Der findes in-

gen lovreguleret metode til aftalefortolkning mellem franchiseparter, men derimod en række gene-

relle fortolkningsprincipper og -regler, som kan udledes af den juridiske teori og retspraksis.121 Dis-

se omfatter bl.a. formålsfortolkning/fortolkning ud fra parternes fælles vilje, ordlydsfortolkning og 

koncipistreglen. 

Formålsfortolkning/parternes fælles vilje 

Ved fortolkning ud fra parternes fælles vilje søges det at fastslå, hvad der oprindeligt var ment med 

den omdiskuterede klausul.122 Her vil både de forudgående omstændigheder, såsom forhandlingen 

af franchisekontrakten, og de efterfølgende omstændigheder, såsom opfølgende møder og sædvan-

lig praksis mellem franchiseparterne, tillægges betydning.123 Jo længere inde i samarbejdet fortolk-

ningsproblemet opstår, jo mere vægt vil der blive lagt på den praksis franchiseparterne har ført ind-

til da.124 Retspraksis viser, at partsviljen er et bærende princip inden for fortolkning af kontrakter.125 

Derudover vil en eventuel formålsbestemmelse eller præambel i kontrakten tjene til at danne et bil-

lede af, hvad franchiseparterne oprindeligt havde som mål med samarbejdet, hvilket kan tillægges 

betydning ved fortolkningen. Når man fortolker ud fra parternes vilje, og lægger vægt på, hvad der 

oprindeligt var ment mellem parterne, bliver det altså en fortolkning af kontraktens formål samt de 

interesser, som kontrakten er udformet til at varetage.126 Formålsbestemmelser eller præambler ses 

typisk ikke anvendt i konventionelle franchisekontrakter, men kan med fordel tilføjes ved formålet 

om strategisk kontrahering, da formålsbestemmelsen derved ikke kun vil tjene som løftestang for 

parterne under samarbejdet, men ligeledes ved en dommers fortolkning af kontrakten.  

                                                
119 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 112. 
120 Andersen & Madsen (2017), side 353. 
121 Ibid. 
122 Det gælder også her, at såfremt den ene part burde have indset at den anden part fortolkede en klausul på en bestemt 
måde, vil denne fortolkning blive lagt til grund. Andersen & Madsen (2017), side 366. 
123 Ibid., side 374 ff og 379. 
124 Ibid., side 406. 
125 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 114. 
126 Ibid., side 361. 
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Ordlydsfortolkning og sædelighed 

En ordlydsfortolkning tager afsæt i de ord og vendinger, som er anvendt i kontrakten, og bygger 

som udgangspunkt på en almindelig sprogopfattelse.127 Der kan gøres brug af to formodningsregler 

til forståelse af kontraktens ordlyd: 1) hvis de to franchiseparter har en særlig sprogbrug mellem sig, 

som eksempelvis er brugt i tidligere kontrakter, vil ordene fortolkes, som de er brugt tidligere, og 2) 

hvis der er særlige brancheudtryk med en særlig mening, må den almindelige betydning af disse 

udtryk antages også at ligge til grund i den omdiskuterede klausul.128 Da franchiseparterne sjældent 

har en længere samarbejdshistorik, vil den første formodningsregel ofte ikke kunne lægges til grund 

ved en fortolkning. Den anden formodningsregel vil oftere anses for at være relevant ved fortolk-

ning af franchisekontrakter, dels fordi der i EFF’s Code of Ethics for Franchising, Part 1 findes de-

finitioner på særlige begreber,129 og dels fordi franchisemiljøet har en vis størrelse i Danmark, 

hvorved der er udviklet særlige udtryk.130 

Når franchiseparterne udformer kontrakten, skal de endvidere være opmærksomme på, at domstole-

ne vil lægge stor vægt på, at kontraktens indhold overholder god forretningsskik og sædelighed, 

hvilket betyder, at der ikke må være indhold i kontrakten, som er direkte ulovligt eller er skrevet til 

åbenlys ulempe for den ene af franchiseparterne. Grundet denne fortolkningsforms juridiske betyd-

ning vil den blive anvendt før både partsviljen og ordlydsfortolkningen.131 

Koncipistreglen 

Såfremt den ene franchisepart ensidigt har udarbejdet kontrakten, og den anden franchisepart ikke 

har haft mulighed for at få lavet ændringer heri, følger det af koncipistreglen, at fortolkningen af 

kontrakten skal ske til ulempe for den, der har konciperet aftalen, medmindre denne kan godtgøre, 

at den anden franchisepart vidste, hvad det mentes med den omdiskuteret klausul.132 Hvor meget 

vægt denne regel kan tillægges afhænger af parternes forhandlingsstyrke, da det følger af Østre 

Landsretsdom, U.2002.681 Ø, at det faktum, at én part har udfærdiget kontrakten, ikke kan være til 

ulempe for denne part, når begge parter er erhvervsdrivende. Sagen vedrørte en entreprisekontrakt 

mellem N A/S og D A/S, hvori parterne havde aftalt, at AB 92 skulle være gældende, dog med den 

                                                
127 Andersen & Madsen (2017), side 368. 
128 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 114 f. 
129 European Franchise Federation. Self Regulation/European Code of Ethics. 
130 Dette fremgår af en korrespondance med Franchise Danmarks advokat, Paul Neale. 
131 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 116 ff. 
132 Andersen & Madsen (2017), side 382 f. 
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ændring, at parterne, uanset AB 92s §§ 45-47, var berettigede til at indbringe afgørelser for domsto-

lene. Et betalingskrav blev rejst ved domstolene af N A/S mod D A/S, men blev afvist da den på-

gældende aftale alene fandtes at give parterne adgang til at indbringe afgørelser truffet af Voldgifts-

retten for de almindelige domstole. Derved måtte sagen anlægges for Voldgiftsretten, på trods af 

den omstændighed, at aftalen var konciperet af D A/S, hvilket ikke blev tillagt betydning af Østre 

Landsret, da aftalen var indgået mellem to professionelle parter. I konventionelle franchisekontrak-

ter antages det typisk at være franchisegiver, der konciperer kontrakten, og da denne som udgangs-

punkt må siges at have en større forhandlingsstyrke end franchisetageren, vil koncipistreglen i disse 

kontrakter kunne få betydning. Baggrunden for, at franchisegiver anses for at have den største for-

handlingsstyrke er, at franchisegiver er indehaveren af det pågældende forretningskoncept, og ensi-

digt står for at udvælge den ønskede franchisetager, der som bekendt er afhængig af tildelingen af 

disse rettigheder. I tilfælde hvor begge franchiseparter har været med til at udforme kontraktens 

indhold, vil koncipistreglen kunne benyttes ved at fortolke mod begge parter, hvilket bl.a. skete i 

U.2004.2894 H. Sagen vedrørte en opdeling af selskaberne i en koncern ejet af parterne, S og K. I 

kontrakten, der regulerede opdelingen, var der indført en konkurrenceklausul, hvorefter både S og 

K var underlagt restriktioner i deres fremadrettede virke. Ved overtrædelse heraf var parterne for-

pligtet til at betale en fastlagt konventionalbod. K var efter konkurrenceklausulen uberettiget til 

direkte eller indirekte at beskæftige sig med speditions- og transportvirksomhed under enhver form, 

bortset fra shipping. S påstod, at K bevidst overtrådte klausulen, hvilket K dog bestred. Da S og K 

begge havde været med til at udforme kontrakten indeholdende konkurrenceklausulen, fastslog 

Landsretten, at klausulen måtte fortolkes til ugunst for begge parter, hvorfor S udelukkende blev 

fundet skyldig i 4 ud af 7 tilfælde. Højesteret stadfæstede dette. 

2.3.1.2 Udfyldning af franchisekontrakten 

Hvor fortolkning tager udgangspunkt i de skrevne kontraktklausuler, benyttes udfyldning, også kal-

det aftalesupplering, når franchiseparterne ikke har taget stilling til et givent spørgsmål i kontrakten. 

De overordnede principper for udfyldning af kontrakten minder meget om fortolkningsprincipperne, 

hvilket betyder, at domstolene søger at udfylde kontrakten ud fra parternes vilje, hensigtsmæssighe-

den samt aftalens formål. 
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Hensigtsmæssighedssynspunktet og parternes fælles vilje 

Det kan være svært at udlede parternes vilje på områder uden en aktiv stillingtagen, hvorfor hen-

sigtsmæssighedssynspunktet tillægges stor vægt ved udfyldningen.133 Derudover vil den del af bag-

grundsretten, der er relevant for aftalesuppleringen i den givne situation, ofte benyttes til udfyld-

ning, da baggrundsretten typisk afspejler en rimelig fordeling af byrden.134 Da der ikke gælder nog-

le specielle retsregler og specialitetsgrundsætninger for franchisekontrakter, vil baggrundsretten 

enten skulle findes i lex generalis eller ved analog anvendelse fra lignende kontraktforhold. 

Sædvaner og kutymer i branchen 

Udfyldning af franchisekontrakten kan også ske ved brug af sædvaner135 og kutymer, der er almin-

deligt accepteret i den pågældende branche. Til at fastslå, om der er tale om en accepteret praksis, 

søges der ofte råd i den pågældende brancheorganisation eller i nedskrevne dokumenter som EFF’s 

Code of Ethics for Franchising136. Svarene herfra er dog ikke at sidestille med den endelige udfyld-

ning, da det altid er en vurdering i den særlige situation. Aftalesupplering kan også ske ved hjælp af 

retspraksis,137 hvilket vil være særligt relevant ved udfyldning af franchisekontrakter, da der ingen 

lex specialis er. Sammenlignet med andre kontraktforhold findes der udelukkende et lille antal dan-

ske domme, der vedrører franchising, hvorfor der fortsat kan være tvivl om, hvad udfaldet skal bli-

ve. Her kan det således blive nødvendigt at hente inspiration i domme afsagt vedrørende lignende 

kontraktforhold, såsom forhandlerkontrakter. 

Nærmest til at bære risikoen 

Slutteligt kan udfyldning ske med udgangspunkt i princippet om nærmest til at bære risikoen138. Af 

praksis kan det udledes, at princippet anvendes som følge af inkomplette kontrakter, hvorved der er 

behov for aftaleudfyldning i tilfælde af en efterfølgende omstændighed, som ikke er reguleret i kon-

trakten og ikke lader sig regulere af en given retsregel.139 Nærmest til at bære risikoen anvendes til 

at tage stilling til, hvilken kontraktpart, der relativt må anses for at være nærmest til at bære om-

                                                
133 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 132. 
134 Andersen & Madsen (2017), side 434. 
135 Bemærk at der ikke nødvendigvis er tale om retssædvaner, selvom disse også kan anvendes som udfyldningsregler. 
136 European Franchise Federation. Self Regulation/European Code of Ethics. 
137 Andersen & Madsen (2017), side 442. 
138 Nærmest til at bære risikoen er defineret som en retsfigur i Madsen & Østergaard (2017), hvori forfatterne også 
argumenterer for, at princippet er en obligationsretlig grundsætning. 
139 Madsen & Østergaard (2017), side 35. 
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kostningen forbundet med den efterfølgende omstændighed.140 Her ligger en indlejret professionsri-

siko, da det typisk vil være den professionelle part, som anses for at være nærmest til at bære risi-

koen i et kontraktforhold med en ikke-professionel part.141 I franchiseforhold er begge kontrahenter 

professionelle, men på trods af dette må franchisegiver antages at have større erfaring og mulighed 

for at risikosprede, og derved bære den økonomiske konsekvens. Dette taler for, at franchisegiver 

vil anses for at være nærmest til at bære risikoen for eventuelle efterfølgende omstændigheder. Ved 

anvendelsen af nærmest til at bære risikoen opretholdes kontrakten som gyldig til trods for, at den 

efterfølgende omstændighed kan bevirke, at opfyldelse heraf bliver mere byrdefuldt end parterne 

kunne forudse, og derved bliver nærmest til at bære risikoen udtryk for en allokering af en sådan 

risiko.142 Princippet anvendes ofte, hvor baggrundsrettens udviklingstrin er lavt,143 hvilket netop er 

tilfældet for reguleringen af franchisesamarbejder. 

2.3.2 Loyalitetsforpligtelsen 

En af franchiseparternes forpligtigelser i samarbejdet er at udvise loyalitet over for medkontrahen-

ten, hvilket betegnes loyalitetsforpligtelsen. Denne forpligtelse indebærer, at parterne skal optræde 

loyalt over for hinanden, og tage et rimeligt hensyn til hinandens interesser.144 Grundet franchise-

forholdets karakter vil loyalitetsforpligtigelsen ofte være at anse som en hovedforpligtigelse mellem 

franchiseparterne, hvilket blandt andet ses i U.2014.578 H145. I dommen viste tilbageholdelse af 

oplysninger sig at være et brud på en sælgers loyalitetspligt, når det var forventeligt at sådanne op-

lysninger kunne have betydning for køberen, hvilket medførte, at kontrakten kunne ophæves beret-

tiget. Loyalitetsforpligtelsen er en præceptiv obligationsretlig grundsætning, der gælder for alle 

kontrakttyper, og forpligtigelsen følger derfor af franchisekontrakternes naturalia negotii. Herved 

forstås, at loyalitetspligten påhviler franchiseparterne, uagtet om dette eksplicit fremgår af franchi-

sekontrakten eller ej.146 Loyalitetsgrundsætningen er for nogle kontrakttyper endvidere kodificeret 

helt eller delvist i lex specialis.147 Loyalitetspligten består af forskellige delforpligtigelser, hvis ind-

                                                
140 Ibid., side 36. 
141 Ibid., side 41. 
142 Ibid., side 43. 
143 Ibid., side 36. 
144 Andersen & Madsen (2017), side 423. 
145 Sagen vedrørte køb af et TV solgt af E A/S til H. TV’et kunne ikke modtage det nye TV-signal, som alt TV ville 
blive sendt på i fremtiden, hvilket sælgeren burde være bekendt med og undlod at informere køberen om. Højesteret 
fandt, at dette var i strid med loyalitetspligten, og at sælgeren var berettiget til at hæve købet som følge heraf. 
146 Madsen & Østergaard (under udarbejdelse), side 2. 
147 Ibid., side 3. 
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hold afhænger af den pågældende kontrakttype, og disse gælder i forskellige faser af kontraktens 

livscyklus.148 Faserne i kontraktens livscyklus omfatter en prækontraktuel fase, kontraktens løbetid, 

hvilket forløber fra indgåelsen, til opfyldelse eller udløb af et eventuelt opsigelsesvarsel, samt en 

postkontraktuel fase.149  

Loyalitetspligtens delforpligtelser, som er relevante i franchisesamarbejder, omfatter den loyale 

underretningspligt, tavshedspligten, samarbejdsforpligtelsen og den loyale handlepligt. Underret-

ningspligten indebærer, at franchiseparterne er forpligtede til loyalt at underrette hinanden om væ-

sentlige forhold, der kan få betydning for kontraktens indgåelse og opfyldelse,150 mens tavsheds-

pligten indebærer, at parterne ikke må videregive oplysninger, information og know-how, modtaget 

af den anden part, til tredjemand.151 Disse forpligtelser gælder både prækontraktuelt og under kon-

traktens løbetid.152 For tavshedspligten gælder det desuden, at denne kan udstrækkes til at gælde 

efter kontraktens ophør, til trods for at udgangspunktet er, at loyalitetsforpligtelsen ophører ved 

kontraktens ophør.153 Selvom tavshedspligten gælder efter kontraktens ophør ifølge baggrundsret-

ten, ses typisk at franchiseparterne vil indskrive klausuler i kontrakten omhandlende sådanne for-

pligtelser.154 Samarbejdsforpligtelsen indebærer, at parterne skal handle loyalt over for hinanden 

med henblik på korrekt opfyldelse af kontrakten,155 og gælder derfor i hele kontraktens løbetid, 

hvilket ligeledes gør sig gældende for den loyale handlepligt.156 

Udover den i baggrundsretten forankrede loyalitetsforpligtelse, ses loyalitetspligten kodificeret i 

franchisebranchens etiske kodeks.157 Af The European Code of Ethics for Franchisings præambel 

pkt. 2, 2. pkt.158 fremgår det, at loyalitet i samarbejdet mellem franchisegiver og franchisetager er et 

overordnet princip i det etiske kodeks. Loyalitetspligten fremgår derudover af The World Franchise 

Council's Principles of Ethics, afsnit 4; Conduct Of The Franchise, Commitments common to fran-

chisor and franchisee som følger:”Franchisor and franchisee co-operate in all loyalty and in re-
                                                
148 Ibid. 
149 Ibid., side 2. 
150 Ibid., side 8. 
151 Ibid., side 9. 
152 Ibid., side 8. 
153 Ibid., side 18. Tavshedspligten er endvidere kodificeret i Lov om forretningshemmeligheder (L nr. 209 af 
25.04.2018). 
154 Ibid., side 19. 
155 Ibid., side 11. 
156 Ibid., side 12. 
157 Både The European Code of Ethics for Franchising og The World Franchise Council's Principles of Ethics er tiltrådt 
af Franchise Danmark, der er Danmarks officielle Franchise organisation. 
158 European Franchise Federation. Self Regulation/European Code of Ethics. 
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spect of their mutual obligations and commitments”159. Det skal dog bemærkes, at hverken The 

European Code of Ethics for Franchising eller The World Franchise Council's Principles of Ethics 

er bindende retsakter, men alene etiske kodeks, hvorfor ingen af franchiseparterne kan støtte ret 

herpå, medmindre de specifikt har indskrevet kodekset i deres franchisekontrakt.160 

2.3.2.1 Loyalitetsforpligtelsens udstrækning 

Da den almindelige loyalitetspligt følger af franchisekontraktens naturalia negotii, skal franchise-

parterne være opmærksomme på forpligtelsen, herunder dennes delforpligtelser både før, under og 

efter samarbejdet. En overtrædelse af loyalitetspligten kan udløse misligholdelsesbeføjelser for 

medkontrahenten, hvilket i særligt grove tilfælde kan medføre ophævelse af kontrakten og/eller 

erstatning.161 Den almindeligt gældende loyalitetsforpligtelse er dog ikke uden begrænsninger, 

hvorved skal forstås, at franchiseparterne stadig er sig selv nærmest i samarbejdet, og derved først 

og fremmest skal varetage egne interesser. Når parterne skal være sig selv nærmest i samarbejdet 

ved overholdelsen af loyalitetsforpligtelsen, må forpligtelsen alt andet lige have en begrænset virk-

ning i relation til at eliminere den egennyttemaksimerende adfærd, som parterne typisk har i kon-

ventionel kontrahering. Derved vil samarbejdet ikke tilgodeses i en sådan udstrækning, som er nød-

vendigt for at opnå et mere strategisk samarbejde, hvor parterne har samarbejdets fælles bedste som 

prioritet og parternes egenoptimerende adfærd på bekostning af samarbejdspartneren fjernes. På 

denne baggrund må det påpeges, at loyalitetsforpligtelsen, som den følger af obligationsrettens al-

mindelige del, ikke har en sådan udstrækning, at den kan tjene til udøvelse af strategisk kontrahe-

ring i relation til vedvarende kontraktforhold. 

I strategisk kontrahering stilles der større krav til loyalitetsforpligtelsens udstrækning, eftersom ud-

gangspunktet her hviler på et synspunkt om incitamentsforenelighed mellem parterne. Derved bør 

forpligtelsen ikke kun omfatte delforpligtelserne samarbejdspligt, tavshedspligt, handlepligt og un-

derretningspligt, men bør eksempelvis også udstrækkes til at omfatte en gensidig kommunikations-

pligt. En sådan gensidig kommunikationspligt vil i så fald supplere oplysnings- og samarbejdsplig-

ten, og indebære at parterne er gensidigt forpligtet til at udveksle strategisk information162 med det 

                                                
159 World Franchise Council. The World Franchise Council's Principles of Ethics. 
160 Til trods herfor, pålægger Franchise Danmark deres medlemmer at følge The European Code of Ethics for Franchi-
sing i videst muligt omfang, hvilket fremgår af en korrespondance med Franchise Danmarks advokat, Paul Neale. 
161 Andersen & Madsen (2017), side 424 og Madsen & Østergaard (under udarbejdelse), side 3 og 20. 
162 Strategisk information udspringer af den interne læringsproces mellem franchiseparterne gennem samarbejdets løbe-
tid. Østergaard & Holle (under udarbejdelse), side 23. 
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formål at skabe et fælles informationsgrundlag parterne imellem.163 En sådan kommunikationspligt 

skal gælde i kontraktens løbetid, og vil bevirke at den asymmetriske information mellem parterne 

mindskes.164 Da parterne ved strategisk kontrahering anses for at udgøre et strategisk fit,165 vil en 

gensidig kommunikationspligt understøtte ideen om at maksimere parternes fælles udbytte af sam-

arbejdet, da udveksling af strategisk information kan fremme muligheden for at opnå relationsren-

te.166 

Til trods for at loyalitetspligten således gælder i samarbejdet mellem franchiseparterne, må det, med 

afsæt i ovenstående, konstateres, at den baggrundsretlige loyalitetsforpligtelse ikke er af en tilfreds-

stillende udstrækning, når det kommer til at udøve strategisk kontrahering mellem parterne. Såfremt 

parterne ønsker at imødekomme dette, er de nødsaget til at medtage bestemmelser om deres konkre-

te ønsker til loyalitetsforpligtelsens indhold og delforpligtelser samt rækkevidden heraf i franchise-

kontrakten. Hermed kan franchisekontrakten anvendes som styringsværktøj med henblik på at sikre 

incitamentsforenelighed, fællesoptimering og i bedste fald at opnå relationsrente.167 

2.3.3 Kontraktens ophør i mangel af særskilt aftale 

Såfremt franchiseparterne ikke har udnyttet deres aftalefrihed i relation til kontraktens ophør, her-

under om opsigelse, ophævelse og godtgørelse, vil reguleringen heraf følge af baggrundsretten ved 

aftalesupplering. 

2.3.3.1 Opsigelsesmuligheder ifølge baggrundsretten 

Efter baggrundsretten følger opsigelsesmuligheder, -varsler og eventuelle betingelser for opsigelse 

af franchisekontrakter. Det almindelige obligationsretlige udgangspunkt er, at kontrakter kan opsi-

ges til udløb efter et rimeligt opsigelsesvarsel.168 Hvad der skal forstås ved et rimeligt opsigelses-

varsel, må fastlægges med udgangspunkt i vejledende brug af praksis fra forhandlerretten. Af prak-

sis fremgår det, at når der ikke er aftalt et specifikt opsigelsesvarsel i længerevarende kontraktfor-

                                                
163 Ibid., side 22. 
164 Ibid., side 23. 
165 Ved strategisk fit forstås at parterne stræber efter samme mål, hvilket defineres som ”at der foreligger målkongruens 
mellem parterne” i Petersen & Østergaard (2018), side 269. 
166 Østergaard (2016), side 440. 
167 Østergaard & Holle (under udarbejdelse), side 9. 
168 Andersen (2013), side 119. 
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hold, kan et rimeligt varsel ikke udgøre mindre end 6 måneder.169 Dette kan blandt andet udledes af 

dommen U.2000.576/2 H170, hvori Højesteret fastslog, at opsigelse af en forhandler efter 8 års sam-

arbejde ikke kunne ske med tre måneders varsel, hvorfor domstolen hævede opsigelsesvarslet til 6 

måneder. 

For nogle kontrakttyper kræves en særlig begrundelse for opsigelsen i lex specialis, hvilket eksem-

pelvis er kendt fra ansættelseskontrakter.171 For franchisekontrakter gælder der dog ikke et sådant 

krav til begrundelsen for opsigelsen af samarbejdet, hvorfor franchiseparterne i mangel af anden 

aftale, kan opsige kontrakten efter ønske, uden at begrunde dette. 

2.3.3.2 Godtgørelse ved ophør 

Hvis en franchisekontrakt opsiges, vil den opsagte part som udgangspunkt ikke have adgang til at 

kræve godtgørelse. Dette bunder i, at opsigelse ikke bruges som en form for sanktion, men derimod 

et normalt ophør af et vedvarende kontraktforhold.172 For at have ret til godtgørelse skal dette såle-

des fremgå af lex specialis,173 eller være aftalt i kontrakten, da ingen almindelige obligationsretlige 

grundsætninger foreskriver sådan en ret. I konventionelle franchisekontrakter ses en sådan klausul 

om godtgørelse i tilfælde af opsigelse typisk ikke, da konventionelle samarbejder er fokuseret på 

egen profitmaksimering og ikke parternes samlede profitmaksimering. 

Af retspraksis vedrørende forhandlere kan det desuden udledes, at der ikke er en berettigelse til 

godtgørelse ved opsigelse af samarbejdet. Dette blev eksempelvis statueret i dommen U.2013.532 

H174, hvor det ikke fandtes godtgjort, at et samarbejdsforhold var omfattet af handelsagentloven, 

                                                
169 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 277. 
170 Sagens parter var C S.A. mod T A/S, og handlede blandt andet om hvorvidt et samarbejdsforhold på mere end 8 år 
kunne opsiges med tre måneders varsel. Parterne havde ikke underskrevet nogen kontrakt, men alene ført forhandlinger 
om en kontrakt, der aldrig blev underskrevet. Højesteret fandt ikke, at der forelå en aftale mellem parterne, men at et 
rimeligt opsigelsesvarsl mindst måtte være 6 måneder grundet samarbejdets længde. 
171 For ansættelsesforhold omfattet af funktionærloven eller Hovedaftalen mellem DA og LO stilles der krav om saglig 
begrundelse for arbejdsgiverens opsigelse af den ansatte, såfremt den ansatte har været ansat hos arbejdsgiveren i hen-
holdsvis 12 eller 9 måneder på opsigelsestidspunktet. 
172 Andersen (2013), side 117. 
173 Som eks. ved handelsagenter, der er berettiget til godtgørelse ved opsigelse af deres kontrakt, jf. L nr. 272 af 
02.05.1990, § 24 og § 25. 
174 Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der var indgået en handelsagentaftale mellem A A/S og B Gmbh med 
henblik på salg til C A/S. Der var alene lavet et udkast til en agentkontrakt i forhold til C samt til en rammeaftale, hvor 
ingen af dem var underskrevet. Dispositionerne foretaget i forhold til C, blev bestilt (hvor både A’s og C’s ordrenum-
mer fremgik) samt afhentet af A på C’s foranledning, ligesom A var modtager af fakturaen. A fakturerede derefter C 
med et højere beløb. På baggrund af dette, samt et udtalt krav fra C om, at A skulle være en selvstændig samarbejds-
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hvorfor der ikke var adgang for forhandleren til at kræve godtgørelse ved opsigelse. Da forhandler-

samarbejder har ligheder med franchisesamarbejder, og der i øvrigt ikke findes retspraksis om 

spørgsmålet i franchiseforhold, vil en vejledende anvendelse af retspraksis vedrørende forhandlere 

bekræfte, at franchiseparter ej heller har ret til at kræve godtgørelse ved opsigelse af kontrakten 

efter obligationsrettens specielle del. 

2.3.3.3 Misligholdelse af franchisekontrakten 

I tilfælde af at en franchisepart misligholder franchisekontrakten, vil medkontrahenten være beretti-

get til at benytte sig af deraf afledte misligholdelsesbeføjelser. Misligholdelse opdeles normalt i 

udeblivelse eller forsinkelse af en ydelse (fx for sen betaling af royalties), faktiske mangler175 (fx 

franchisetagers forkerte indretning i henhold til det beskrevne franchisekoncept) og retsmangler 

(hvis franchisegiver overdrager brugsretten til et varemærke til franchisetager, franchisegiver ikke 

har retten til at overdrage).176 Dog vil alle former for brud på kontrakten være at betegne som mis-

ligholdelse, og ved mere komplekse kontraktforhold, såsom franchising, bliver misligholdelsesbe-

grebet også mere abstrakt. Det almindeligt kendte misligholdelsesbegreb må altså udbygges som 

følge af franchisekontraktens kompleksitet, og vurderingen af, om der foreligger misligholdelse, må 

foretages med kontraktens karakteristika in mente. I franchising er samarbejdet altafgørende, og 

brud på loyalitetsforpligtigelsen samt dennes delforpligtelser vil derfor kunne være at anse som væ-

sentlig misligholdelse af kontrakten. Man kan i den forbindelse tale om henholdsvis en konkret og 

en abstrakt vurdering af misligholdelsesbegrebet. En konkret vurdering af misligholdelse vil bestå i 

en vurdering baseret på de eksplicitte forpligtelser, som fremgår af franchisekontrakten og ved for-

tolkning heraf, mens den abstrakte misligholdelsesvurdering tager udgangspunkt i forpligtelser, som 

følger af kontraktens naturalia negotii, samt ved aftalesupplering. 

Hvis en medkontrahent misligholder franchisekontrakten, kan den anden franchisepart påberåbe sig 

obligationsrettens almindelige misligholdelsesbeføjelser, uanset om disse er aftalt i franchisekon-

trakten eller ej. Dette skyldes, at disse misligholdelsesbeføjelser gælder for alle kontrakttyper, og 

                                                                                                                                                            
partner, udtalte Sø- og Handelsretten, at der ikke var grundlag for at se A som handelsagent, hvorfor der ikke var ret til 
godtgørelse for opsigelsen efter handelsagentsloven og ej heller på andet grundlag. Højesteret stadfæstede dommen. 
175 Det klassiske obligationsretlige begreb om faktiske mangler vil ofte tage udgangspunkt i LBKG nr. 140 af 
17.02.2014 med efterfølgende ændringer, § 75a og § 76, men forståelsen heraf må udvides i andre kontrakttyper, herun-
der franchising. 
176 Andersen & Lookofsky (2016), side 178 f. 
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derved følger af kontraktens naturalia negotii.177 I modsætning hertil kan franchiseparterne ikke 

påberåbe sig specialitetsmisligholdelsesbeføjelser, medmindre der foreligger hjemmel hertil i fran-

chisekontrakten. Et eksempel på en misligholdelsesbeføjelse, som er en specialitetsgrundsætning, er 

muligheden for at kræve afhjælpning. Adgangen er hjemlet i købelovens § 78, der er lex specialis, 

og finder således ikke anvendelse på alle kontrakttyper. Da der ikke findes nogle specialitetsgrund-

sætninger for franchising, vil det således kræve hjemmel at kunne påberåbe sig afhjælpning.  

De almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser omfatter muligheden for at kræve natu-

ralopfyldelse (og derved fastholde kontrakten), at ophæve kontrakten, og at kræve erstatning. Natu-

ralopfyldelse indebærer, at kontrakten kræves opfyldt efter sin ordlyd,178 mens ophævelse medfører, 

at franchiseparterne skal stilles, som de var før kontraktindgåelsen.179 Ophævelse anses som den 

mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse,180 og derfor kræves det, at der foreligger væsentlig mis-

ligholdelse, eller at muligheden for ophævelse er statueret i kontrakten, førend beføjelsen kan påbe-

råbes.181 Såfremt ophævelsen senere viser sig uberettiget som følge af, at der kun forelå en ikke-

væsentlig misligholdelse, vil risikoen være, at den ophævende part selv ifalder erstatningsansvar, da 

denne ved ophævelsen indtog en standpunktsrisiko.182 Dette var blandt andet tilfældet i U.2009.199 

H,183 hvor en forhandler fik tilkendt erstatning for driftstab som følge af en uberettiget opsigelse af 

forhandlerkontrakten fra producentens side. I tillæg til naturalopfyldelse og ophævelse vil franchi-

separten også kunne kræve erstatning efter de almindelige erstatningsregler, såfremt betingelserne 

herfor er opfyldt.184 Når en franchisepart kræver erstatning fra den misligholdende part, kan ved-

kommende enten modtage erstatning for den positive opfyldelsesinteresse eller den negative kon-

traktsinteresse, hvilket afhænger af, om franchiseparten kræver naturalopfyldelse eller ophæver 

kontrakten. Vælger den skadelidte franchisepart at kræve naturalopfyldelse, vil vedkommende sam-

                                                
177 Madsen & Østergaard (under udarbejdelse), side 3. 
178 Andersen & Lookofsky (2016), side 203. 
179 Ibid., side 213. 
180 Ibid., side 216. 
181 Ibid. 
182 Andersen & Lookofsky (2016), side 192 f. 
183 Sagen omhandlede C A/S, der påstod at deres forhandler, P A/S havde misligholdt forhandlerkontrakten, ved blandt 
andet at have anmeldt garantireparationer forkert, købt reservedele fra andre end C og uberettiget fået udbetalt 
75.000,87 kr., hvorfor C hævede kontrakten med øjeblikkelig virkning. Både Sø- og Handelsretten og Højesteret fandt, 
at der i flere tilfælde ikke var tale om et brud på kontrakten, og at de resterende brud ikke kunne medføre en væsentlig 
misligholdelse af kontrakten, hvorfor C ikke var berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvorefter 
P fik tilkendt erstatning for dennes driftstab som følge af ophævelsen. 
184 De almindelige danske erstatningsregler er som følger; 1) der skal være lidt et økonomisk tab, 2) der skal være et 
ansvarsgrundlag (culpa), 3) der skal foreligge kausalitet, 4) der skal være adækvans og 5) der må ikke forelægge egen 
skyld. Von Eyben & Isager (2015), side 25. 



Kapitel 2 – Det traditionelle franchiseforhold 

 47 

tidig kunne gøre krav på erstatning svarende til en positive opfyldelsesinteresse, således at ved-

kommende stilles som om, at opfyldelse af kontrakten var sket korrekt. Vælger den skadelidte fran-

chisepart derimod at hæve kontrakten, vil vedkommende samtidig kunne kræve erstatning for den 

negative kontraktsinteresse, hvorefter den skadelidte franchisepart skal stilles som om, at franchise-

kontrakten aldrig var indgået.185 

2.3.4 Tilsidesættelse af franchisekontrakten 

På trods af at der foreligger nogle generelle bestemmelser, som bør fremgå af kontrakten,186 eksiste-

rer der, som tidligere angivet, aftalefrihed i forbindelse med udformningen af franchisekontrakten. 

Dette indebærer, at franchiseparterne kan udforme franchisekontrakten i overensstemmelse med 

deres konkrete præferencer,187 og der stilles dermed ikke konkrete krav til hverken indhold eller 

form. Aftalefriheden er dog underlagt begrænsninger i form af de ugyldighedsgrunde, som fremgår 

af aftaleloven. Foruden ugyldighedsgrundene, som blandt andet omfatter tvang, svig og fejlskrift 

(henholdsvis aftalelovens §§ 28, 29, 30 og 32) samt falsk og forfalskning, vil generalklausulen i 

aftalelovens § 36 kunne medføre hel eller delvis tilsidesættelse af franchisekontrakten eller en be-

stemt klausul heri. 

Generalklausulen er baseret på en urimelighedsnorm,188 og har til formål at skabe mulighed for at 

gribe ind over for urimelige aftalevilkår.189 Bestemmelsen bygger på hensynet til i almindelighed at 

beskytte mod, at en part i et kontraktforhold misbruger sin overlegne stilling. Derved er det nærlig-

gende at anvende bestemmelsen i forbrugerforhold,190 hvilket også betones stærkt i forarbejderne,191 

men vil ligeledes være aktuel i aftalesituationer, hvor der er anvendt standarddokumenter med stan-

dardvilkår. Dette skyldes, at standardvilkårene gerne er udformet af den stærke kontraktpart, og 

derved ikke afspejler en balance mellem parternes interesser.192 En sådan ubalance kan ligeledes 

                                                
185 Andersen & Lookofsky (2016), side 189. 
186 Hvilket fremgår af afsnit 2.2. 
187 Christensen & Thomsen (2016), side 15. 
188 Andersen & Madsen (2017), side 201. 
189 Ibid., side 202. 
190 Ibid., side 204. 
191 Ibid., side 207. 
192 Ibid., side 206. 
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opstå mellem to erhvervsdrivende kontraktparter, navnlig når en af parterne ikke har haft mulighed 

for at påvirke indholdet af den indgåede kontrakt.193 

Da franchisekontrakter i konventionelle samarbejder typisk er ensidigt udformet som en standard-

kontrakt af franchisegiver, kan der opstå et misforhold mellem franchisegiver og franchisetager, 

selvom begge parter er erhvervsdrivende, og derved som udgangspunkt jævnbyrdige.194 Dette kan 

eksempelvis påstås i relation til, at franchisetager skal afholde en lang række omkostninger og risici 

forbundet med samarbejdet, hvor de relationsspecifikke initialinvesteringer, den initiale uopsigelig-

hedsperiode, samt fordelingen af rettigheder ved samarbejdets ophør kan nævnes som eksempler. 

Derved opstår spørgsmålet, om sådanne vilkår i franchisekontrakten kan tilsidesættes med ud-

gangspunkt i aftalelovens § 36. 

Generalklausulen er sjældent anvendt mellem professionelle forretningspartnere,195 og der synes 

derfor ikke som udgangspunkt at være præcedens for at tilsidesætte sådanne vilkår i franchiseaftaler 

efter aftalelovens § 36. I Andersen & Madsen (2017) argumenteres for, at generalklausulen alene 

bliver relevant i sådanne vedvarende kontraktforhold, hvor et begivenhedsforløb udvikler sig på en 

sådan måde, at ellers rimelige aftalevilkår medfører ekstreme resultater.196 Andersen fremhæver 

desuden i bogen Aftalelovens § 36, at et supplerende hensyn ved § 36-vurderingen er den kalkulere-

de risiko, betegnet som en aftaleretlig accept af risiko, hvor en part antages bevidst at have påtaget 

sig en given risiko, da der hertil kan være forbundet en gevinstchance.197 Professionelle parter for-

modes at medtage risici i deres overvejelser og beslutningsgrundlag ved aftaleindgåelsen, og påta-

ger sig derved konsekvensen af, at udviklingen kan gå i forskellige retninger.198 Med andre ord bør 

aftalelovens § 36 ikke anvendes alene til at ændre den risikofordeling, som to sagkyndige parter har 

foretaget bevidst ved aftalens indgåelse, medmindre resultatet medfører ekstremer. 

2.3.4.1 Eksempler fra retspraksis på anvendelsen af aftalelovens § 36 i erhvervsforhold 

I dette afsnit vil eksempler på domme, hvor spørgsmålet om anvendelsen af aftalelovens § 36 er 

behandlet, blive introduceret med henblik på at afklare bestemmelsens anvendelsesområde og ud-

                                                
193 Ibid., side 207. 
194 Ibid., side 209. 
195 Christensen & Thomsen (2016), side 16. 
196 Andersen & Madsen (2017), side 209. 
197 Andersen (2018), side 251. 
198 Ibid., side 260. 
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strækning i forhold mellem erhvervsdrivende parter. Da der ikke findes retspraksis på spørgsmålet 

om anvendelsesområdet for aftalelovens § 36 inden for franchising, er der i det følgende taget ud-

gangspunkt i domme vedrørende andre samarbejdsforhold indgået mellem erhvervsdrivende parter. 

Et eksempel fra retspraksis, hvor aftalelovens § 36 ikke kunne anvendes til at tilsidesætte en aftale 

indgået mellem erhvervsdrivende parter er dommen U.2012.3007 H. Sagen vedrørte en aftale om 

produktion og design af glasperler indgået mellem et salgsselskab og et designselskab. Designsel-

skabet skulle ifølge aftalen assistere med produktionen af glasperler passende til armbånd produce-

ret af salgsselskabet samt designe sådanne glasperler. For dette skulle salgsselskabet betale royalty 

fastsat til 12,5 % af selskabets samlede omsætning af glasperler, uanset om disse var designet af 

designselskabet eller andre. Royaltyaftalen var uopsigelig i 20 år, og kunne herefter opsiges af par-

terne med 5 års varsel. Tvisten mellem parterne udsprang af en uenighed om, hvordan den pågæl-

dende royaltybestemmelse skulle forstås, hvilket domstolen skulle tage stilling til. Salgsselskabet 

påstod, at bestemmelsen var usædvanlig og urimeligt byrdefuld, hvorfor den måtte tilsidesættes 

efter aftalelovens § 36, mens designselskabet mente, at royaltybestemmelsen skulle anerkendes som 

skrevet i aftalen. Højesteret udtalte i tråd med Sø- og Handelsrettens resultat, at royaltyaftalen var 

indgået mellem erhvervsdrivende, og var et resultat af parternes overvejelser om forretningsmæssi-

ge risici og økonomiske forhold. På den baggrund, og da der ikke var senere indtrufne omstændig-

heder, der gjorde royaltyaftalen urimelig, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesæt-

te royaltyaftalen, hverken helt eller delvist. Af dommen kan det udledes, at domstolene er tilbage-

holdne med at tilsidesætte aftaler efter aftalelovens § 36, når disse er indgået mellem to professio-

nelle, erhvervsdrivende parter, da sådanne aftaler må anses for at være udfaldet af forretningsmæs-

sige overvejelser om både risici og omkostninger. At aftalen så viser sig at være ugunstig for den 

ene part, kan ikke medføre tilsidesættelse, da parterne henset til størrelse og erfaring må påtage sig 

ansvaret for deres indgåede aftaler, og ikke blot kan støtte sig til aftalelovens § 36 i tilfælde af et 

ugunstigt udfald af aftalen. 

Tilsvarende udfald ses i dommen U.1983.747 B, hvor sagen vedrørte en indgået aftale om leasing af 

en maskine til hulmursisolering med skum, som senere hen blev forbudt at anvende, hvorved ma-

skinen blev værdiløs. Leasingtager stoppede med at betale leasingafgifterne, hvorefter aftalen blev 

ophævet og leasingtager blev stævnet med påstand om betaling af den forfaldne leasingafgift. På 

trods af leasingtagers påstand om, at kontrakten skulle tilsidesættes som følge af forbuddet, fandt 

retten ikke, at der forelå særlige forhold der kunne danne grundlag for hverken hel eller delvis til-
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sidesættelse af leasingaftalen i medfør af aftalelovens § 36, da leasingaftalen var indgået på bag-

grund af en standardkontrakt inden for området. Risikoen for det pågældende forbud forblev altså 

hos leasingtager. 

Dog kan særlige tilfælde godt retfærdiggøre en hel eller delvis tilsidesættelse af en kontrakt mellem 

to erhvervsdrivende efter aftalelovens § 36, såfremt retten finder, at der foreligger særligt ugrunde-

de skærpede forhold. I U.1988.1042 H vedrørende en fyringsolieforhandlerkontrakt blev en 25-årig 

uopsigelighedsperiode, der alene gjaldt for forhandleren, tilsidesat af Vestre Landsret, da en tilsva-

rende uopsigelighedsperiode ikke var gældende for leverandøren. Landsretten konstaterede at leve-

randøren var indrømmet en vidtgående ret til at annullere kontrakten som følge af senere indtrufne 

omstændigheder, og lagde vægt på, at der ikke fandtes særlige forhold, som med rimelighed kunne 

begrunde den meget lange uopsigelighedsperiode, da leverandøren ikke havde foretaget særlige 

investeringer i anlæg eller andet. På den baggrund fandt Landsretten, at uopsigelighedsbestemmel-

sen burde tilsidesættes efter aftalelovens § 36, således at forhandleren var berettiget til at opsige 

aftalen med seks måneders varsel. I relation til denne dom kan det nævnes, at der i franchiseforhold 

er foretaget initiale relationsspecifikke investeringer, samt at begge parter er underlagt samme uop-

sigelighedsperiode, hvorfor uopsigelighedsperioden kan begrundes. Derved kan Landsrettens udta-

lelse fra U.1988.1042 H ikke umiddelbart anvendes som argumentation for tilsidesættelse af fran-

chisekontrakten eller dens uopsigelighedsbestemmelse. 

Henset til ovenstående er det ikke udelukket, at aftalelovens § 36 kan blive anvendt af domstolene 

til at tilsidesætte aftaler indgået mellem professionelle, erhvervsdrivende parter. Praksis tyder dog 

på, at domstolene som oftest er tilbageholdende hermed, da sådanne kontrakter er udfald af forret-

ningsmæssige overvejelser og forhandlinger, hvorfor franchiseparterne må acceptere udgangspunk-

tet om aftalers bindende virkning. 

2.4 Transaktionsomkostninger i kontraktkonciperingen 

Ved udfærdigelsen af franchisekontrakten vil franchiseparterne skulle vurdere det retsdogmatiske 

udgangspunkt i lyset af transaktionsomkostningsteorien, hvorved skal forstås at kontrahenterne må 

vurdere, hvorvidt de skal afholde yderligere transaktionsomkostninger på at udbygge franchisekon-

trakten for at supplere baggrundsretten. Det er dog vigtigt at påpege, at grundet kontrahenternes 



Kapitel 2 – Det traditionelle franchiseforhold 

 51 

begrænsede rationalitet199 vil kontrakten uanset parternes indsats ende med at være inkomplet. Par-

terne kan ikke tage højde for alle tænkelige situationer, og der vil derfor altid bestå en usikkerhed i 

at overlade fortolkning og udfyldning af kontrakten til en domstol. For at imødekomme denne usik-

kerhed kan franchiseparterne tilføje en beskrivelse af deres oprindelige vilje ved konciperingen i en 

præambel. Dette kan tjene til at vejlede dommeren i sin fortolkning og udfyldning af kontrakten ved 

en eventuel tvist, og derved skabe mulighed for et udfald, som er i overensstemmelse med parternes 

oprindelige ønsker.200 Indsættelse af en præambel vil medføre transaktionsomkostninger ved 

kontraktkonciperingen. Disse transaktionsomkostninger må dog siges at være begrænsede set i for-

hold til den betydning, præamblen i givet fald kan få som styringsværktøj for franchisekontraktens 

fortolkning og udfyldning, hvilket alt andet lige må være i begge kontraktparters interesse. 

I tilfælde af at kontraktparterne er bekendt med det bagvedliggende retsgrundlag, som kontrakten 

reguleres af, kan de bevidst vælge at undlade visse elementer i kontrakten, såfremt baggrundsretten 

tilsiger det ønskede resultat ved fortolkning og udfyldning.201 Dette kunne eksempelvis være klau-

suler om værneting, tavshedspligt og opsigelsesmuligheder med videre. Derved kan parterne be-

grænse omkostningerne ex ante ved kontraktudfærdigelsen,202 og undgå at anvende unødig tid og 

diskussion på klausuler, der muligvis aldrig kommer i brug. Dog vil der forekomme situationer, 

hvor franchiseparterne ikke er fra samme land eller ikke har et tilfredsstillende kendskab til bag-

grundsretten, og derved ikke tør stole på dommerens frie fortolkning og udfyldning af franchisekon-

trakten. Dette vil normalt lede til, at parterne forsøger at koncipere en så fuldstændig kontrakt som 

muligt, hvilket selvsagt vil medføre væsentligt øgede transaktionsomkostninger. 

Derudover må parterne tage højde for, at baggrundsretten kan være uklar eller mangelfuld. På bag-

grund af det retsdogmatiske udgangspunkt vil franchiseparterne med stor sandsynlighed være nød-

saget til at afholde transaktionsomkostninger i forsøget på at kompensere for den begrænsede bag-

grundsret, der er at falde tilbage på vedrørende franchising. De øgede transaktionsomkostninger ex 

ante vil motivere franchiseparterne til at tage højde for en række elementer i kontraktgrundlaget, 

således at retsstillingen mellem parterne konkretiseres, og ikke skal findes i forskellige obligations-

retlige principper og grundsætninger. Franchiseparterne kan her vælge at fokusere på de elementer, 

som er særligt afgørende for deres samarbejde ved kontraktkonciperingen. Ved at være bevidst om 
                                                
199 Sornn-Friese (2007), side 127 og 129. 
200 Lando, Thuesen, Tvarnø & Østergaard (2006), side 115. 
201 Andersen & Madsen (2017), side 433. 
202 Ibid., side 357 f. 
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samarbejdets afgørende elementer, vil parterne kunne begrænse deres ex ante transaktionsomkost-

ninger på en velovervejet måde med henblik på at minimere risikoen for nødvendigheden af at af-

holde ex post transaktionsomkostninger i forbindelse med eventuelle uenigheder eller tvister. Par-

terne kan med fordel vælge også at tage stilling til, hvilke økonomiske incitamenter, den forelig-

gende baggrundsret afstedkommer, såfremt de vil forsøge at tilpasse de foreliggende incitamenter til 

deres fælles ønske med henblik på at udøve strategisk kontrahering. 

2.5 Problematikker ved konventionel franchising 

Udformningen af franchisekontrakten har afgørende betydning for franchiseparternes løbende sam-

arbejde og mulige udbytte heraf, da kontraktgrundlaget kan afføde bestemte incitamentsstrukturer 

hos de respektive parter. For at opnå et optimalt samarbejde mellem franchiseparterne kræves der 

incitamentsforenelighed, hvorved forstås, at kontrahenterne skal have en fælles interesse i at arbejde 

mod et fælles mål, som kendt fra strategisk kontrahering.203 I mangel heraf vil parterne ikke kunne 

udnytte det fulde potentiale af samarbejdet, da der i givet fald vil være gevinstmuligheder i form af 

øget profit, som parterne ikke formår at få del i.204 Dette kan i praksis betyde, at parterne risikerer at 

ende med at modarbejde hinanden, og derved forhindre realiseringen af det optimale udbytte. 

Sådanne incitamentsproblematikker er kendt fra principal-agent-teorien, hvor især agenten anses for 

at have en uønsket adfærd i relationen som følge af udnyttelse af en asymmetrisk information mel-

lem parterne.205 Baggrunden herfor er, at parterne er egennyttemaksimerende, og derfor vil agere til 

egen fordel, om nødvendigt på bekostning af medkontrahenten.206 Dette kan vise sig i form af hid-

den actions, hvor franchisetager, der er agenten i forholdet, ikke yder den optimale indsats i strid 

med franchisegivers interesser. Der består derved en udfordring i at kunne ensrette parternes inci-

tamenter fra et agentteoretisk udgangspunkt, da kontrahenterne i konventionel kontrahering vil have 

forskellige interesser. 

                                                
203 Østergaard & Holle (under udarbejdelse), side 13. 
204 Petersen, Pedersen & Benito (2006), side 318. 
205 Knudsen (1997), side 164. 
206 Sornn-Friese (2007), side 127 og 129. 
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I det følgende vil det blive undersøgt, hvilke incitamentsproblematikker, som udformningen af kon-

ventionelle franchisekontrakter medfører, herunder om baggrundsretten afstedkommer uhensigts-

mæssige incitamenter for parterne i samarbejdet. 

2.5.1 Kontraktens udformning på armslængdevilkår 

Indtræden på et nyt marked er forbundet med en række risici og usikkerheder, hvor det først og 

fremmest er uvist om franchiseforretningen vil opleve succes. Til trods for at der i franchising ty-

pisk er tale om et gennemprøvet forretningskoncept, er der store forskelligheder verden over med 

hensyn til kultur, forbrugsmønstre og præferencer, og et succesrigt salg ét sted vil derfor ikke auto-

matisk betyde, at succesen kan gentages andre steder. Derudover vil det, såfremt der opleves suc-

ces, være usikkert, hvor lang en opstartsperiode der vil være, før salget når et profitabelt niveau.207 

Udformningen af franchisekontrakten kan tjene til at fordele sådanne risici, og dertil knyttede om-

kostninger, mellem kontrahenterne. Fordelingen kan med fordel gøres med udgangspunkt i parter-

nes risikoprofiler og spørgsmålet om, hvem af parterne, der er nærmest til at afholde de pågældende 

omkostninger og risici. Som tidligere nævnt er franchisegiver at anse som risikoneutral i samarbej-

det ud fra et diversifikationssynspunkt, da franchisegiver kan sprede sin risiko på flere forretnings-

aktiviteter.208 Omvendt anses franchisetager for at være risikoavers, da denne ikke på samme måde 

har mulighed for at sprede sine risici.209 Derved vil franchisetager opleve risici som langt mere ind-

gribende, hvilket kan begrænse franchisetagers nytte i samarbejdet, og franchisegiver er således 

nærmest til at afholde de pågældende omkostninger og risici.210 

Selvom muligheden for en kontraktreguleret fordeling af de ovenfor nævnte risici foreligger igen-

nem parternes aftalefrihed, ses det typisk i traditionelle franchisesamarbejder, at allokeringsmulig-

heden ikke er anvendt til parternes fælles bedste, taget deres risikoprofiler og nyttefunktioner i be-

tragtning. Det skyldes, at kontraktklausulerne ofte er udformet af franchisegiver, der anses for at 

have den største forhandlingsmagt, hvorfor størstedelen af de risici forbundet med samarbejdet er 

                                                
207 Petersen, Pedersen & Benito (2006), side 325. 
208 Petersen & Østergaard (2018), side 269. 
209 Ibid. 
210 En risikoavers aktør vil have en konkav nyttefunktion, hvilket er udtryk for en faldende marignalnytte, mens en 
risikoneutral aktør vil have en nyttekurve, der danner en ret linje. Se afsnit 1.5.3.1. 
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pålagt franchisetager. Herved forstås, at kontrakten er udarbejdet på armslængdevilkår211.212 Konse-

kvensen af kontraktens udformning på armslængdevilkår kan være, at franchisetagers nytte ved 

samarbejdet mindskes som følge af den pålagte risiko, samt at mulige franchisetagere afholdes fra 

at indgå et samarbejde. Dette synes ikke optimalt taget parternes risikoprofiler i betragtning, efter-

som en risikoavers aktør vil opfatte risikoen langt mere indgribende end en risikoneutral aktør. 

Desuden kan det få betydning for franchisetagers incitamenter og adfærd i samarbejdet, hvilket di-

rekte vil påvirke franchisegivers udbytte af samarbejdet. 

2.5.1.1 Franchisetagers relationsspecifikke initialinvesteringer 

Som et eksempel på, at franchisekontrakten er udformet på armslængdevilkår, kan franchisetagers 

afholdelse af initialinvesteringerne nævnes. Størrelsen på disse investeringer varierer meget, men 

vil være betydelige investeringer at foretage for en risikoavers aktør, da investeringerne vil være 

relationsspecifikke, hvorved forstås at investeringerne er møntet på det pågældende samarbejde, og 

værdien ved anvendelse uden for samarbejdet (second best use) vil være langt mindre. Hvis fran-

chisetagers forretning ikke oplever succes på det nye marked, vil disse investeringer udgøre sunk 

costs. Dette kan anses som et udtryk for franchisekontrakters udformning på armslængdevilkår, da 

franchisetager vil opleve risikoen som en større byrde, end franchisegiver ville ved afholdelse af 

disse. Derudover må det antages, at franchisegiver typisk ville kunne anvende de foretagne investe-

ringer i forbindelse med andre forretninger, hvis franchiseforretningen ikke opnår succes, såfremt 

der eksempelvis er tale om fysisk materiel. Derved ville det være nærliggende, at franchisegiver 

skulle afholde en del eller samtlige af omkostningerne forbundet med initialinvesteringerne, for at 

lette risikobyrden fra franchisetager. 

2.5.1.2 Franchisekontraktens initiale uopsigelighedsperiode 

Franchisekontrakter indeholder, som tidligere nævnt, ofte en initial uopsigelighedsperiode, hvilket 

indebærer, at kontrahenterne ikke kan opsige samarbejdet i denne periode. Længden af uopsigelig-

hedsperioden kan variere betydeligt i forskellige franchisesamarbejder, men oftest ses en 10-årig 

                                                
211 Ved armslængdevilkår forstås, at kontraktparterne er koncentrerede om værdideling frem for værdiskabelse, og der-
ved er fokuserede på selv at få tildelt så stor gevinst som muligt, men så få omkostninger og risici som muligt. Derved 
bliver det afgørende for parterne at overvælte så stor en andel af de ved samarbejdede forbundne risici og omkostninger 
på medkontrahenten. 
212 Petersen & Østergaard (2018), side 267. 
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initial uopsigelighedsperiode.213 Inden for denne periode kan kontrahenterne altså ikke komme ud 

af samarbejdet, medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse, som kan retfærdiggøre en op-

hævelse af kontrakten.214 

Franchisetager er forpligtet til at betale royalties til franchisegiver som betaling for retten til at an-

vende franchisegivers forretningskoncept. Denne vederlagspligt gælder uanset størrelsen på omsæt-

ningen og i hele kontraktperioden. Såfremt franchiseforretningen ikke viser sig succesfuld, og fran-

chisetagers omkostninger til driften overstiger omsætningen, kan uopsigelighedsperioden medføre, 

at franchisetager er tvunget til at akkumulere et tab i hele uopsigelighedsperioden, hvis ikke forret-

ningens resultat forbedres. Såfremt samarbejdet kunne ophøre tidligere, ville franchisetagers tab 

kunne begrænses til initialinvesteringerne og de til enhver tid afholdte omkostninger, men når dette 

ikke er muligt som følge af uopsigelighedsperioden, vil tabet blive akkumuleret til et langt højere 

beløb, som franchisetager selv bærer risikoen for, og derfor må afholde på egen hånd. Ved fastsæt-

telsen af uopsigelighedsperioden er der ikke højde for dette, hvilket kan udgøre en væsentlig risiko 

for franchisetager. 

Risikoen består som nævnt i, at franchisetager ikke vil have mulighed for at opsige samarbejde i 

uopsigelighedsperioden, hvis samarbejdet viser sig at være tabsgivende. Dette kan anskues som 

udtryk for armslængde vilkår til franchisetagers ulempe.215 Resultatet heraf kan blive en skævvrid-

ning mellem parterne, hvor franchisegiver høster vederlag i form af royalties, om end et meget lille 

et, mens franchisetager akkumulerer et tab, og er afskåret fra at tabsbegrænse. Dette vil eksempelvis 

kunne facilitere et incitament for franchisetager til at udnytte den asymmetriske information mellem 

parterne til moral hazard i form af at tilbageholde information omkring indtjeningen, såfremt fran-

chisegiver ikke kan verificere rigtigheden heraf, således at franchisetager potentielt kan slippe med 

at betale et lavere royaltybeløb. 

2.5.1.3 Fordeling af rettigheder ved kontraktens ophør 

En konventionelt udformet franchisekontrakt vil endvidere, som tidligere nævnt, ofte indeholde 

bestemmelser omkring fordeling af rettigheder i tilfælde af samarbejdets ophør.216 Som beskrevet i 

                                                
213 Benito, Petersen & Welch (2019), side 12. 
214 Se afsnit 2.3.3.3. 
215 Som beskrevet i afsnit 2.5.3.1 kan uopsigelighedsperioden dog også anses for at være en safeguard mod hold-up fra 
franchisegiver. 
216 Petersen & Østergaard (2018), side 267. 
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afsnit 2.2.2.3 ses det ofte, at franchisetager skal overdrage immaterielle rettigheder til franchisegi-

ver ved samarbejdets ophør uden særskilt godtgørelse herfor på trods af, at franchisetager har været 

med til at opbygge både kundeportefølje og goodwill i kraft af sit arbejde med franchiseforretnin-

gen. Dette kan også anses som et armslængdevilkår, da franchisetager ikke bliver kompenseret for 

den indsat, som han har lagt i samarbejdet, og der har skabt en yderligere værdi, som franchisegiver 

kan få gavn af efter arbejdets ophør. Franchisegiver vil derved blive tilgodeset på bekostning af 

franchisetager, hvilket er et klassisk eksempel på egennytteoptimering på bekostning af sin med-

kontrahent som kendt fra principal-agent-teorien. Dette kan medvirke til, at franchisetager ikke vil 

yde en ekstra indsats i forhold til at få opbygget sådanne kundeporteføljer og goodwill, når franchi-

setager ikke anser det for realistisk at få investeringen igen og få ydereligere gavn heraf. Har fran-

chisetager ikke incitament til at foretage en sådan indsats, kan der argumenteres for, at potentialet 

ikke udnyttes til fulde, hvilket i sidste ende kan resultere i et uudnyttet gevinstgrundlag, som parter-

ne ikke formår at få andel i, hvilket er til ulempe for begge parter. 

2.5.1.4 Manglende godtgørelse ved opsigelse 

Ved opsigelse eller ophør af franchisesamarbejdet har franchisetager typisk ikke ret til godtgørelse 

for de omkostninger, som er afholdt af franchisetager i relationsøjemed. Sådanne relationsspecifik-

ke investeringer og omkostninger kan i løbet af samarbejdet øge franchisetagers eget udbytte i rela-

tionen, men når det nærmer sig udløbet af kontrakten, vil franchisetager højst sandsynligt afholdes 

fra at foretage yderligere investeringer. Dette skyldes, at franchisetager ikke forventer at kunne tje-

ne disse investeringer ind igen. Hvis afkastet af investeringerne er for lavt, og tidshorisonten for at 

kunne afskrive investeringerne er for kort, vil incitament til at foretage investeringerne ikke forelig-

ge. Derved kan siges, at salgspotentialet ikke udnyttes til fulde, hvilket har en negativ betydning for 

begge parters udbytte af samarbejdet. Dog vil det antages at påvirke franchisegiver mest, eftersom 

franchisetager typisk foretager en afvejning af omkostningerne og udbyttet for at afgøre sit incita-

ment i relationen. 

2.5.2 Franchisetagers termineringsdilemma 

En yderligere problematik ved konventionel franchising er franchisetagers termineringsdilemma. 

Herved forstås, at franchisetager i franchisesamarbejdet vil yde en middelmådig indsats for at undgå 

at samarbejdet opsiges efter udløbet af uopsigelighedsperioden, eller ikke bliver forlænget ved ud-
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løbet af kontrakten. Årsagen til termineringsdilemmaet skal findes i, at såfremt franchisetager yder 

en ringe indsats i samarbejdet, vil der være risiko for at samarbejdet opsiges af franchisegiver med 

henblik på enten at udpege en ny franchisetager til området eller helt trække sig ud af det marked. 

Omvendt vil risikoen ved en for høj indsats fra franchisetager være, at franchisegiver opsiger sam-

arbejdet med henblik på selv at overtage salget på det pågældende marked, der derved fremstår me-

get lukrativt.217 En middelmådig indsats fra franchisetager vil dermed øge chancerne for et vedva-

rende samarbejde. 

Dette må anses for at være en incitamentsproblematik ved konventionel franchising, da franchiseta-

ger således ikke vil have incitament til at yde sit bedste i samarbejdet. Fra et agentteoretisk perspek-

tiv vil dette anses som opportunistisk adfærd, hvor agenten udnytter den foreliggende asymmetriske 

information til at skulke i samarbejdet, og den ringe indsats vil medføre et tab for principalen. Som 

følge af den asymmetriske information vil franchisegiver ikke være i stand til at afgøre, hvorvidt en 

lavere omsætning end forventet skyldes franchisetagers ringe indsats, eller om det skyldes eksogene 

faktorer.218 Termineringsrisikoen bevirker med andre ord, at det bliver for risikabelt eller uattraktivt 

for franchisetageren at stræbe efter den uudnyttede gevinst. Således kan termineringsdilemmaet 

siges at skabe en incitamentsuforenelighed mellem parterne, som begge vil risikere at gå glib af den 

potentielle gevinst, der kunne have været udnyttet ved en højere indsats fra franchisetageren. 

2.5.3 Hold-up og free riding problematikker 

2.5.3.1 Hold-up 

Hold-up er udtryk for opportunistisk adfærd, hvor en kontraktpart udnytter medkontrahentens af-

hængighed af samarbejdet til at tiltvinge sig bedre betingelser end oprindeligt forhandlet eller opsi-

ge samarbejdet til stor omkostning for medkontrahenten. Fordelingen af rettigheder og forpligtelser 

mellem franchiseparterne i et franchiseforhold kan være med til at skabe incitament til og mulighed 

for at svigte samarbejdet for egen vindings skyld.219 Som eksempel kan nævnes afholdelsen af rela-

                                                
217 Petersen, Pedersen & Benito (2006), side 324. 
218 Ibid., side 320.  
219 Vázquez (2007), side 146. 
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tionsspecifikke investeringer. Disse anses som engagement i samarbejdet,220 men afholdes de alene 

af den ene part, kan der skabes en uligevægt i forhandlingsmagten mellem parterne. 

I et franchisesamarbejde vil franchisetager skulle afholde en række relationsspecifikke investerin-

ger, såsom investeringer i salg, udstyr og medarbejdere, der som tidligere nævnt vil være sunk 

costs.221 Dette øger franchisetagers afhængighed i samarbejdet, da investeringernes værdi alene 

kommer til fulde i franchisesamarbejdet, og derved skabes en post-investerings hold-up-risiko.222 

Risikoen består i, at franchisegiver kan opsige samarbejdet forinden investeringerne er afskrevet 

eller før det ønskede investeringsafkast er nået. Denne hold-up risiko kan medføre, at franchisetager 

afholdes fra at foretage relationsspecifikke investeringer, som kunne øge udbyttet af samarbejdet, 

da investeringerne vil øge franchisetagers afhængighed i samarbejdet, og derved potentielt kan blive 

til skade for franchisetager selv.223 

Som tidligere nævnt anvendes typisk længerevarende uopsigelighed i franchising, hvilket skaber 

rum for, at de initialinvesteringer, som franchisetager afholder, kan afskrives over uopsigeligheds-

perioden til fordel for franchisetager. Dette kan således anses for at være et værn mod hold-up fra 

franchisegivers side. Med parternes respektive risikoprofiler og investeringernes alternative anven-

delse taget i betragtning synes det dog at kunne gøres mere optimalt ved franchisegivers afholdelse 

af disse investeringsomkostninger. Foruden uopsigelighedsperioden synes det ikke sædvanligt i 

konventionel franchising, at der gøres brug af yderligere safeguards mod franchisegivers hold-up, 

hvorved hold-up fortsat udgør en risiko, som franchisetager skal forholde sig til. 

2.5.3.2 Free riding 

Free riding er en problematik, hvor aktører snylter på andres indsats uden selv at bidrage eller betale 

herfor.224 Udfaldet bliver, at en aktør opnår et udbytte, som følge af at være del af en gruppe, men 

uden selv at afholde en proportionel andel af omkostningerne.225 Free riding kan både opstå i inter 

                                                
220 Petersen & Østergaard (2018), side 270. 
221 Vázquez (2007), side 147. 
222 Vázquez (2008), 1094 f. 
223 Petersen, Pedersen & Benito (2006), side 321. 
224 Corporate Finance Institute. What is a free rider? 
225 Kidwell, Nygaard & Silkoset (2007), side 525. 
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partes forholdet mellem franchisegiver og franchisetager, men også i forholdet mellem eksempelvis 

den pågældende franchisetager og andre franchisetagere.226 

Mellem franchisegiver og franchisetager kan free riding vise sig ved, at franchisetager nyder godt af 

eksogene faktorer, som påvirker salget i positiv retning, og derved ikke selv forsøger at øge salget 

yderligere. Desuden vil det også kunne vise sig ved, at franchisetager ikke yder en salgs- og mar-

kedsføringsindsats, men i stedet blot free rider på franchisekonceptets brand. Baggrunden for, at 

franchisetager vil have incitament til dette er, at franchisetager kan have større nytte ved andre akti-

viteter eller fritid end ved at yde en ekstra salgsindsats.227 Free riding kan anses som en problematik 

ved franchising, da konventionelle franchisekontrakter typisk ikke afværger sådanne agentproble-

matikker ved at skabe incitament til anden adfærd. Som følge af den asymmetriske information 

mellem franchisegiver og franchisetager kan det være vanskeligt at identificere og afhjælpe sådanne 

free riding-problematikker. 

2.5.4 Vurdering af de juridiske beskyttelsesværn 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse af de problematikker, som konventionelle franchisekon-

trakter samt baggrundsretten i samspil giver anledning til, må det fremhæves, at franchisesamarbej-

det er behæftet med en række risici og omkostninger for franchisetager. Disse risici bevirker uhen-

sigtsmæssige incitamenter i samarbejdet, som potentielt kan forhindre kontrahenterne i at få et op-

timalt samarbejde. Såfremt der er et ønske om at udøve strategisk kontrahering, vil det foreliggende 

juridiske grundlag ikke være fremmende herfor. Når parterne i en konventionel franchisekontrakt 

har fokus på at egenoptimere frem for at fællesoptimere, vil det kræve en ændring af franchisekon-

traktens indhold og udstrækning førend strategisk kontrahering kan opnås. Strategisk kontrahering 

er ønskeligt i relationen, da formålet er at kunne anvende kontrakten som et proaktivt styringsværk-

tøj til at skabe merværdi i inter partes-forholdet mellem kontrahenterne, for på den måde at skabe 

relationsrente.228 Yderligere må det konstateres, at det foreliggende juridiske grundlag ikke er til-

strækkeligt til at beskytte investeringer i samarbejdet samt muligheden for at skabe relationsrente. 

Med andre ord er de juridiske beskyttelsesværn for franchisetager yderst begrænset set i økonomisk 

perspektiv, da de rette incitamenter ikke opnås. På baggrund af denne konstatering undersøges det i 

                                                
226 Vázquez (2008), side 1094. 
227 Petersen, Pedersen & Benito (2006), side 319. 
228 Østergaard & Holle (under udarbejdelse), side 9. 
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kapitel 3, hvorvidt anvendelsen af reciprokke realoptioner kan imødekomme disse problematikker, 

og skabe et bedre samarbejdsgrundlag mellem kontrahenterne igennem en forbedret risiko- og ge-

vinstallokering. 

2.6 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående analyse af franchisekontrakters samt baggrundsrettens indhold, vurde-

res det, at det juridiske grundlag i samarbejdet på nuværende udviklingstrin ligger langt fra idealre-

ferencen i strategisk kontrahering. Franchisekontrakterne ses typisk udarbejdet på baggrund af en 

standardkontrakt, som franchisegiver ensidigt har formuleret. Parternes forhandlingsmagt i relatio-

nen bevirker at franchisetager ikke som udgangspunkt har haft mulighed for at påvirke kontrakt-

grundlaget, hvilket afspejles i, at franchisetager pålægges langt størstedelen af de omkostninger og 

risici, som er forbundet med at opstarte en ny franchiseforretning. Desuden er der ikke noget i bag-

grundsretten, som tilsiger en anderledes fordeling af parternes forpligtelser, afholdelse af omkost-

ninger eller risici, da der ikke for franchising findes nogen lex specialis, og ej heller følger en sådan 

anderledes fordeling af obligationsrettens almindelige del. 

Dette afstedkommer en række incitamentsproblematikker i samarbejdet, eftersom franchisetager 

anses for at være en risikoavers aktør som følge af sin begrænsede forretningsspredning. Disse pro-

blematikker omfatter, at franchisekontrakten vil skabe en række adfærdsincitamenter for franchise-

tager til ikke at handle i overensstemmelse med franchisegivers interesser, som kendt fra principal-

agent-teorien. Incitamenterne medfører i sidste ende, at parterne ikke formår at udnytte det fulde 

gevinstpotentiale i samarbejdet, hvilket selvsagt kommer begge kontraktparter til skade. Derved er 

det typiske samarbejdsgrundlag mellem franchiseparter langt fra deres fælles bedste, hvilket må 

anses for at være muligt at opnå ved udøvelse af strategisk kontrahering. Spørgsmålet bliver såle-

des, hvorvidt brugen af realoptioner kan imødekomme de identificerede problematikker, og tjene til 

at skabe strategisk kontrahering mellem parterne. 
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KAPITEL 3 

Realoptioner i franchiseforhold 

På baggrund af de i kapitel 2 konstaterede problematikker ved konventionel franchising omfattende 

armslængdevilkår, termineringsdilemma, hold-up og free riding, skal der i dette kapitel introduceres 

realoptioner i franchisesamarbejdet. Formålet med indførelsen af realoptioner i kontraktgrundlaget 

er at undersøge, hvorvidt realoptionerne kan optimere risiko-og gevinstallokeringen mellem kon-

traktparterne, samt afhjælpe de konstaterede incitamentsproblematikker med henblik på udøvelse af 

strategisk kontrahering. Indledningsvist vil realoptioner og antagelserne bag disse introduceres, 

hvorefter det konkret analyseres, hvilken effekt indførelsen af realoptioner har for parternes ople-

velse af risiko og gevinst i franchisesamarbejdet. Afslutningsvis fortages en vurdering af, om de 

introducerede realoptioner afhjælper de problematikker, som foreligger ved konventionel franchi-

sing. 

3.1 Realoptionsteori 

For at kunne undersøge, hvilken effekt indførelsen af realoptioner har i franchisesamarbejder, må 

realoptioner, herunder deres generelle karakteristika og antagelser bag anvendelsen af disse intro-

duceres. Der vil i forbindelse med de generelle karakteristika og antagelser foretages en række mo-

difikationer heraf med henblik på at gøre antagelserne om realoptioner kompatible med franchise-

forhold som behandlet i afhandlingen. 

3.1.1 Realoptioner 

Ved at investere i en realoption får ejeren heraf rettigheden til at foretage en investering i eller af-

hændelse af reelle aktiver til en forudbestemt pris i en given periode (realoptionens løbetid).229 Når 

realoptionen giver ejeren retten til at købe et bestemt aktiv, er der tale om en call-option, mens put-

optioner giver ejeren retten til at sælge aktivet under samme forudsætninger.230 Der er alene tale 

                                                
229 Buckley, Casson & Gulamhussen (2005), side 231. 
230 Benito, Petersen & Welch (2018), side 1. 
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om, at ejeren får rettigheden til at udnytte sin realoption, hvorfor der altså ikke er en forpligtigelse 

hertil.231 Netop dette faktum er afgørende for, at realoptioner siges at tilføre fleksibilitet for ejeren, 

da denne kan undgå negative pengestrømme ved enten at udnytte sin put-option eller undlade at 

udnytte sin call-option.232 Af den grund kan realoptioner siges at minimere risici ved at tilføre flek-

sibilitet til at agere på ny information, så snart det bliver tilgængeligt,233 og realoptioner kan således 

gøre det muligt for indehaveren at udskyde en investeringsbeslutning til et senere tidspunkt, hvor 

yderligere information om investeringen er tilgængelig. 

Optioner er bedst kendt fra den finansielle verden igennem finansielle optioner, men disse er blot en 

af flere typer optioner.234 Finansielle optioner og realoptioner adskiller sig alene ved forskelle i det 

underliggende aktiv, som i førstnævnte er finansielle aktiver og i sidstnævnte er reelle aktiver.235 

Fælles for alle typer af optioner er, at den pågældende option skal have en økonomisk værdi for 

begge parter, altså både udstederen og erhververen, for at optionen vil eksistere.236 Den rettighed, 

som optioner giver til at købe eller sælge det underliggende aktiv, kan handles på samme måde som 

det underliggende aktiv selv.237 

3.1.2 Realoptioner som sekventielle investeringer 

Realoptioner kan anvendes som en enkeltstående transaktion mellem udstederen og erhververen ved 

retten til at købe eller sælge et underliggende aktiv, men kan ligeledes anvendes i vedvarende kon-

traktuelle samarbejder mellem to virksomheder. Anvendelsen af realoptioner i vedvarende samar-

bejder er eksempelvis set ved joint ventures, hvor parterne får muligheden for at overtage eller sæl-

ge det fulde ejerskab af det ellers fælles joint venture henholdsvis fra eller til medkontrahenten.238 

Ved at indsætte realoptioner i et vedvarende samarbejde mellem to virksomheder kan den risiko, 

som ellers foreligger ved større beslutninger, minimeres. Risikoen består i, at virksomhedernes be-

slutninger træffes under usikkerhed, hvilket skyldes, at de markeder, som virksomhederne opererer 

på, løbende udvikler sig som følge af eksogene faktorer, og det er derfor ikke muligt at forudse, 

hvordan et givent marked vil se ud i fremtiden. En realoption kan mindske denne risiko ved at give 
                                                
231 Kougt (1991), side 19. 
232 Adner & Levinthal (2004), side 78. 
233 Buckley, Casson & Gulamhussen (2005), side 259. 
234 Ibid., side 231. 
235 Ibid. 
236 Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019), side 1. 
237 Buckley, Casson & Gulamhussen (2005), side 231. 
238 Kougt (1991), side 20. 
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virksomheden mulighed for at foretage en potentielt fordelagtig investering eller afhændelse i frem-

tiden til en på forhånd fastlagt pris. Virksomheden vil på den baggrund være i stand til at indsamle 

yderligere information i realoptionens løbetid, og på denne måde mindske den usikkerhed omkring 

markedets udvikling, der forelå ved investeringen i realoptionen.239 

Uanset om realoptionen benyttes i et enkeltstående forhold, eller om den bliver indsat som et led i et 

vedvarende samarbejde, vil der foreligge omkostninger hertil, som i det følgende kaldes investe-

ringssummer. Disse investeringssummer omfatter en købesum og/eller transaktionsomkostninger til 

udfærdigelsen af realoptionsklausuler i en kontrakt. Da virksomheden ikke kan få den afholdte in-

vesteringssum igen, selvom realoptionen ikke udnyttes, kan realoptioner siges at være udtryk for 

sekventielle irreversible investeringer foretaget under usikkerhed med henblik på at minimere risi-

koen ved fremtidige virksomhedsbeslutninger.240 Denne sekventielle tilgang til realoptioner er af 

Adner og Levinthal illustreret som i Figur 2, hvori der er taget udgangspunkt i call-optioner.241  

 

Figur 2: Sekventielt beslutningstræ for investering i realoptioner vist ved call-optioner. 

Realoptionerne bruges således til at udsætte det tidspunkt, hvor en stor investering skal foretages, 

for at der kan skabes mere sikkerhed omkring investeringsbeslutningen. Skulle det vise sig, at den 

                                                
239 Adner & Levinthal (2004), side 75. 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
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investering, som call-optionen giver mulighed for at foretage, ikke udvikler sig på rentabel vis, vil 

indehaveren af optionen kunne undgå at foretage investeringen, og derved alene miste investerings-

summen. I forbindelse med denne sekventielle tilgang antages det normaltvist, at ejeren af realopti-

onen ikke kan påvirke værdien af optionen, og derved heller ikke værdien af det underliggende ak-

tiv, hvorfor udviklingen i Figur 2 fra stadie 1 (hvor der investeres i call-optionen) til stadie 2 (hvor 

beslutningen om at udnytte realoptionen træffes) ikke kan påvirkes af ejeren, men udelukkende ob-

serveres af udstederen og erhververen.242 

3.1.3 Realoptionslitteraturens antagelser om realoptioner 

På baggrund af realoptioners karakteristika med at gøre det muligt at udskyde en investeringsbe-

slutning, har tidligere studier (herefter benævnt entry-mode-undersøgelserne) undersøgt, hvordan 

realoptioner har været brugt som indgange til nye markeder.243 I disse studier har særligt (men ikke 

alene) joint ventures været genstand for undersøgelserne,244 og studierne bygger gennemgående på 

fire antagelser og valg, hvilket er beskrevet i Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019). For det 

første antager entry-mode-undersøgelserne, at det marked, virksomhederne træder ind på, er ukendt 

for begge parter. Virksomhederne kender ikke de dele af markedet, der kan være særligt attraktive, 

men dette bliver afsløret uanset om virksomhederne afholder betydelige omkostninger til indtrædel-

sen på det nye marked eller ej. For det andet antager undersøgelserne, at der foreligger informati-

onsasymmetri mellem parterne omkring den fremtidige værdi af deres joint venture, og det antages, 

at den indtrædende virksomhed har mere information end den lokale partner.245 For det tredje foku-

serer undersøgelserne alene på brugen af call-optioner,246 hvor det, som det fjerde, er den indtræ-

dende virksomhed, der har call-optionen, og vil få al den værdi, der opnås ved at udnytte denne.247 

3.1.4 Modifikation af realoptionsteorien i relation til franchising 

På baggrund af ovenstående gennemgang af realoptioners sekventielle opbygning, samt realoptions-

litteraturens antagelser om realoptioners anvendelse, vil der i dette afsnit foretages en modifikation 
                                                
242 Ibid., side 76. 
243 Eksempelvis: Adner & Levinthal (2004), Buckley, Casson & Gulamhussen (2005) og Kougt (1991). 
244 Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019), side 2. 
245 Ibid., side 2 og 3. 
246 Dog med undtagelse af Chi, T og McGuire, D., J.: “Collaborative Ventures and Value of Learning: Integrating the 
Transaction Cost and Strategic Option Perspectives on the Choice of Market Entry Modes”, i Journal of International 
Business Studies, Vol. 27, No. 2, 1996. 
247 Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019), side 2. 
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heraf, således at antagelserne om realoptioner bliver kompatible med franchiseforhold og afhand-

lingens problemstilling. Modifikationerne er nødvendige af hensyn til franchiseforholdets særlige 

karakteristika. 

3.1.4.1 Afhandlingens modificering af den sekventielle realoptionstilgang 

Tilgangen med realoptioner som sekventielle investeringer, som beskrevet i afsnit 3.1.2, må modifi-

ceres i franchiseforhold. Dette skyldes først og fremmest, at ét af franchiseforholdets karakteristika 

netop er, at der foretages store irreversible investeringer up front af franchisetager, hvilket er nød-

vendigt for opstarten af franchiseforretningen. Derved kan realoptionerne i franchiseforhold ikke 

fungere som en udsættende faktor for de pågældende initialinvesteringer, men vil derimod få karak-

ter af en mulighed for at overtage en allerede etableret franchiseforretning (call-optionen), eller mu-

ligheden for at komme ud af et urentabelt franchisesamarbejde mod en i forvejen fastsat sum, hvor 

man derved også undgår yderligere negative pengestrømme (put-optionen). Call-optionen kan i den 

forbindelse fortsat ses som et middel til at udskyde en investering, men dog således at franchisegi-

ver ved optionens udnyttelse investerer i de initialinvesteringer, som franchisetager allerede tidlige-

re har foretaget. På denne vis kan call-optionen ses som en sekventiel investering. Put-optionen vil 

omvendt ikke kunne udskyde investeringen, men vil derimod kunne fungere som et styrende middel 

af en allerede foretaget investering, således at franchisetager kan komme ud af den pågældende in-

vestering hvis ønsket. 

Derudover må antagelsen om, at ejeren af realoptionen ikke kan påvirke værdien af denne og det 

underliggende aktiv forkastes, da både franchisegivers og franchisetagers handlinger vil kunne på-

virke værdien af franchiseforretningen, og derved ligeledes de realoptioner, der kan udnyttes til køb 

eller salg heraf. Eksogene faktorer vil dog fortsat have en indvirkning på franchiseforretningens 

værdi, hvorfor det kan være svært at bestemme, hvornår det er en af franchiseparternes handlinger 

eller eksogene faktorer, der påvirker værdien af aktivet. 

3.1.4.2 Afhandlingens modificering af antagelser om anvendelsen af realoptioner 

De i entry-mode-undersøgelserne fremførte antagelser om realoptioner, som beskrevet i afsnit 3.1.3, 

skal ændres i relation til franchising. I det følgende gennemgås ændringerne af de konkrete antagel-

ser med henblik på at fastlægge antagelserne bag afhandlingens anvendelse af realoptioner. 
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Den første antagelse må modificeres på den måde, at det fortsat antages, at markedets udvikling er 

ukendt for begge parter, men at parterne ikke kan udskyde investeringstidspunktet for at afvente 

afsløringen af markedets udvikling. Det skyldes, at franchisetager allerede på udnyttelsestidspunktet 

af optionen vil have foretaget betydelige irreversible relationsspecifikke investeringer. Desuden 

antages det, at franchiseparterne trods uvidenhed om markedets udvikling vil blive enige om mar-

kedets potentielle udfald på baggrund af den vidensudveksling, der vil ske ved kontraktkonciperin-

gen for at nedbringe den asymmetriske information. 

Anden antagelse vedrørende informationsasymmetri om den fremtidige værdi af samarbejdet må 

ligeledes modificeres, eftersom entry-mode-undersøgelserne antager, at franchisegiver, som den 

indtrædende virksomhed, vil have mest information om samarbejdets fremtidige værdi. I franchise-

forhold antages det, at franchisetager har større kendskab til markedet, mens franchisegiver har 

størst viden om franchisenetværket, og hvordan dette har udviklet sig på andre markeder. Derved 

vil der fortsat foreligge asymmetrisk information mellem parterne, men dog til franchisetagers for-

del, da franchisetager er nærmest til at kende til udsigterne for markedets fremtidige værdi og po-

tentiale. Selvom franchisetager vil have et bedre kendskab til markedet prækontraktuelt, må det 

antages, at parterne i kontraktkonciperingen udligner denne asymmetri, for derved at kunne finde 

den sande værdi af franchisesamarbejdet. 

Hvad angår den tredje antagelse i entry-mode-undersøgelserne vil denne ligeledes afviges, da af-

handlingen omhandler en reciprok anvendelse af realoptioner, hvorfor der ikke alene vil fokuseres 

på call-optioner, men også put-optioner og disse i samspil. 

Fjerde antagelse forkastes her på baggrund af modifikationen af anden antagelse, hvorfor der i 

kontraktkonciperingsøjeblikket ikke længere foreligger informationsasymmetri mellem parterne, 

men derimod symmetri om forventningerne til franchiseforretningen. Franchisetager vil således 

ikke lade franchisegiver have en call-option uden at sikre sig godtgørelse for både de irreversible 

relationsspecifikke omkostninger, franchisetager har afholdt, samt kompensation for de forventede 

fremtidige gevinster, da franchisetager er mindst lige så informeret om den fremtidige værdi af 

franchiseforretningen, som franchisegiver. Dog vil franchisetager være villig til at indgå aftaler med 

fordelagtige vilkår for franchisegiver om indførelsen af en call-option mod selv at få en put-option 

til gengæld, da franchisetager er risikoavers. Grundet sin risikoprofil vil franchisetager nemlig for-

trække et lavere, men sikkert output fremfor muligheden for at få et stort afkast, men med risiko for 
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at tabe mere. Omvendt vil franchisegiver, der er risikoneutral, hellere bære en større risiko mod 

muligheden for at få et større output, hvis det går godt. 

På baggrund af de ovenfor foretaget modifikationer af antagelserne bag anvendelsen af realoptioner 

vil der i det efterfølgende fokuseres på en reciprok anvendelse af realoptioner, hvor call-optionen 

antages at blive erhvervet af franchisegiver, mens put-optionen erhverves af franchisetager. 

3.2 Introduktion af realoptioner i franchiseforhold 

Til introduktionen af realoptioner i franchiseforhold er det nødvendigt at kortlægge, hvilket indhold 

og hvilken struktur realoptionerne besidder, således at det nærmere kan undersøges, hvilken effekt 

realoptionerne har på samarbejdet mellem franchiseparterne. Formålet med dette afsnit er således, 

at forfatterne af afhandlingen fastlægger en struktur for realoptionerne, der vil være gennemgående 

i den efterfølgende analyse. 

3.2.1 Realoptionernes struktur i franchiseforhold 

Ved introduktionen af realoptioner i franchisesamarbejder vil det være nødvendigt for parterne at 

fastlægge strukturen af optionerne, da denne vil have betydning for parternes samarbejde, herunder 

om optionerne har den ønskede effekt på allokeringen af risiko og gevinst mellem parterne. Når 

parterne skal koncipere deres kontrakt indeholdende realoptioner, vil de skulle blive enige om be-

tingelserne for udnyttelsen af realoptionerne, prisfastsætningen og hvilke rettigheder realoptionerne 

omfatter samt øvrige relevante elementer, hvilket vil indebære store transaktionsomkostninger for 

parterne. I det følgende fremlægges et bud på, hvordan en sådan struktur af realoptioner kan se ud 

ved introduktionen af realoptioner i et franchisesamarbejde,248 hvor der først ses på nogle struktu-

relle fællestræk ved realoptionerne, og herefter beskrives de nærmere elementer af først call- og 

derefter put-optionen. 

                                                
248 Realoptioner kan naturligvis struktureres på mange forskellige måder og med forskellige indvirkninger, hvilket vil 
adresseres yderligere i kapitel 6. 
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3.2.2 Strukturelle fællestræk 

Et fastlagt fællestræk ved call- og put-optionerne er, at disse eksisterer i hele kontraktens løbetid. 

Derved kan de udnyttes på et hvilket som helst tidspunkt under franchisesamarbejdet. Såfremt en af 

franchiseparterne ønsker at udnytte sin realoption, vil pågældende kontrahent være forpligtet til at 

underrette medkontrahenten herom, og herefter vil et varsel på 6 måneder begynde, således at real-

optionens virkning først indtræder efter udløbet af denne varslingsperiode (kaldet udnyttelsestids-

punktet). Under dette varsel vil samarbejdet fortsætte som hidtil, og parterne vil således være for-

pligtede og berettigede efter franchisekontrakten. I varslets 6 måneder vil franchiseparterne være 

underlagt en udvidet samarbejdsforpligtelse, hvorved skal forstås, at franchisetager ved call-

optionens udnyttelse skal overlevere driften til franchisegiver, og ved put-optionens udnyttelse har 

franchisegiver mulighed for at foretage dispositioner, såsom at opsige medarbejderne i franchisefor-

retningen, hvis ønsket. Samarbejdsforpligtigelsen medfører endvidere, at begge franchiseparter skal 

assistere hinanden bedst muligt, hvorfor særligt franchisetager skal hjælpe franchisegiver med at få 

et overblik over forretningen inden udnyttelsestidspunktet, således at franchisegiver kan fastlægge 

den bedste strategi for franchiseforretningen fremadrettet. For begge optionstyper gælder desuden, 

at de underliggende aktiver omfatter både bygninger, inventar, varelager, medarbejdere og øvrige 

aktiver forbundet med driften af franchiseforretningen. 

3.2.3 Call-optionen 

I denne afhandling antages call-optionen erhvervet af franchisegiver, hvorved han kan købe de un-

derliggende aktiver og overtage driften og ejerskabet af den pågældende franchiseforretning. Ud-

nyttelse af optionen medfører franchisesamarbejdets ophør efter varslingsperiodens udløb. Call-

optionen vil typisk udnyttes, når driften af franchiseforretningen på det pågældende marked viser 

sig at være så profitabelt, at franchisegiver får et incitament til selv at drive franchiseforretningen, 

og derved få det fulde udbytte. Ved udnyttelsen af call-optionen er franchisegiver forpligtet til at 

godtgøre249 franchisetager for de relationsspecifikke investeringer, som franchisetager har foretaget 

i samarbejdsøjemed. Denne godtgørelse fastsættes på udnyttelsestidspunktet til at være 100 % af 
                                                
249 Det skal bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er sket en egentlig begrebsdannelse af begreberne godtgørel-
se og kompensation, som kortlægger indholdet af og afgrænsningen mellem begreberne. I det følgende er begreberne 
anvendt som dækkende over to forskellige dele af realoptionernes struktur, og anvendelsen af begreberne er sket velvi-
dende om, at andre begreber over tid vil blive anvendt til at dække samme meningsindhold. Godtgørelsesbegrebet bru-
ges i denne afhandling om franchisegivers refundering af de relationsspecifikke investeringer, som franchisetager har 
foretaget. Kompensationsbegrebet anvendes om franchisegivers kompensation for franchisetagers fratagne mulighed for 
fremtidig indtjening i franchiseforretningen. 
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investeringernes tilbageværende værdi efter afskrivning heraf. Baggrunden herfor er et ønske om at 

eliminere den hold-up risiko, franchisetager ellers vil opleve, når han kan se, at markedet er i frem-

gang, således at franchisetager stadig vil have et incitament til at foretage investeringer i relationen. 

For at sikre dette engagement, skal franchisegiver desuden yde en kompensation250 til franchiseta-

ger i 6 måneder efter udnyttelsestidspunktet, som fastsættes til at udgøre 20 % af franchiseforret-

ningens overskud.251 

3.2.4 Put-optionen 

Put-optionen antages at blive erhvervet af franchisetager, og indebærer retten til at sælge de under-

liggende aktiver, således at udnyttelsen medfører franchisesamarbejdets ophør efter varslingsperio-

dens udløb. Put-optionen vil typisk udnyttes, når driften af franchiseforretningen på det pågældende 

marked viser sig ikke at være profitabelt, hvorfor franchisetager, som risikoavers aktør, ønsker at 

komme ud af samarbejdet for at begrænse eventuelle tab. På udnyttelsestidspunktet, efter udløbet af 

de 6 måneder, vil franchisetager være berettiget til at modtage en godtgørelse fra franchisegiver 

fastsat til 75 % af værdien af de relationsspecifikke investeringer efter afskrivning heraf. Denne 

godtgørelse er lavere end ved call-optionen, hvilket skyldes et ønske om at sikre, at franchisetager 

selv har en investering og derved motivation i samarbejdet. Formålet er at afholde franchisetager fra 

at foretage urentable investeringer, som ikke vil øge samarbejdets værdi, samt at sikre at franchise-

tager har et incitament til at yde en indsats, og derved ikke lade franchiseforretningens udvikling 

afhænge alene af markedets eksogene faktorer. I tillæg hertil vil franchisegiver være forpligtet til at 

yde en kompensation på 20 % af franchiseforretningens overskud i de efterfølgende 6 måneder. I 

tilfælde af at franchiseforretningen ikke realiserer et overskud, hvad end det skyldes urentabel drift 

eller franchisegivers nedlukning af forretningen, vil franchisetager ikke været berettiget til at mod-

tage denne kompensation. 

3.3 Realoptionernes tilførsel af fleksibilitet og engagement 

I franchisesamarbejder vil der foreligge et ønske fra franchisegivers side om to modsatrettede kvali-

teter ved samarbejdet. Først og fremmest vil franchisegiver have en interesse i selv at have stor 
                                                
250 For begrebshygiejne om godtgørelse og kompensation, se fodnote 249. 
251 Som også beskrevet i afsnit 3.2.4 vil franchisegiver ikke skulle kompensere franchisetager når franchiseforretningen 
ikke realiserer et overskud. 
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fleksibilitet i samarbejdet, særligt med hensyn til muligheden for at kunne overtage franchiseforret-

ningen, såfremt denne viser sig profitabel. Franchisegiver ønsker dog også at franchisetager yder et 

stort engagement i samarbejdet, da gevinstpotentialet for franchiseforretningen herved udnyttes 

bedst muligt, således at franchisegiver får højest mulige royaltybetalinger. I dette afsnit skal afvej-

ningen af de to kvaliteter, og indvirkningen af indførelsen af realoptioner, analyseres. 

3.3.1 Afvejning mellem fleksibilitet og engagement 

En kontrakt, der har et kort opsigelsesvarsel og ingen uopsigelighedsperiode, vil være ideel for 

franchisegiver, da han i så fald vil kunne overtage franchiseforretningen uden længere ventetid, og 

derved overtage det fulde udbytte af den realiserede gevinst, når dette er fordelagtigt, hvilket med-

fører den ønskede fleksibilitet. Franchisetagers motivation til at yde det ønskede engagement i sam-

arbejdet vil være afhængig af, at franchisetager er beskyttet økonomisk, således at hold-up risikoen 

ved engagementet bliver mindsket, hvilket kan opnås ved at indsætte en uopsigelighedsperiode, 

som yder større beskyttelse, jo længere den er. Da franchisegivers fleksibilitet kræver en kort opsi-

gelsesperiode, mens franchisetagers engagement kræver en lang uopsigelighedsperiode, vil de to 

kvaliteter således være modsatrettede. 

Der er en tendens til, at franchisegiver i kontraktkonciperingen ved konventionelle kontrakter foku-

serer på at foretage en afvejning mellem fleksibilitet og engagement frem for at øge begge kvaliteter 

samtidigt.252 Dette ses ved, at franchiseparterne alene justerer på kontraktlængden for at finde den 

mest optimale afvejning mellem fleksibilitet og engagement, som illustreret i Figur 3, der er udar-

bejdet med inspiration fra Benito, Petersen & Welch (2018). 

                                                
252 Benito, Petersen & Welch (2018), side 2. 
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Figur 3: Afvejning mellem franchisegivers fleksibilitet og franchisetagers engagement som funktion 
af en uopsigelig kontraktlængde. 

Figur 3 illustrerer afvejningen mellem fleksibilitet og engagement i franchisesamarbejdet som funk-

tion af uopsigeligheden af franchisekontrakten på en logaritmisk akse. Den blå prik illustrerer fran-

chisegivers fleksibilitet, mens den grå prik illustrerer franchisetagers engagement. Det fremgår, at 

de to kvaliteter i samarbejdet påvirkes meget i starten af samarbejdet, hvorefter påvirkningen mind-

skes med samarbejdets varighed. Da det alene er kontraktlængdens uopsigelighedsperiode, der ju-

steres på, vil franchisegivers fleksibilitet og franchisetagers engagement følges ad horisontalt (illu-

streret ved hængelåsen), og det ses, at en uopsigelig kontraktlængde på 10 år giver en lige mængde 

af fleksibilitet og engagement, da kurverne her skærer (illustreret ved den sorte stjerne).253 

3.3.2 Realoptionerne som alternativ til afvejningen 

Frem for at anvende kontraktlængden som styringsværktøj til at foretage en afvejning mellem flek-

sibilitet og engagement, kan realoptioner introduceres i samarbejdet, da disse kan påvirke både flek-

sibilitet og engagement i samarbejdet. Realoptionerne vil ikke medføre en afvejning af de to kvali-

teter, men derimod bevirke en samtidig påvirkning af disse. Dog skal det bemærkes, at de ændrin-

ger, som realoptionerne kan medføre, alene er gældende i optionernes løbetid. Udløber optionen på 

et givent tidspunkt, vil optionens ændring af fleksibilitet og engagements-afvejningen ligeledes 

                                                
253 Ibid., side 3. 
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bortfalde. Når effekten af realoptioner, indsat som erstatning for en uopsigelighedsperiode, under-

søges, antages det, at udnyttelse af realoptionerne vil være eneste måde at opsige samarbejdet på. 

Dette er gjort for at sikre, at effekten af realoptionerne ikke mindskes over tid. Parterne har dog 

fortsat hæveadgang, såfremt medkontrahenten væsentligt misligholder franchisekontrakten, hvilket 

dog ikke vil inddrages i analysen.  

I nedenstående figurer (Figur 4, 5, 6 og 7) illustreres forholdet mellem franchisegivers fleksibilitet 

og franchisetagers engagement afhængigt af introduktionen af en eller flere realoptioner i franchi-

sekontrakten. Franchisegivers fleksibilitet er, ligesom i Figur 3, vist ved de blå prikker, mens fran-

chisetagers engagement er illustreret ved de grå prikker. Prikkerne kan alene rykke sig på deres 

respektive akse.  

 

Figur 4: Forholdet mellem fleksibilitet og engagement i konventionelle franchisekontrakter. 

Arealet under den rette linje beskriver den værdi, der findes i samarbejdet. Værdien er afhængig af 

dels den oplevede fleksibilitet for franchisegiver og dels af franchisetagers engagement. Udgangs-

punktet er en konventionel franchisekontrakt med en initial uopsigelighedsperiode på 10 år, hvilket 

er illustreret i Figur 4. Virkningen af indførelsen af realoptioner vil blive vurderet i relation til Figur 

4. 
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3.3.2.1 Indførelse af call-option i franchisekontrakten 

Ved at indsætte en call-option i franchisekontrakten vil franchisegiver være sikret en rettighed til at 

indtræde på det nye marked ved at købe og overtage franchiseforretningen til en på forhånd fastsat 

pris. Vælger franchisegiver at udnytte call-optionen, vil virkningen heraf være, at han efter 6 måne-

ders varsel overtager alle de underliggende aktiver, og derved på egen hånd vil eje og drive franchi-

seforretningen. Call-optionen bliver derved et udtryk for en øget fleksibilitet for franchisegiver, som 

altså har mulighed for at ophøre samarbejdet og overtage forretningen, når han ønsker dette.254 

 

Figur 5: Effekten af indførelsen af en call-option i franchisekontrakter. 

Den øgede fleksibilitet er illustreret i Figur 5, der viser forholdet mellem fleksibilitet og engage-

ment i en franchisekontrakt med en call-option. Det ses, at franchisegivers fleksibilitet er øget fra 

middel til max, hvorefter arealet under linjen forøges. Forøgelsen, som er illustreret ved det prikke-

de areal, udgør den samlede værditilvækst i samarbejdet, som medføres af call-optionen. Franchise-

givers fleksibilitet bliver ikke påvirket af, at franchisegiver skal godtgøre og kompensere franchise-

tager ved udnyttelsen af realoptionen, som beskrevet i afsnit 3.2.3, da call-optionen først vil udnyt-

tes, når dette viser sig profitabelt for franchisegiver. 

Franchisetagers engagement i samarbejdet vil ikke påvirkes ved indførelsen af call-optionen som 

eneste opsigelsesmulighed sammenholdt engagementet ved den 10-årige uopsigelige kontrakt, hvil-
                                                
254 Benito, Petersen & Welch (2018), side 4. 
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ket illustreres ved, at den grå prik i Figur 5 ikke rykker sig. Baggrunden herfor er, at franchisetager 

fortsat vil opleve en hold-up risiko i form af mulig opsigelse (termineringsdilemma), såfremt han 

øger sit engagement, da dette kan bevirke, at det vil blive profitabelt for franchisegiver at udnytte 

call-optionen. Derved vil franchisetager ikke øge sit engagement. Samtidig vil han omvendt heller 

ikke mindske sit engagement under de givne omstændigheder, da han ved franchisegivers udnyttel-

se af call-optionen vil modtage godtgørelse for de relationsspecifikke investeringer, som han har 

foretaget, og derudover modtager en kompensation i de efterfølgende 6 måneder. 

3.3.2.2 Indførelse af put-option i franchisekontrakten 

Ved omvendt at indføre en put-option i franchisekontrakten får franchisetager mulighed for at sælge 

franchiseforretningen til franchisegiver på et hvilket som helst tidspunkt inden for put-optionens 

løbetid, dog med 6 måneders varsel. Put-optionen sikrer med andre ord franchisetager retten til at 

overføre de usikkerheder og risici til franchisegiver, som han ellers selv skulle bære. Franchisetager 

kan derved øge sit engagement uden en øget risiko, da han kan sælge de aktiver, som realoptionen 

omhandler, i tilfælde af, at franchiseforretningen ikke går som planlagt, og således foretage tabsbe-

grænsning.255 Godtgørelsen og kompensationen, som beskrevet i afsnit 3.2.4, vil desuden medvirke 

til at fjerne eventuelle hold-up problematikker,256 dog således at franchisetager stadig selv har en 

aktie i samarbejdet, forstået på den måde, at han vil have motivation til at yde en god indsats, da 

han ikke bliver kompenseret 100 % for sine investeringer. Franchisegiver er særligt interesseret i 

det engagement, som put-optionen medfører, da franchisetagers fulde engagement er afgørende for 

udnyttelse af det fulde gevinstgrundlag i franchiseforretningen, samt at der kan skabes relationsren-

te.257 

Illustrativt vil indførelsen af put-putoptionen betyde, at franchisetagers engagement øges, hvilket 

ses på Figur 6. Det ses dog samtidig, at der sker en ændring i franchisegivers fleksibilitet, som fal-

der til det mindst mulige258. Dette skyldes det faktum, at franchisegiver ved en franchisekontrakt 

kun indeholdende en put-option ikke selv har muligheden for at bestemme, hvornår han vil overtage 

franchiseforretningen. Det er alene i situationen, hvor franchisetager vælger at udnytte sin put-

option, at franchisegiver har mulighed for at overtage driften, hvilket han i så fald vil være forplig-

                                                
255 Benito, Petersen & Welch (2018), side 4. 
256 Ibid., side 5. 
257 Benito, Petersen & Welch (2018), side 2. 
258 Dette fremhæves også i Benito, Petersen & Welch (2018), side 5. 
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tet til. Selvom franchisegivers fleksibilitet falder til det mindst mulige, ses det i Figur 6, at samar-

bejdet fortsat vil være forbundet med værdi. Dette skyldes, at franchisetagers øgede engagement 

ceteris paribus vil medføre en større indtjening i franchiseforretningen, hvilket begge franchisepar-

ter vil få gavn af. Franchisegiver vil modtage højere royaltybetalinger, og franchisetager vil ikke 

længere opleve en hold-up risiko i relation til at blive opsagt. Samarbejdet vil således fortsat være 

værdiskabende, hvilket er vist ved arealet under den rette linje, hvor det prikkede areal viser værdi-

tilvæksten. Dog vil værdien ved samarbejdet være relativt lavere end i udgangspunktet, hvilket er 

vist ved værditabet, som er markeret som det stribede areal i Figur 6. 

 

Figur 6: Effekten af indførelsen af en put-option i franchisekontrakter. 

3.3.2.3 Reciprok anvendelse af realoptioner 

Med udgangspunkt i ovenstående kan det opsummeres, at indsættelse af en call-option i franchise-

samarbejdet vil tilføre øget fleksibilitet for franchisegiver, mens indsættelsen af en put-option vil 

give franchisetager mulighed for at engagere sig fuldt ud i samarbejdet, dog samtidig med at fran-

chisegivers fleksibilitet falder. På baggrund heraf undersøges det i det følgende, hvordan en reci-

prok anvendelse af realoptioner i franchisesamarbejdet vil påvirke parternes fleksibilitet og enga-

gement samt udbytte af samarbejdet. 

Den negative indvirkning på franchisegivers fleksibilitet, som realiseres af en put-option, vil ikke 

opstå ved en reciprok anvendelse af realoptioner, da franchisegiver ikke vil være afskåret fra selv at 
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bestemme, hvornår og om han ønsker at overtage franchiseforretningen. Til trods for at franchisegi-

ver kan blive pålagt at overtage forretningen, hvis franchisetager udnytter sin put-option, vil effek-

ten heraf altså opvejes af call-optionen og franchisegivers risikoneutralitet. Derfor ses det i Figur 7, 

at en reciprok anvendelse af realoptionerne vil få det resultat, at både franchisegivers fleksibilitet og 

franchisetagers engagement øges til det maksimale, hvilket udspringer af den samtidige effekt af 

call- og put-optionen. 

 

Figur 7: Effekten af indførelsen af reciprokke realoptioner. 

I Figur 7 ses det tydeligt, at den reciprokke anvendelse af realoptioner i franchisesamarbejder giver 

en væsentligt forøget værdi i samarbejdet. Sammenholdes Figur 5, 6 og 7 ses det i øvrigt, at den 

reciprokke anvendelse af realoptionerne, som vist i Figur 7, skaber den relativt største værditil-

vækst, som vist ved det prikkede areal. Medtager man parternes divergerende risikoprofiler i vurde-

ringen af den reciprokke realoptionsanvendelse, må det påpeges, at den reciprokke anvendelse klart 

er at foretrække. Dette skyldes først og fremmest, at franchisetager, som den risikoaverse aktør, har 

en højere nytte ved et relativt lavt men sikkert payoff, og da put-optionen eliminerer risici for fran-

chisetager, vil han opleve en større værdi ved samarbejdet indeholdende en put-option. Samtidig vil 

franchisegiver, som den risikoneutrale aktør, have fleksibilitet til at udnytte sin call-option, så snart 

franchiseforretningens drift er profitabel, og han kan derved opnå den fulde gevinst, hvilket også er 

årsagen til den store værditilvækst vist i figuren. Der må dog tages forbehold for, at der i figurerne 
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(4, 5, 6 og 7) ses bort fra eventuelle andre faktorer, der kan gøre det mere eller mindre attraktivt for 

franchiseparterne at indsætte realoptionerne i kontrakten.259 

3.3.3 Vurdering af reciprokke realoptioner i relation til risikoallokering 

Med afsæt i ovenstående vil en reciprok anvendelse af realoptioner i franchiseforhold være fordel-

agtig for begge kontrahenter i franchisesamarbejdet. Franchisegiver sikres en større fleksibilitet, 

mens franchisetager fritages for de risici, som ellers ville være forbundet med et øget engagement i 

samarbejdet. Når der i den forbindelse tages højde for parternes risikoprofiler, kan det i øvrigt 

fremhæves, at put-optionens effekt med at overføre risici til franchisegiver medfører en bedre risi-

koallokering. Det skyldes, at franchisegiver er den risikoneutrale aktør i franchisesamarbejdet, og 

derved ikke vil føle denne øgede risiko som indgribende, da han har mulighed for at risikosprede. 

Den mindskede risiko for franchisetager vil samtidig skabe incitament for ham til at yde sit bedste i 

samarbejdet, hvorved franchiseforretningens gevinst øges, da en yderligere indsats ceteris paribus 

vil medføre en øget gevinst, hvilket kommer begge franchiseparter til gode. Ved denne fremgangs-

måde vil realoptionerne kunne tjene til udøvelse af strategisk kontrahering mellem parterne, således 

at fokus i samarbejdet ændres fra, at parterne fokuserer på eget udbytte af samarbejdet på bekost-

ning af medkontrahenten til, at parterne ved fælles indsats grundlæggende kan forbedre den fælles 

værdi af franchisesamarbejdet. I det følgende skal det undersøges nærmere, hvilken effekt en reci-

prok anvendelse af realoptionerne har for franchiseparternes gevinstmuligheder i samarbejdet. 

3.4 Realoptionernes betydning for gevinstmulighederne i samarbejdet 

I dette afsnit analyseres realoptioners indvirkning på franchiseparternes gevinstmuligheder i fran-

chisesamarbejdet. For konkret at kunne vurdere betydningen af reciprokke realoptioner, må franchi-

separternes nyttefunktioner samt deres respektive udnyttelse af realoptionerne først undersøges, 

hvorefter den konkrete effekt af realoptionerne kan vurderes. Til denne vurdering af gevinsten tages 

der udgangspunkt i en kombination af parternes profit og nytte. 

                                                
259 Ibid., side 6. 
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3.4.1 Franchiseparternes nyttefunktioner 

Forinden franchiseparterne indgåelse af franchisesamarbejdet vil de naturligt have overvejelser om-

kring deres forventede nytte herved. Selvom den forventede nytte kan være svær at forudse grundet 

usikkerheden, der foreligger i relation til markedets potentielle udvikling, vil parternes forventede 

nytte i afhandlingen blive estimeret med udgangspunkt i Von Neumann og Morgensterns nytteteo-

rem, der er vist i Ligning 1.1. Nytteteoremet beskriver en franchiseparts forventede nytte ved at tage 

højde for de forskellige udfald og dertil knyttede sandsynligheder260, og med udgangspunkt heri 

samt med inspiration fra en lignende figur i Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019),261 vil fran-

chiseparternes nyttekurver blive illustreret som vist i Figur 8. 

 

Figur 8: Franchiseparternes respektive nytter på et usikkert marked. 

Den horisontale akse viser franchiseforretningens forventede tab eller indtjening på det nye marked, 

mens den vertikale akse viser franchiseparternes nytte forbundet med det pågældende tab eller den 

pågældende indtjening. Figur 8 er med andre ord en illustration af franchiseparternes nytte på et 

marked med usikkerhed baseret på deres forskellige risikoprofiler, og kurverne påvirkes ikke af 

                                                
260 Dutta (1999), side 436 f. 
261 Petersen, Asmussen & Hilmersson (2019), side 11. 
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indførelsen af realoptioner i franchisesamarbejdet.262 Tab og indtjening, som fremgår af Figur 8 og 

efterfølgende figurer og beregninger, er opgjort i Net Present Value (NPV), og beskriver det 

tab/indtjening, franchiseparterne forventer, at franchiseforretningen kan opnå på 10 år. Franchise-

samarbejdet stopper ikke nødvendigvis efter 10 år, men franchiseparterne har ikke mulighed for at 

forudse markedsudfaldene længere ud i fremtiden, hvorved der for simplificering alene foretages 

beregninger på baggrund af denne afgrænsede tidsperiode i afhandlingen. 

Franchisetagers faldende marginalnytte ses tydeligt, da hans nytte falder drastisk jo mere franchise-

forretningen taber, samtidig med at den stiger mindre og mindre med en øget indtjening. Franchise-

tagers nyttekurve vil grundet sin risikoaversion altid være konkav, og det drastiske fald i nytten, 

som ses ved franchiseforretningens underskud, øges af, at franchisetager har foretaget store initiale 

relationsspecifikke investeringer, som har en markant lavere (hvis overhovedet nogen) værdi i deres 

second best use. Risikoen for at opleve et tab er derved væsentligt indgribende for franchisetager, 

og betyder derfor mere end muligheden for at forøge sin indtjening, når man ser på nytteværdien. 

Franchisegivers risikoneutralitet ses ligeledes tydeligt på hans nyttekurve, da denne danner en ret 

linje. Det kan ud fra Figur 8 fremhæves, at franchisegiver ved franchiseforretningens underskud 

ikke oplever et lige så stort nyttefald som franchisetager, hvilket skyldes hans diversifikation, men 

omvendt vil franchisegiver opleve en større nytteværdi ved en indtjening over 5 MDKK end fran-

chisetager vil. 

3.4.2 Franchiseparternes udnyttelse af realoptioner 

Som netop beskrevet og illustreret i Figur 8, er det ikke altid den samme franchisepart, der har den 

største nytte af franchiseforretningen, hvilket understreger motivationen for en reciprok anvendelse 

af realoptioner i franchisesamarbejdet.  

I det følgende vil det antages, at markedet har tre mulige fremtidige udviklingsudfald, henholdsvis 

en dårlig, middel og god udvikling, som parterne antages at være enige om sandsynligheden for, vil 

indtræde, hvilket er beskrevet i Tabel 1.263 

                                                
262 Ibid. 
263 Ibid., side 12. 
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Tabel 1: De forskellige mulige markedsudfald med tilknyttede tab / indtjeninger og sandsynlighe-
der. 

Markedsudfald Tab/Indtjening Sandsynlighed for udfald 

Udfald 1 = x$: (Dårlig) Tab på 0 til 2,5 MDKK p12 = ⅓ 

Udfald 2 = x+: (Middel) Indtjening på 0 til 5 MDKK p13 = ⅓ 

Udfald 3 = x4: (God) Indtjening på 5 til 10 MDKK p15 = ⅓ 

  

I Figur 9 ses de tre mulige udfald på markedet, sammen med franchiseparternes respektive nytte-

kurver. 

 

Figur 9: Mulige udfald på det usikre marked sammenholdt med franchiseparternes nyttekurver. 

Ved udfald 1, hvor der genereres et underskud i franchiseforretningen, ses det i Figur 9, at franchi-

segiver vil have en større nytte end franchisetager. Dette skyldes, at franchisetager oplever et tab 

som værende meget indgribende som følge af sin risikoaversion og mangel på risikospredning, hvor 

franchisegiver omvendt gennem sin diversifikation bedre kan bære tab på et marked, da han højst 
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sandsynligt vil opleve gevinst på et andet marked. Af den grund vil det i et sådant tilfælde være 

mere optimalt, at franchisegiver bærer tabet, hvilket bliver en realitet, såfremt franchisetager udnyt-

ter sin put-option. Put-optionen medfører altså en reallokering af risikoen, således at denne fjernes 

fra den risikoaverse franchisetager til den risikoneutrale franchisegiver. 

Ved udfald 2 ses det i Figur 9, at franchiseparternes nytte ikke vil være specielt divergerende, og de 

vil stort set opleve samme nytte ved den i franchiseforretningen genererede indtjening. Eftersom der 

ikke opleves tab, vil franchisetager ikke have incitament til at udnytte en eventuel put-option, og da 

der ikke ses en stor profitmulighed, vil franchisegiver ej heller have incitament til at udnytte en 

eventuel call-option. På den baggrund antages det ved udfald 2, at franchisesamarbejdet vil bestå. 

I udfald 3, hvor det går godt for franchiseforretningen, ses det i Figur 9, at franchisegiver igen har 

en højere nytte end franchisetager. Hvis ikke der er en call-option i samarbejdet, som franchisegiver 

kan udnytte i dette tilfælde, vil han kun få en lille del af den ekstraordinære gevinst, der realiseres 

ved udfald 3. Dette skyldes, at franchisegiver, som nævnt i kapitel 2, udelukkende modtager royal-

ties beregnet som en vis procentdel af overskuddet så længe franchisesamarbejdet eksisterer, hvilket 

er på trods af, at franchisegiver har langt større nytte af den ekstra indtjening end franchisetager. 

Ved at indsætte en call-option i samarbejdet, kan franchisegiver overtage franchiseforretningen, og 

derved få den ekstra nytte ud af franchisesamarbejdet, hvorfor der sker en forbedring af allokerin-

gen af den potentielle gevinst ved udfald 3, da gevinsten allokeres til den franchisepart, der får 

størst nytte heraf. 

3.4.3 Realoptionernes indvirkning på franchiseparternes forventede profit 

Franchiseparternes gevinst ved samarbejdet stammer blandt andet fra den profit, de hver især får ud 

af det 10-årige franchisesamarbejde. I konventionelle kontrakter vil det for franchisegiver bestå af 

de royalties, han modtager fra franchisetager, mens det for franchisetager vil være det overskud, 

franchiseforretningen realiserer fratrukket de royalties, der skal betales til franchisegiver. 

Til beregning af franchiseparternes forventede profit ved franchisesamarbejdet, skal følgende anta-

gelser foretages: 1) Den aftalte royaltybetaling til franchisegiver fastsættes til 5 % af indtjeningen. 

Når der ikke realiseres nogen indtjening, vil der således ikke blive betalt royalties, hvilket er tilfæl-

det i udfald 1 (se Figur 9). 2) Selvom de tre markedsudfald alle består af tabs-
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/indtjeningsintervaller, vil det for simplificering antages, at det realiserede tab/indtjening er som 

følger: 

Tabel 2: Fastsættelse af indtjeninger/tab i de forskellige markedsudfald. 

 Udfald 1 (𝐱𝟏) Udfald 2 (𝐱𝟐) Udfald 3 (𝐱𝟑) 

Indtjening/tab I12 = −2,5 I13 = 5 I15 = 10 

 

Ud fra disse antagelser kan franchiseparternes forventede profit (Eπ) udregnes ud fra følgende mo-

del: 

 Eπ = p12 ∗ π12 + p13 ∗ π13 + p15 ∗ π15 (3.1) 

hvor p12beskriver den sandsynlighed, der er for, at udfald 1 finder sted, mens π12 beskriver den pro-

fit, der opnås i udfald 1 og så fremdeles. Til brug for udregningen af franchiseparternes forventede 

profit skal udregningerne for royaltybetalingen (R-) og sandsynligheden for, at udfaldene indtræder, 

ligeledes fastlægges. 

 p12 = p13 = p15 =
1
3  

(3.2) 

 R- = I- ∗ 0,05 (3.3) 

I det følgende vil parterns forventede profit ved henholdsvis en konventionel franchisekontrakt og 

en franchisekontrakt med realoptioner beregnes og sammenholdes på baggrund af ovenstående mo-

del. 
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3.4.3.1 Franchiseparternes forventede profit ved en konventionel franchisekontrakt 

Franchisegivers forventede profit ved et konventionelt samarbejde er givet ved de royaltyindtægter, 

han modtager fra franchisetager. Med udgangspunkt i Ligning 3.1, og de oplyste indtjeninger i Ta-

bel 2, kan franchisegivers forventede profit beskrives som følger:  

 EπDEF-GHIJKLIMKE = p12 ∗ 0 + p13 ∗ R13 + p15 ∗ R15  

 EπDEF-GHIJKLIMKE =
1
3
∗ 0 +

1
3
∗ 5 ∗ 0,05 +

1
3
∗ 10 ∗ 0,05 = 0,25MDKK (3.4) 

Det ses således, at franchisegivers forventede profit af et franchisesamarbejde baseret på en 10-årig 

konventionel kontrakt vil være 0,25MDKK. 

Franchisetagers forventede profit ved et konventionelt samarbejde er givet ved det mulige over-

skud/tab for de tre markedsudfald fratrukket franchisetagers royaltybetalinger til franchisegiver. 

Med udgangspunkt i Ligning 3.1, og de oplyste indtjeninger i Tabel 2, kan franchisetagers forven-

tede profit beregnes som følger: 

 EπDEF-GHIJKQFLKE = p12 ∗ I12 + p13 ∗ RI13 − R13S + p15 ∗ RI15 − R15S  

 EπDEF-GHIJKQFLKE =
1
3
∗ −2,5 +

1
3
∗ (5 − 5 ∗ 0,05) +

1
3
∗ (10 − 10 ∗ 0,05) = 3,9167MDKK (3.5) 

Franchisetager vil således have en forventet profit ved et 10-årigt konventionelt franchisesamarbej-

de på 3,9167MDKK. 

3.4.3.2 Franchiseparternes forventede profit ved et samarbejde med realoptioner 

Ved at indføre realoptionerne i franchisesamarbejdet, som beskrevet i afsnit 3.2, vil risikoen for 

tabet på 2,5MDKK i udfald 1 samt muligheden for gevinsten på 10MDKK i udfald 3 rykkes fra 

franchisetager til franchisegiver. Det skyldes, at franchisetager i udfald 1 vil udnytte sin put-option, 

mens franchisegiver i udfald 3 vil udnytte sin call-option. Ved udnyttelsen af realoptionerne vil 

franchisegiver skulle godtgøre de relationsspecifikke investeringer foretaget af franchisetager, men i 
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de følgende profitberegninger vil der ses bort herfra, da værdien af disse investeringer er ubekendte, 

og derfor ikke vil kunne fastsætte uden nærmere kendskab til, hvor mange og hvilke investeringer, 

der er foretaget. Foruden godtgørelsen for de relationsspecifikke investeringer skal franchisegiver 

kompensere franchisetager 20 % af franchiseforretningens resultat i 6 måneder ved udnyttelsen af 

realoptionerne, hvilket kan medtages i de følgende beregninger. Kompensationen (K-) udregnes 

som følger:  

 
K- =

I- ∗ 0,2
10
12

∗ 6 
(3.6) 

Kompensationen udregnes ved at finde 20 % af indtjeningen i den givne periode, hvilket skal divi-

deres med 10 for at få kompensationen pr. år, hvorefter der divideres med 12 får at få det pr. måned, 

inden det ganges med 6 får at finde den specifikke kompensation, der skal betales i de 6 måneder. 

Franchiseparternes forventede profit af franchisesamarbejdet baseret på en franchisekontrakt, der 

indeholder realoptioner, vil med udgangspunkt i Ligning 3.1, og de oplyste indtjeninger i Tabel 2, 

beregnes som følger: 

 EπDEF-GHIJKLIMKE = p12 ∗ I12 + p13 ∗ R13 + p15 ∗ (I15 − K4)  

 
EπDEF-GHIJKLIMKE =

1
3
∗ −2,5 +

1
3
∗ 5 ∗ 0,05 +

1
3
∗ (10 −

10 ∗ 0,2
10
12

∗ 6) = 2,55MDKK 
(3.7) 

Som det kan ses i ovenstående beregning, vil franchisegivers forventede profit baseres på tabet i 

udfald 1, royaltybetalingen i udfald 2 samt overskuddet i udfald 3 fratrukket kompensationen til 

franchisetager. Den forventede profit for franchisegiver er således 2,55MDKK i de 10 år. 
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Franchisetagers forventede profit ved en franchisekontrakt indeholdende reciprokke realoptioner vil 

derimod afhænge af indtjeningen i udfald 2 fratrukket royaltybetalingen til franchisegiver og den 

kompensation, franchisetager modtager fra franchisegiver ved udfald 3.264 

 EπDEF-GHIJKQFLKE = p12 ∗ 0 + p13 ∗ RI13 − R13S + p15 ∗ K4  

 
EπDEF-GHIJKQFLKE =

1
3
∗ 0 +

1
3
∗ (5 − 5 ∗ 0,05) +

1
3
∗
10 ∗ 0,2
10
12

∗ 6 = 1,6167MDKK 
(3.8) 

Franchisetagers forventede profit på 10 år udgør således 1,6167MDKK ved en franchisekontrakt 

med realoptioner. 

3.4.3.3 Vurdering af realoptionernes betydning for den forventede profit 

På baggrund af ovenstående beregninger kan franchiseparternes forventede profit for henholdsvis 

en konventionel franchisekontrakt og en kontrakt indeholdende reciprokke realoptioner sammen-

holdes. For franchisegiver ses det, at der realiseres en stigning i profitten fra 0,25MDKK ved en 

konventionel kontrakt (Ligning 3.4) til 2,55MDKK ved en kontrakt med reciprokke realoptioner 

(Ligning 3.7). Franchisegiver opnår således en stigning på 2,3MDKK, svarende til en procentvis 

stigning på 920 %. For franchisetager er situationen dog lidt anderledes, da der her ses en reduktion 

af profitten, som falder fra 3,9167 MDKK ved en konventionel kontrakt (Ligning 3.5) til 

1,6167MDKK ved en kontrakt med realoptionerne (Ligning 3.8). Således vil franchisetager opleve 

et profittab på 2,3MDKK svarende til et tab på 58,7 %. Dette resultat taler umiddelbart for, at det 

alene vil være franchisegiver, der har interesse i indførelsen af reciprokke realoptioner i franchise-

kontrakten. Det må dog erindres, at franchiseparterne har divergerende risikoprofiler, hvilket har 

betydning for deres respektive nyttevurdering, hvorfor det i det følgende vurderes, hvorvidt parterne 

har incitament til at indføre de reciprokke realoptioner ud fra en nyttebetragtning. 

3.4.4 Realoptionernes indvirkning på franchiseparternes forventede nytte 

Som følge af franchiseparternes forskellige risikoprofiler vil de opnå forskellige nytter ved de tre 

udfald og underliggende tabs- eller indtjeningsmuligheder, hvorfor de også vil have forskellige nyt-
                                                
264 Grundet afhandlingens antagelser vil franchisetager i udfald 1 ikke modtage kompensation. 
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tegevinster og nyttetab ved indførelsen af reciprokke realoptioner. Som det ses i Figur 9, vil begge 

franchiseparter have en nytte på 0, når franchiseforretningen hverken oplever tab eller indtjening, 

og begge parter har en indtjening på 0, ligesom begge parter har en nytte på 5, når franchiseforret-

ningen tjener 5 MDKK. For at vurdere, hvordan realoptionerne påvirker franchiseparternes forven-

tede nytte, må deres forventede nytte ved en konventionel franchisekontrakt først beregnes, for der-

næst at beregne parternes forventede nytte ved samarbejdet med reciprokke realoptioner, således at 

disse kan sammenholdes. 

3.4.4.1 Franchiseparternes forventede nytte ved en konventionel franchisekontrakt 

For at franchiseparternes forventede nytte kan beregnes, skal de realiserede nytter ved hvert mar-

kedsudfald først fastlægges. Ved en konventionel franchisekontrakt vil franchisetager få en forven-

tet nytte svarende til nytten ved at indtræde på et usikkert marked fratrukket de royalties, der skal 

betales til franchisegiver. Ud fra antagelserne foretaget i afsnit 3.4.3 om de tre forskellige markeds-

udfalds profitter, vil udfald 1 medføre et tab for franchisetager på 2,5MDKK og -6 nytteenheder, 

udfald 2 vil medføre en indtjening på 4,75MDKK (5MDKK minus 5 %) og 4,6 nytteenheder og 

udfald 3 vil medføre en indtjening på 9,5MDKK (10MDKK minus 5 %) og 6,05 nytteenheder. 

Franchisegiver vil ikke modtage royalties i udfald 1, hvilket giver ham en nytte på 0, i udfald 2 vil 

franchisegiver modtage 0,25MDKK (5 % af 5MDKK) i royalties, hvilket giver ham en nytte på 

0,25, og i udfald 3 vil han modtage 0,5MDKK (5 % af 10MDKK) i royalties og dermed en nytte på 

0,5.265 Franchiseparternes nytte kan opsummeres som i Tabel 3: 

Tabel 3: Franchiseparternes nytte i konventionelle franchiseforhold. 

Nytte = (𝐮𝐱) Udfald 1  Udfald 2 Udfald 3 

Franchisegiver 0 0,25 0,5 

Franchisetager -6 4,6 6,05 

 

                                                
265 Nytteenhederne ved de forskellige MDKK er aflæst på franchiseparternes respektive nyttekurver i Figur 8. 



Kapitel 3 – Realoptioner i franchiseforhold 

 87 

Med udgangspunkt i Von Neumann og Morgensterns nyttefunktion (Ligning 1.1), og de antagelser, 

der er foretaget i afsnit 3.4.3, kan franchiseparternes forventede nytter (EU) i konventionelle fran-

chiseforhold estimeres som følger: 

 EUDEF-GHIJKLIMKE =
1
3
∗ 0 +

1
3
∗ 0,25 +

1
3
∗ 0,5 = 0,25 (3.9) 

 EUDEF-GHIJKQFLKE =
1
3
∗ −6 +

1
3
∗ 4,6 +

1
3
∗ 6,05 = 1,55 (3.10) 

Franchisegiver vil altså have en nytte på 0,25, mens franchisetager vil have en nytte på 1,55 ved en 

10-årig konventionel franchisekontrakt. 

3.4.4.2 Franchiseparternes forventede nytte ved et samarbejde med realoptioner 

Franchisegivers forventede nytte 

Franchisegivers forventede nytte ved et franchisesamarbejde, der indeholder reciprokke realoptio-

ner, afhænger af realoptionernes medførte ændring i forhold til den forventede nytte ved en konven-

tionel franchisekontrakt. Når realoptionerne er indført i kontrakten, vil franchisetagers udnyttelse af 

put-optionen i udfald 1 medføre en reallokering af risikoen for tabet, således at franchisegiver må 

bære dette, hvilket resulterer i, at franchisegiver vil opleve et nyttetab. Som det ses i Figur 10, vil 

dette nyttetab være på 2,5 nytteenheder.266 Call-optionen vil omvendt medføre, at franchisegiver vil 

opleve en øget gevinst i udfald 3, da gevinstmuligheden ligeledes er reallokeret fra franchisetager til 

franchisegiver. Som følge af franchisegivers kompensationsbetaling i udfald 3 beløbende til 

100.000DKK267, vil franchisegiver alene få nyttegevinsten forbundet med indtjeningen på mere end 

5,1MDKK (5MDKK+100.000DKK)268. Indtjeningen på 4,9MDKK (10MDKK-5,1MDKK), giver 

franchisegiver en nytte på 4,9. Derved udgør franchisegivers nyttegevinst af call-optionen 4,9 nytte-

                                                
266 Det erindres, at franchisegiver ikke skal betale kompensation til franchisetager ved put-optionens udnyttelse i udfald 
1 som følge af, at franchiseforretningen ikke oplever nogen positiv indtjening. Se afsnit 3.2.4. 
267 

2YZ[\\∗Y,3
2Y
$+

∗ 6 = 100.000DKK. 
268 Dette skyldes, at franchisegiver vil udnytte call-optionen ved en indtjening overstigende 5MDKK, men da han er 
forpligtet til at kompensere franchisetager med 100.000MDKK i udfald 3, vil franchisegivers nytte alene baseres på 
nytten mellem 5,1MDKK og 10MDKK (4,9MDKK). Franchisetager vil realisere indtjeningen, og derved nytten, frem 
til de 5,1MDKK, hvorved franchisegiver ikke opnår nytte for indtjeningen op til dette beløb. 
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enheder. Den samlede effekt af de reciprokke realoptioner betyder således, at franchisegiver får en 

forventet nytte på: 

 EUDEF-GHIJKLIMKE =
1
3
∗ −2,5 +

1
3
∗ 0,25 +

1
3
∗ 4,9 = 0,8833 (3.11) 

 

Franchisegivers nytte vil altså stige med 0,6333 nytteenheder fra 0,25 i en konventionel kontrakt til 

0,8833 i en kontrakt med realoptioner. 

 

Figur 10: Franchisegivers gevinst og tab af nytte ved indførelsen af realoptioner i franchisekon-
trakten sammenlignet med konventionelle kontrakter. 

Franchisetagers forventede nytte 

Franchisetagers samlede forventede nytte ved en franchisekontrakt indeholdende reciprokke realop-

tioner udgøres af realoptionernes ændring af nytten i forhold til den forventede nytte ved en kon-

ventionel franchisekontrakt. Ved en kontrakt med reciprokke realoptioner vil franchisetager, som 

tidligere angivet, udnytte sin put-option i udfald 1, og vil derved undgå nyttetabet på -6, hvorved at 
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franchisetager opnår en nyttegevinst på 6 nytteenheder af put-optionen. Dette er illustreret i Figur 

11. 

 

Figur 11: Franchisetagers gevinst og tab af nytte ved indførelsen af realoptioner i franchisekon-
trakten sammenlignet med konventionelle kontrakter. 

Franchisegiver må omvendt forventes at udnytte sin call-option i udfald 3, når markedet udvikler 

sig positivt, og franchisetager går derved glib af gevinsten på overstigende 5MDKK. Grundet call-

optionens struktur vil franchisetager dog ikke miste sin fulde nytte, da franchisetager i de første 6 

måneder efter udnyttelsen af call-optionen vil modtage 20 % af franchiseforretningens resultat i 

kompensation, hvilket svarer til 100.000DKK. Derfor ses det i Figur 11, at franchisetager ikke taber 

nytte af de første 100.000DKK i udfald 3, men alene af de resterende 4,9MDKK. Da franchiseta-

gers nytte ved 5,1MDKK er 5,2 og ved 10MDKK er 6,1, vil franchisetager altså alene tabe 0,9 nyt-

teenheder, hvis franchisegiver udnytter sin call-option. Derved bliver franchisetagers forventede 

nytte som følger: 

 EUDEF-HIJKQFLKE =
1
3
∗ 0 +

1
3
∗ 4,6 +

1
3
∗ 5,2 = 3,2667 (3.12) 
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Den samlede effekt af de reciprokke realoptioner betyder således, at franchisetager får en stigning i 

sin forventede nytte på 1,7167 nytteenheder, da hans forventede nytte ved reciprokke realoptioner 

bliver 3,2667 nytteenheder, mens den forventede nytte i konventionelle franchisekontrakter var 1,55 

nytteenheder. 

3.4.4.3 Vurdering af realoptionernes betydning for den forventede nytte 

På baggrund af ovenstående kan det fastlås, at begge franchiseparter vil opnå en øget nytte ved 

franchisesamarbejdet, når der tilføjes reciprokke realoptioner. De reciprokke realoptioner medfører 

for franchisegiver en samlet nyttegevinst på 0,6333, således at franchisegiver nytte er 0,8833 (Lig-

ning 3.11) i franchisesamarbejdet med reciprokke realoptioner, hvilket svarer til en procentvis stig-

ning på 253,33 % fra en konventionel kontrakt. For franchisetager bevirker de reciprokke realoptio-

ner en nyttegevinst på 1,7167, således at franchisetagers nytte er 3,2667 (Ligning 3.12) i franchise-

samarbejdet med reciprokke realoptioner, hvilket svarer til en procentvis stigning på 110,75 % fra 

en konventionel kontrakt. Derved vil begge franchiseparter ud fra en nyttevurdering have et incita-

ment til at indføre realoptioner i deres franchisekontrakt. 

Sammenholdes dette med resultaterne fra realoptionernes betydning for parternes profit ved samar-

bejdet, kan det påpeges, at til trods for, at franchisetagers profit ikke stiger, vil han realisere en væ-

sentlig stigning i den forventede nytte, hvilket i sig selv medfører et incitament til at indføre realop-

tionerne. Nyttestigningen må siges at være affødt af den alternative risikoallokering, som realoptio-

nerne medfører, hvilket har en væsentlig indvirkning på franchisetagers forventede nytte som følge 

af hans risikoaversion. Dette skyldes, at franchisetager foretrækker et relativt mindre, men langt 

mere sikkert afkast. Franchisegiver vil desuden både ud fra en profit- og nyttevurdering have inci-

tament til at indføre de reciprokke realoptioner i franchisesamarbejdet. Sammenholdt med konven-

tionelle kontrakter bevirker realoptionernes alternative allokering af samarbejdets risici og gevin-

ster, at partnerne begge stilles bedre i samarbejdet, hvorved de reciprokke realoptioner forbedrer 

risiko- og gevinstallokeringen mellem parterne, hvilket er ønskeligt ud fra formålet om at opnå ide-

alreferencen i strategisk kontrahering. 
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3.5 Realoptionernes betydning for kontraktuelle problemer 

I dette afsnit vil de problematikker, som afhandlingens afsnit 2.5 belyser, blive behandlet på ny. 

Problematikkerne stammer fra den konventionelle tilgang i kontraktgrundlaget samt den juridiske 

baggrundsret, og omfatter franchisekontraktens udarbejdelse på armslængdevilkår, franchisetagers 

termineringsdilemma, samt hold-up risici og free riding-incitamenter. Formålet med nærværende 

afsnit er at vurdere, om indførelsen af reciprokke realoptioner kan løse disse, med det formål at 

kunne skabe incitamentsforenelighed og målkongruens mellem franchiseparterne. 

3.5.1 Realoptionernes betydning for kontraktens armslængdevilkår 

Som beskrevet i kapitel 2 er konventionelle franchisekontrakter udformet på armslængdevilkår, 

hvilket kendetegnes ved et fokus på egennyttemaksimering om nødvendigt på bekostning af med-

kontrahenten. Eftersom at det oftest er franchisegiver, der udarbejder franchisekontrakten i konven-

tionelle samarbejder, vil vilkårene heri være til gavn for franchisegiver, og armslængdevilkårene vil 

medføre betydelige omkostninger og risici i samarbejdet for franchisetager. 

Et udtryk for franchisekontraktens armslængdevilkår er, som tidligere nævnt, at franchisetager på-

lægges at afholde de relationsspecifikke initialinvesteringer. Introduktionen af en reciprok anven-

delse af realoptioner ændrer ikke direkte ved dette, men har dog betydning for den underliggende 

risiko. Grundlaget for, at de relationsspecifikke initialinvesteringer anses for problematiske, er ikke 

selve afholdelsen af investeringerne, men derimod franchisetagers risiko for ikke at få tjent værdien 

af investeringerne hjem, såfremt markedet udvikler sig negativt, og franchiseforretningen ender 

med at tabe penge, og i værste fald må lukke. Hertil kommer også, at investeringernes værdi i se-

cond best use antages at være markant lavere. Ved at indføre en put-option flyttes risikoen for, at 

franchiseforretningen ikke kan tjene investeringerne hjem fra franchisetager til franchisegiver. Det 

skyldes, at franchisetager vil kunne udnytte sin ret til at sælge franchiseforretningen, og dertil knyt-

tede aktiver, mod en godtgørelse på 75 % af de relationsspecifikke investeringers afskrevne værdi 

samt en tidsbegrænset kompensation på 20 % af franchiseforretningens overskud. Dette kan desu-

den være med til at tiltrække flere potentielle franchisetagere, hvorved franchisegiver får større mu-

lighed for at finde netop den franchisetager, der kan udløse det optimale, strategiske fit mellem 

franchiseparterne, hvilket er karakteristisk for strategiske samarbejder. 
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Ligesom de relationsspecifikke initialinvesteringer er også den initiale uopsigelighedsperiode ud-

tryk for et armslængdevilkår. Godt nok er uopsigelighedsperioden et hold-up værn, som giver fran-

chisetager mulighed for at afskrive de relationsspecifikke initialinvesteringer over perioden, men 

det kan potentielt medføre, at franchisetager er afskåret fra at tabsbegrænse, i tilfælde af at franchi-

seforretningen ikke oplever succes. Ved indsættelse af reciprokke realoptioner elimineres denne 

risiko, da franchisesamarbejdet ikke kan opsiges på andre måder end ved udnyttelse af optionerne. 

Dette betyder, at enten vil franchiseforholdets varighed medføre, at franchisetager vil kunne afskri-

ve investeringerne, og ellers vil franchisetager blive godtgjort for den afskrevne værdi, uanset om 

det er call- eller put-optionen, der udnyttes. På den baggrund omplaceres risikoen til franchisegiver. 

Franchisetagers rettighed til at benytte sig af franchisegivers forretningskoncept, herunder immate-

rielle rettigheder er et af hovedkarakteristikaene i franchiseforhold. Problemet ved konventionelle 

franchisekontrakters regulering af fordelingen af rettighederne efter samarbejdets ophør er, at ret-

tighederne som oftest vil tilfalde franchisegiver uden godtgørelse eller kompensation for eventuelle 

anstrengelser, som franchisetager har foretaget til eksempelvis at udbygge kundeporteføljen. For at 

få mest ud af franchiseforretningen er det dog afgørende, at franchisetager foretager sådanne inve-

steringer i kundeporteføljen, goodwill og andre immaterielle rettigheder, og de reciprokke realopti-

oner afhjælper de forbundne problematikker hermed, eftersom de medfører en godtgørelse i tilfælde 

af franchisesamarbejdets ophør. Hvor franchisetager således i konventionelle samarbejder risikerer 

at gå glip af efterfølgende gevinster, der realiseres som følge af franchisetagers indsats, vil franchi-

setager her blive kompenseret for denne mistede gevinst ved den procentdel, franchisetager får fra 

franchiseforretningens overskud ved samarbejdets ophør. Franchisetager vil grundet denne kom-

pensationsmulighed ikke undlade at foretage sådanne investeringer, da han må anses for at have 

mulighed for at tjene disse hjem. 

Når franchisekontrakten udformes på armslængdevilkår, ses det endvidere, at franchisetager ikke 

har ret til godtgørelse for de investeringer og omkostninger denne har afholdt i relationsøjemed. 

Umiddelbart vil franchisetagers risiko for, at kontraktforholdet ophører, stige som følge af, at fran-

chisegiver kan udnytte sin call-option, hvilket vil betyde en øget risiko for ikke at få sine omkost-

ninger dækket og miste fremtidig indtjening. Dog er realoptionerne i sig selv en form for godtgørel-

se, da strukturen af realoptionerne gør, at franchisetager ikke bare bliver sat ud af franchisesamar-

bejdet uden godtgørelse. Problematikken med den manglende godtgørelse ved samarbejdets ophør 

bliver altså elimineret ved indførelsen af realoptionerne i kontraktforholdet. 
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På baggrund af ovenstående analyse af realoptionernes betydning for armlængdevilkårene i konven-

tionelle kontrakter kan det konstateres, at den nye fordeling af risiko og gevinst formår at fjerne de 

incitamentsproblematikker, der var i forbindelse hermed. Ved anvendelse af realoptioner bevæger 

franchisekontrakten sig således væk fra det konventionelle udgangspunkt, og kommer til at læne sig 

mere op ad strategisk kontrahering. Den nye fordeling medfører yderligere, at franchiseparterne får 

et bedre samarbejdsgrundlag, da risici og gevinster allokeres til den part, som får størst nytte heraf, 

hvorved det også sikres, at samarbejdet kan opnå det maksimale engagement, hvilket giver parterne 

mulighed for at opnå relationsrente. Dog medfører konventionelle franchisekontrakter yderligere 

problematikker, som analyseres i det følgende. 

3.5.2 Realoptionernes betydning for franchisetagers termineringsdilemma 

I det konventionelle franchisesamarbejde oplever franchisetager et termineringsdilemma bestående 

i, at franchisetager altid kun vil yde en middelmådig indsats af frygt for at blive opsagt. Ved at fjer-

ne muligheden for at opsige kontrakten ved en almindelig opsigelse og indsætte reciprokke realop-

tioner som den eneste måde at ophøre samarbejdet på, kan dette termineringsdilemma potentielt 

elimineres afhængigt af, hvordan realoptionerne er struktureret. 

Afhandlingens struktur af realoptionerne vil eliminere franchisetagers termineringsrisiko,269 hvilket 

grundlæggende skyldes to ting. Først og fremmest har franchisegiver ikke længere mulighed for at 

opsige samarbejdet, såfremt det går dårligt i franchiseforretningen, medmindre call-optionen udnyt-

tes. Da franchiseforretningen i udfald 1 generer et tab, vil franchisegiver ikke frivilligt udnytte sin 

call-option i sådant et tilfælde, hvorfor den eneste, der vil opsige samarbejdet, hvis det går skidt, er 

franchisetager selv ved hjælp af sin put-option. Franchisetager behøver altså ikke at bekymre sig om 

at blive opsagt, såfremt han ikke præsterer på et højt nok niveau, da han enten modtager godtgørelse 

og kompensation fra franchisegiver ved udnyttelse af call-optionen, eller har mulighed for at tabs-

begrænse ved at udnytte sin put-option. Dernæst behøver franchisetager heller ikke være bekymret 

for at yde for meget, selvom dette kan føre til franchisegivers overtagelse af franchiseforretningen 

igennem call-optionen, da dette både medfører en godtgørelse for relationsspecifikke investeringer 

samt en kompensation i 6 måneder efter samarbejdets ophør. Denne konstruktion gør, at franchise-

tager får et incitament til hele tiden at forsøge at øge og udnytte franchiseforretningens gevinst-

                                                
269 Såfremt strukturen og indholdet af realoptionerne er anderledes, vil termineringsdilemmaet ikke nødvendigvis elimi-
neres. 
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grundlag, da han selv vil få en del af de gevinster, der bliver genereret som følge af indsatsen. Fran-

chisetager vil således ikke være tilbageholden med at yde sit bedste, da det enten kommer ham selv 

direkte til gode, hvis ikke call-optionen bliver udnyttet, eller kommer franchisetager til gode som 

følge af den gevinst, som modtages ved udnyttelse af call-optionen. Således vil introduktionen af 

realoptioner som eneste opsigelsesadgang i franchisekontrakten bevirke, at franchisetagers termine-

ringsdilemma fjernes. 

3.5.3 Realoptionernes betydning for hold-up og free riding problematikkerne 

3.5.3.1 Hold-up problematikken 

Problemet med hold-up risici i konventionelle franchiseforhold er, som tidligere beskrevet, at fran-

chisegiver enten kan tiltvinge sig bedre betingelser end oprindeligt forhandlet eller opsige kontrak-

ten til store omkostninger for franchisetager, som er den afhængige aktør i franchiseforholdet grun-

det de store relationsspecifikke initialinvesteringer. 

Ved indsættelsen af reciprokke realoptioner kan denne problematik løses, da afhandlingens realop-

tioner er struktureret således, at de er den eneste opsigelsesmulighed, og uanset hvilken realoption, 

der bliver udnyttet, vil franchisetager opnå en godtgørelse for investeringerne og en kompensation 

det efterfølgende resultat. Derved fjernes franchisetagers risiko for at blive opsagt med store om-

kostninger til følge, og franchisetager er heller ikke lige så afhængig af, at samarbejdet fortsætter, 

da realoptionerne udløser en godtgørelse for de investeringer, der endnu ikke er afskrevet. Selvom 

uopsigelighedsperioden i konventionelle franchiseforhold allerede er en beskyttelse mod hold-up 

problematikker, vil realoptionerne gå skridtet videre. Uopsigelighedsperioden udløber efter et nær-

meret aftalt antal år, hvorefter hold-up risikoen opstår igen i den sidste tid af uopsigelighedsperio-

den og tiden herefter. Realoptionerne, som struktureret i afhandlingen, har ingen udløbsdato, og 

derudover godtgøres både initialinvesteringerne samt løbende relationsspecifikke investeringer fo-

retaget undervejs i franchisesamarbejdet. Derved giver realoptionerne en bedre beskyttelse af fran-

chisetager mod hold-up. 

3.5.3.2 Free riding problematikken 

Under konventionelle franchiseforhold kan franchiseparterne forsøge at snylte på hinandens indsats 

for at få en del af gevinsten uden selv at bidrage. Franchisetager er den aktør, der har størst incita-
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ment til free riding under konventionelle franchiseforhold ved at nyde godt af eksogene faktorer og 

franchisegivers brand. Når der er indsat reciprokke realoptioner i franchisesamarbejdet, vil det give 

bedre mening for franchisetager selv at øge sin indsats og foretage investeringer for at øge franchi-

seforretningens overskud, så længe dennes reservationsnytte er opnået. Dette skyldes, at franchise-

tager igennem realoptionerne sikres et større afkast, forstået på den måde, at det enten medfører at 

franchiseforretningen går fint, og genererer overskud til franchisetager, eller at franchisegiver vil 

udnytte sin call-option, hvilket giver franchisetager godtgørelse for investeringerne samt kompensa-

tion baseret på, hvordan det fremadrettet går franchiseforretningen. 

Analysen af de reciprokke realoptioners indvirkning på de konkrete problematikker, som foreligger 

ved konventionelle franchisekontrakter, viser, at realoptionerne kan tjene til at eliminere de pågæl-

dende problematikker, hvilket i sidste ende kan skabe større incitamentsforenelighed og målkon-

gruens mellem franchiseparterne. Dette er ønskeligt for parterne, når formålet er at opnå et samar-

bejde, der ligger tættere på idealreferencen i strategisk kontrahering. 

3.6 Sammenfatning 

Realoptioner giver ejeren en rettighed, men ikke forpligtelse, til at foretage en investering i eller 

afhændelse af reelle aktiver til en bestemt pris i en given periode. Strukturen og indholdet af realop-

tionerne vil være afgørende for, hvad et franchisesamarbejde tilføres ved anvendelse og koncipering 

af realoptionerne i franchisekontrakten. På baggrund af den i afhandlingen fastlagte struktur ses det, 

at call-optionen sikrer franchisegiver en øget fleksibilitet, mens put-optionen medfører en ny risiko-

allokering, således at risici overvæltes fra franchisetager til franchisegiver. Dette gør det muligt for 

franchisetager at engagere sig fuldt ud i samarbejdet, uden at hans risiko forøges. Realoptionerne 

medfører således en forbedret risikoallokering imellem parterne taget deres respektive risikoprofiler 

i betragtning, hvilket er til parternes fælles bedste. Foruden en forbedret risikoallokering har realop-

tionerne også indvirkning på parternes forventede gevinst ved samarbejdet. Det ses, at både franchi-

segivers forventede profit og forventede nytte vil stige, mens franchisetager realiserer en stigning i 

den forventede nytte, men dog vil opleve et profitfald. På baggrund af en gevinstvurdering bevirker 

reciprokke realoptionerne altså en fordelagtig gevinstallokering, eftersom at franchisetager stilles 

bedre nyttemæssigt på trods af et egentligt profittab, hvilket skyldes hans risikoprofil, mens franchi-

segiver stilles bedre både profit- og nyttemæssigt. Ved at indføre en reciprok anvendelse af realop-
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tioner i franchiseforhold går man således væk fra den konventionelle udformning, og bevæger sig 

tættere på det strategiske samarbejde, der ønskes. 

Foruden en forbedret risiko- og gevinstallokering bevirker de reciprokke realoptioner også, at de 

påpegede problematikker, som foreligger ved konventionelle franchisekontrakter, elimineres. En 

stor del af begrundelsen herfor skyldes realoptionernes udformning samt påvirkning af risikoalloke-

ringen, da franchisetager til forskel fra en konventionel franchisekontrakt tilgodeses og beskyttes 

mod de risici, som franchisetager grundet sin risikoprofil finder enormt indgribende. Indførelsen af 

reciprokke realoptioner må på dette grundlag siges at være en strategi, som begge franchiseparter 

vinder på. Spørgsmålet bliver dog, om de reciprokke realoptioner er eneste måde at opnå de ønske-

de kvaliteter ved samarbejdet og afhjælpe de konstaterede problematikker, eller om dette kan gøres 

på anden og eventuelt bedre vis, hvilket adresseres i kapitel 4. 
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KAPITEL 4 

Alternative kontraktstyringsmekanismer 

I dette kapitel diskuteres det, hvilke udfordringer, der kan opstå i relation til anvendelsen af realop-

tioner som kontraktstyringsmekanisme i et franchisesamarbejde. På den baggrund vil alternative 

kontraktstyringsmekanismer præsenteres med henblik på at undersøge, om de problematikker, som 

realoptioner fandtes at løse i kapitel 3, kan løses på anden vis. 

4.1 Udfordringer ved realoptioner 

Realoptioner kan tjene til at løse de problematikker, som foreligger ved konventionel franchising, 

og kan således være et middel til at øge udbyttet af kontrahenternes samarbejde og udøve strategisk 

kontrahering. På basis af den konstatering kan det være en undring, at det ikke ser ud til, at flere 

franchisesamarbejder indeholder sådanne realoptioner. Dette kan muligvis skyldes, at anvendelsen 

af realoptioner også kan være behæftet med udfordringer. I dette afsnit vil forfatterne således forsø-

ge at belyse dette aspekt ved at pege på mulige udfordringer ved anvendelsen af realoptioner i fran-

chisesamarbejder. 

4.1.1 Værdiansættelse af realoptionerne 

Den mest nærliggende og måske største udfordring ved anvendelsen af realoptioner er værdiansæt-

telsen heraf. Ved en klassisk realoption vil værdiansættelsen vedrøre den egentlige anskaffelsessum 

for erhvervelsen af optionen samt en udnyttelsespris. Tages eksempelvis udgangspunkt i en call-

option vil den pågældende option kunne erhverves til en given anskaffelsessum, og desuden kunne 

udnyttes til en given pris. Ved indførelsen af realoptioner i franchisekontrakten er der ikke umid-

delbart tale om en klassisk erhvervelse af en option, og derved vil værdiansættelsen ej heller vedrø-

re en egentlig anskaffelsessum. Derimod vil parterne udforme realoptionerne ved at indsætte disse 

som rettigheder i en klausul i franchisekontrakten, således at begge parter tildeles en realoption. I 

den forbindelse vil det essentielle være at fastsætte en udnyttelsespris for parternes respektive real-

optioner, og udfordringen herved er, at udnyttelsesprisen i virkeligheden skal svare til værdien af 
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realoptionen på udnyttelsestidspunktet. For call-optionen betyder dette, at udnyttelsesprisen skal 

afspejle værdien af de underliggende aktiver, som realoptionsindehaveren får mulighed for at over-

tage på et givent tidspunkt i fremtiden. I franchising vil udnyttelsesprisen være det vederlag, som 

franchisegiver, der udnytter call-optionen, skal erlægge til franchisetager, hvilket eksempelvis vil 

dække over et vederlag for de underliggende aktiver samt en eventuel anden kompensation. I nær-

værende afhandling er der taget udgangspunkt i, at franchisegiver ved call-optionens udnyttelse skal 

erlægge en godtgørelse for de relationsspecifikke investeringer samt en efterfølgende kompensation 

til franchisetager som følge af samarbejdets ophør. I dette findes derved en antagelse om, at de rela-

tionsspecifikke investeringer omfatter de underliggende aktiver samt andre investeringer, der gav-

ner relationen, såsom investeringer i udvidelsen af forretningen samt immaterielle rettigheder, her-

under goodwill. Denne fastsættelse af udnyttelsesprisen, og dermed værdiansættelsen af de under-

liggende aktiver, besværliggøres af usikkerheder, værdiforringelser samt diskontering af værdi. Det 

samme gør sig gældende i relation til put-optionen, da salgsprisen i den situation ligeledes skal af-

spejle aktivernes værdi på et fremtidigt tidspunkt, hvilket i sig selv er vanskeligt at afgøre på 

kontraktkonciperingstidspunktet. Put-optionen afviger dog fra call-optionen, da det ikke her er den 

udnyttende part, som erlægger vederlaget ved udnyttelsen. Udnytter franchisetager sin put-option, 

vil det være franchisegiver, som skal betale den fastsatte udnyttelsespris som vederlag for overta-

gelsen af de underliggende aktiver. Der er dog, som ved call-optionen, tale om, at udnyttelsesprisen 

skal afspejle værdien af de underliggende aktiver. 

For at kunne værdiansætte realoptionernes udnyttelsespris er franchiseparterne nødt til at nå til 

enighed om realoptionernes udnyttelsesperiode, eventuelle udnyttelsesbetingelser samt andre fakto-

rer i relation til udnyttelsen. I hvilken tidsperiode optionerne kan udnyttes, vil have betydning for 

den enkelte franchiseparts oplevede værdi af sin option samt modpartens oplevede risiko herved. I 

den forbindelse kan det være nødvendigt, at parterne kortlægger de mulige markedsudfald, og med 

hvilken sandsynlighed de respektive markedsudfald indtræder, da dette vil have betydning for, om 

og i givet fald hvornår, realoptionerne udnyttes. Vigtigst for værdiansættelsen er de underliggende 

aktivers forventede værdi på udnyttelsestidspunktet. De underliggende aktiver er netop, hvad real-

optionen giver mulighed for at købe eller afhænde til udnyttelsesprisen, og derved får aktiverne en 

centrale rolle i værdiansættelsen. At fastsætte den forventede fremtidige værdi af disse aktiver på 

kontraktkonciperingstidspunktet er behæftet med en betydelig usikkerhed, da aktiverne selvfølgelig 
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vil afskrives som forventet over tid, men parterne vil have svært ved at medtage eventuelle uforud-

sete skader eller forbedringer. 

Franchiseparterne må endvidere holde sig for øje, at penges værdi ændres over tid270. Fastsættes 

udnyttelsesprisen til et fast beløb, må parterne derfor være opmærksomme på, at dette beløb kan 

være væsentligt mindre (eller mere) værd på et fremtidigt tidspunkt, og derfor afvige fra optionens 

reelle værdi på tidspunktet. Parterne kan, for at imødekomme dette, vælge at fastsætte en multi-

pel271, men dette kan dog også være behæftet med usikkerhed i relation til, om denne kommer til at 

afspejle den egentlige fremtidige værdi, eller om en af parterne henholdsvis vinder eller taber herpå.  

Realoptionernes udnyttelsesværdi har stor betydning for den risiko, franchisetager oplever, og fast-

sættes udnyttelsesværdien ikke optimalt, kan franchisetager opleve en hold-up risiko, hvorfor det 

kan blive svært for parterne at opnå den ønskede relationsrente. Franchisegiver vil have et ønske om 

at opnå en så lav udnyttelsespris som muligt ved både call- og put-optionen, uden at dette påvirker 

franchisetagers engagement og hold-up risiko, da det vil maksimere udbyttet af realoptionerne. 

Franchisetager vil modsat have et ønske om en så høj udnyttelsespris som muligt ved begge realop-

tionstyper, da franchisetager i givet fald vil kunne få dækket så stor en andel af de afholdte omkost-

ninger som muligt. Når udnyttelsesprisen fastsættes på kontraktkonciperingstidspunktet, må fran-

chisegiver være opmærksom på, at franchisetager ikke nødvendigvis er sandfærdig angående sin 

oplevelse af risikoen forbundet med samarbejdets ophør. Dette er svært at verificere grundet den 

asymmetriske information, og kan derved bevirke en højere udnyttelsespris end umiddelbart nød-

vendigt. 

På baggrund af ovenstående må det fremhæves, at franchiseparterne under nærmere forudsætninger 

har mulighed for at værdiansætte realoptionerne, men at dette vil være behæftet med betydelige 

transaktionsomkostninger grundet de mange usikre elementer vedrørende den fremtidige værdi. 

Parterne vil i givet fald skulle finde frem til en værdiansættelsesmetode, som begge parter kan være 

tilfredse med, men fortsat velvidende om, at de, grundet deres begrænsede rationalitet, ikke vil an-

tages at kunne finde frem til den fælles optimale værdiansættelse for den fremtidige udnyttelse. 

                                                
270 For at finde nutidsværdien på kontraktkonciperingstidspunktet af en fremtidig værdi skal den fremtidige værdi tilba-
gediskonteres. 
271 Ved multipel skal i denne sammenhæng forstås en fastsat udregning af udnyttelsesprisen, hvilket kan være en vis 
procentdel af aktivets fremtidige værdi. 
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4.1.2 Regulering af realoptioner 

En anden udfordring ved anvendelsen af realoptioner i franchiseforhold er, at disse alene kan påbe-

råbes, såfremt det eksplicit er aftalt i kontraktgrundlaget, og kræver derved, at der er foretaget et 

aktivt tilvalg. Det skyldes, at realoptioner ikke er lovreguleret272, og at der derfor ikke findes hjem-

mel i baggrundsretten til at påberåbe sig retten til at købe eller sælge franchiseforretningens under-

liggende aktiver til medkontrahenten. Ønsket om anvendelsen af realoptioner vil således medføre, 

at parterne i samarbejdet skal afholde transaktionsomkostninger på at indskrive realoptioner og re-

gulering af disse i franchisekontrakten, hvilket nødvendiggør en stillingtagen til en lang række 

spørgsmål om realoptionernes struktur, herunder de underliggende aktiver, kompensation, varighed, 

eventuelle udnyttelsesbetingelser og lignende. Da disse elementer kan være svære at fastlægge, må 

det antages, at transaktionsomkostningerne forbundet med konciperingen af en franchisekontrakt 

med realoptioner vil være af en betydelig størrelse.  

I tillæg hertil må parterne holde sig for øje, at der ikke er noget specifikt i baggrundsretten at falde 

tilbage på ved fortolkning eller udfyldning, hvorfor deres aftale bliver altafgørende. I den forbindel-

se skal det bemærkes, at realoptionerne ikke nødvendigvis kan stå alene rent kontraktuelt, men der-

imod må suppleres med yderligere kontraktklausuler, som kan bidrage til styring af realoptionernes 

virkning i franchisekontrakten. Dette vil, som tidligere nævnt, eksempelvis omfatte nødvendigheden 

af en udvidet loyalitetspligt, en kontraktreguleret kommunikationspligt samt andre supplerende be-

stemmelser, som kan tjene til, at realoptionerne får den ønskede virkning for franchisesamarbejdet. 

Franchiseparterne er derfor nødt til at foretage en afvejning mellem risikoen ved en ufuldstændig 

aftale og de (i nogle tilfælde måske uforholdsmæssigt store) transaktionsomkostninger, som en (til-

nærmelsesvis) fuldstændig aftale vil medføre. 

Henset til at de transaktionsomkostninger, der er forbundet med at blive enige om konciperingen af 

realoptionerne i kontrakten, må forventes at være betydelige, vil det kunne afholde mange franchi-

separter fra at anvende realoptioner i deres samarbejde. Ved et eventuelt fravalg af realoptioner på 

grund af transaktionsomkostningsperspektivet må franchiseparterne dog have in mente, at de trans-

aktionsomkostninger, som afholdes ved konciperingen af kontrakten med realoptioner ex ante, på 

sigt vil give parterne en større mulighed for at opnå relationsrente og få et mere strategisk samar-

bejde. 

                                                
272 Se afsnit 2.2.1.  
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4.1.3 Nødvendigheden af en reciprok anvendelse af realoptioner 

Den sidste udfordring ved realoptioner, som fremhæves her, er, at de ønskede kvaliteter i form af 

fleksibilitet for franchisegiver og engagement fra franchisetager, som realoptionerne medfører, ale-

ne opnås ved en reciprok anvendelse, som beskrevet i afsnit 3.3.2.3. Anvendes en call-option alene, 

vil franchisegiver opleve en øget fleksibilitet ved samarbejdet, mens franchisetager engagement 

som udgangspunkt ikke vil påvirkes.273 Dette er dog alene under den forudsætning, at call-optionen 

udløser den tilstrækkelige godtgørelse og kompensation, således at franchisetagers risiko ved indfø-

relsen af call-optionen ikke forøges. Er call-optionen struktureret anderledes, vil indførelsen heraf 

under omstændighederne kunne forøge hold-up risikoen og termineringsdilemmaet. Anvendes i 

modsætning hertil en put-option alene, vil franchisetagers mulighed for at engagere sig i samarbej-

det øges, men dette værende sig på bekostning af franchisegivers fleksibilitet, som vil mindskes 

væsentligt.274 Indføres der kun én realoption til fordel for en enkelt af franchiseparterne, vil det lige-

ledes have indvirkning på den profit og nytte, de respektive parter vil opleve i franchisesamarbejdet. 

Ved en sådan ensidig anvendelse må det forventes, at den franchisepart, som besidder optionen, vil 

opleve en øget nytte sammenholdt med det konventionelle udgangspunkt, mens den anden franchi-

separt må antages at opleve en lavere nytte end ved en reciprok anvendelse. En enkeltvis anvendel-

se af realoptioner vil dermed ikke have de ønskede virkninger for begge franchiseparter, når hensig-

ten er, at parternes fælles samarbejdsgrundlag og udbytte skal forbedres. Desuden savnes også ar-

gumenter for, hvorfor en kontraktpart skulle acceptere, at det alene er modparten, som tildeles en 

realoption i samarbejdet, når det tydeligt giver modparten en fordel, som kontraktparten ikke selv 

får del i. 

Den reciprokke anvendelse af realoptionerne stiller dog større krav til parternes samarbejde og for-

handling ved konciperingen, og medfører alt andet lige højere transaktionsomkostninger end ved en 

enkeltvis anvendelse. Henset til ovenstående må det dog pointeres, at det udelukkende er den reci-

prokke anvendelse, som fælles set forbedrer samarbejdet. Vælger franchiseparterne udelukkende én 

af de to realoptionstyper, må problematikkerne konstateret ved konventionel franchising revurderes, 

men det antages ikke, at en enkelt realoption kan løse problematikkerne. Derfor må franchiseparter-

ne vurdere, om de ønsker at benytte realoptioner og afholde samtlige transaktionsomkostninger for-

                                                
273 Se afsnit 3.3.2.1. 
274 Se afsnit 3.3.2.2. 
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bundet hermed, eller om kontrahenterne hellere vil benytte sig af alternative kontraktstyringsmeka-

nismer. 

4.2 Alternative kontraktstyringsmekanismer 

På baggrund af ovenstående afsnit må det fastslås, at til trods for at realoptionerne kan løse proble-

matikkerne ved konventionelle franchisesamarbejder, er realoptionerne ikke uden udfordringer. Af 

den grund vil der være franchiseparter, som måske afholdes fra at anvende realoptioner i deres sam-

arbejde, og spørgsmålet bliver således, om problematikkerne, som konstateret i kapitel 2, kan løses 

på anden vis. I dette afsnit vil en række andre kontraktstyringsmekanismer derfor præsenteres som 

alternative løsningsforslag til problematikkerne ved konventionel kontrahering omfattende kontrak-

tens udformning på armslængdevilkår, franchisetagers termineringsdilemma samt hold-up og free 

riding. 

4.2.1 Ændring i fordelingen af omkostninger og risici i franchisekontrakten 

En del af problematikkerne vedrørende konventionel franchising udspringer af det faktum, at fran-

chisetager skal afholde samtlige relationsspecifikke investeringer, og det vil derved være oplagt at 

ændre på fordelingen af afholdelsen af sådanne omkostninger og dermed de risici, der er forbundet 

hermed. Som følge af aftalefriheden og fraværet af præceptiv baggrundsret har parterne rig mulig-

hed for at fordele forpligtelser, omkostninger og risici nøjagtigt, som de ønsker, for på den måde at 

tage højde for, hvilket kontraktgrundlag, der vil medføre den ønskede incitamentsstruktur. Dette 

kan gøres ved at ændre franchisekontrakten, så franchisegiver i stedet skal foretage samtlige af de 

nødvendige investeringer forbundet med opstart og udvikling af franchiseforretningen. På den måde 

vil franchisetager ikke opleve den hold-up risiko, som ellers ville forelægge ved et eventuelt ophør 

af kontrakten, da franchisetager derved ikke har investeringer, der ikke er afskrevet, eller ikke er 

tjent ind. 

Som betaling for at franchisegiver afholder omkostningerne til investeringerne, kan parterne vælge 

at fastsætte en højere royaltybetaling til franchisegiver, end de ellers ville. På den måde vil franchi-

segiver blive kompenseret for den yderligere forpligtelse, som han pålægges i samarbejdet, og da 

franchisegiver anses for at være risikoneutral, vil en forhøjet royalty antageligt være tilstrækkelig til 
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at udligne de ekstra omkostninger, franchisegiver pålægges. Det vil dog fortsat være tvivlsomt, om 

en øget royaltybetaling vil være tilstrækkeligt til, at franchisegiver accepterer en sådan klausul, for 

hvis franchisegiver selv skal betale omkostningerne forbundet med at starte franchiseforretningen 

op, kan det potentielt være mere optimalt for ham selv at drive forretningen, så profitten ikke skal 

deles med andre. Et kendetegn ved franchiseforholdet er netop, at franchisetager handler for egen 

regning og risiko, men såfremt franchisegiver er pålagt at afholde omkostningerne til investeringer-

ne, vil både en væsentlig del af regningen og risikoen overvæltes på franchisegiver, hvilket potenti-

elt udvander formålet bag franchising, og måske ikke vil være ønskeligt for franchisegiver længere. 

En yderligere problematik i den forbindelse kan være, at franchisetagers motivation for at engagere 

sig fuldt ud i franchiseforretningen elimineres. Når franchisetager ikke længere selv har en investe-

ring i franchiseforretningen, kan han være tilbøjelig til at undlade at arbejde for at forbedre forret-

ningen, og derimod alene indgå i samarbejdet med et håb om, at markedet udvikler sig fordelagtigt, 

således at der bliver skabt profit uden en særskilt indsats fra franchisetager selv. Da der er tale om et 

principal-agentforhold, hvor der kan være begrænsede muligheder for franchisegivers kontrol af 

franchisetagers indsats, vil franchisetager med andre ord få en øget mulighed for at skulke i samar-

bejdet igennem moral hazard, da franchisegiver ikke nødvendigvis kan identificere, om franchise-

forretningens (måske negative) udvikling skyldes franchisetagers manglende indsats eller eksogene 

forhold på markedet. 

Umiddelbart vil en sådan kontraktændring, som beskrevet ovenfor, altså løse de problemstillinger, 

der vedrører franchisetagers hold-up risiko, da franchisetager ikke længere vil have store økonomi-

ske forpligtigelser i franchiseforretningen, og derved ikke vil være økonomisk afhængig, hvorfor en 

opsigelse af samarbejdet ikke vil virke så indgribende. Kontraktstyringsmekanismen vil dog medfø-

re andre problemer i form af en øget mulighed for franchisetager til at skulke i samarbejdet. Når 

man sammenholder denne mulighed med det faktum, at der kan foreligge tvivl om franchisegivers 

motivation til at indgå en sådan klausul, kan det være tvivlsomt om franchisegiver realistisk set vil 

acceptere en sådan klausul. 

4.2.2 Godtgørelsesklausul 

En række af problematikkerne ved konventionelle franchisesamarbejder vedrører som nævnt fran-

chisetagers afhængighed af samarbejdsforholdet. Når franchisetager er pålagt ensidigt at skulle fo-
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retage investeringerne i relationen, vil det som nævnt udgøre en hold-up risiko, såfremt disse inve-

steringer ikke godtgøres, hvis franchisegiver ophører samarbejdet. Hold-up risikoen kan medføre, at 

franchisetager potentielt afholdes fra at foretage investeringer, som vil være til gavn for samarbejdet 

og derved parterne, hvilket vil afstedkomme en incitamentsuforenelighed parterne imellem. Som 

alternativ til realoptionerne kan denne hold-up-risiko imødekommes ved, at der indsættes en godt-

gørelsesklausul i franchisekontrakten. Grundet aftalefriheden har parterne mulighed for at strukture-

re en sådan godtgørelsesbestemmelse, som de ønsker, og derved kan den helt konkret tage højde for 

uønskede incitamenter ved udformningen af franchisekontrakten. 

4.2.2.1 Udformningen af godtgørelsesklausulen 

Ved konciperingen af godtgørelsesklausulen kan franchiseparterne vælge at søge inspiration fra 

lignende kontraktforhold, således at de har et konkret udgangspunkt at arbejde ud fra ved forhand-

lingerne. Som inspiration til udformningen af en godtgørelsesklausul i franchisekontrakten kan 

nævnes godtgørelsesbestemmelserne i handelsagentlovens275 (herefter HAL) §§ 25-28, der ikke 

finder anvendelse på franchisekontrakter, jf. HAL § 2 modsætningsvis. 

I HAL § 25 fremgår to kumulative betingelser for, at handelsagenten har krav på godtgørelse ved 

ophør af samarbejdet. Først og fremmest skal agenten have skaffet nye kunder eller udvidet handlen 

med den bestående kundekreds, hvilket fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og der-

næst skal en betaling af godtgørelse være rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder. Fran-

chiseparterne bør tilsvarende eksplicit tage stilling til, under hvilke betingelser franchisetager har ret 

til at modtage en godtgørelse ved samarbejdets ophør for de investeringer, som er foretaget med den 

hensigt at øge gevinsten ved samarbejdet for parterne. Et eksempel på sådanne betingelser kan væ-

re, at franchisetager skal have foretaget investeringer, som 1) er relationsspecifikke og som 2) er 

foretaget inden for det seneste år. Desuden kan franchiseparterne lade godtgørelsens størrelse af-

hænge af en samlet vurdering af omstændighederne på franchisesamarbejdets ophørstidspunkt, her-

under værdien af de foretagne investeringer og franchiseforretningens fremtidige indtjeningsgrund-

lag. For at bibeholde en motivation for franchisetager til at yde maksimalt i franchisesamarbejdet, 

kan franchiseparterne vælge at strukturere klausulen sådan, at når franchisetager selv ophæver sam-

arbejdet, vil der alene blive godtgjort en vis procentdel af investeringerne. På denne måde vil fran-

                                                
275 Lov nr. 272 af 02.05.1990. 
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chisetager antages at gøre mere for, at franchiseforretningen udvikler sig positivt, da han ellers kan 

se sig nødsaget til at ophæve samarbejdet, hvilket vil medføre et tab. 

I HAL § 26 fastsættes en begrænsning for, hvor højt et beløb godtgørelsen kan fastsættes til, hvoref-

ter godtgørelsen ikke kan overstige et beløb, der svarer til et års vederlag. Franchiseparterne bør 

ligeledes tage stilling til, hvilket (og om noget) øvre loft, der skal gælde i relation til godtgørelsen 

ved samarbejdets ophør. Formålet hermed er, at franchisegiver sikrer sig, at franchisetager ikke 

foretager usikre investeringer, som ikke nødvendigvis vil tilføre samarbejdet noget godt, samtidig 

med at det fortsat vil være fordelagtigt for franchisegiver at aftale en sådan godtgørelsesbestemmel-

se, således at hans fordele ved samarbejdet ikke udvandes. 

HAL § 27 beskriver endvidere, under hvilke omstændigheder handelsagenten ikke har krav på 

godtgørelse, hvilket omfatter situationer, hvor agenturgiver bringer aftalen til ophør grundet agen-

tens væsentlige misligholdelse, hvor agenten selv bringer aftalen til ophør, eller hvor agenten over-

drager sine rettigheder og pligter til en anden. Franchiseparterne kan ligeledes tage stilling til, hvor-

når der ikke kan rejses krav om godtgørelse. I relation til franchising og antagelsen om at formålet 

med godtgørelsesbestemmelsen er at skabe incitamentsforenelighed og eliminere hold-up risikoen 

for franchisetager, vil det alene være relevant, at godtgørelse ikke kan kræves, såfremt franchiseta-

ger væsentligt misligholder franchisekontrakten. Slutteligt findes i HAL § 28 en absolut frist for 

agentens fremsættelse af krav om godtgørelse, hvilket er fastsat til senest et år efter agenturaftalens 

ophør. Dette kan franchiseparterne ligeledes vælge at inkorporere i deres franchisekontrakt, således 

at der findes en absolut frist for, hvornår franchisegiver kan regne med, at han ikke længere kan 

blive mødt med krav om betaling af godtgørelse. 

4.2.2.2 Godtgørelsesklausulens formål 

Formålet med godtgørelsesbestemmelsen er, at franchiseparterne i samarbejdet kan fjerne hold-up 

risikoen samt de uønskede incitamenter, og derved skabe motivation og rum for at franchisetager 

kan foretage investeringer, som øger gevinstgrundlaget i samarbejdet, og derved kommer begge 

parter til gode. Franchisegiver må antages at have en interesse i at acceptere en sådan klausul, da 

den kan bevirke, at franchisegiver modtager en større royaltybetaling som følge af, at franchisetager 

får et incitament til at engagere sig mere i franchiseforretningen, hvilket alt andet lige vil skabe stør-

re indtjening. Det er alene i tilfælde af samarbejdets ophør, at franchisegiver skal betale godtgørel-
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sen, og her vil det formodes, at franchisegiver enten selv vil videreføre franchiseforretningen, eller 

alternativt kan anvende aktiverne til eksempelvis at åbne andre forretninger andre steder. Franchi-

segiver er desuden risikoneutral, og såfremt godtgørelsesbestemmelsen bevirker, at franchisegiver 

oplever et tab, vil han som følge af sin risikospredning ikke opleve det som uforholdsmæssigt ind-

gribende. 

4.2.2.3 Transaktionsomkostningsperspektivet ved godtgørelsesklausulen 

På samme måde som ved indførelsen af realoptioner vil konciperingen af en godtgørelsesbestem-

melse være pålagt transaktionsomkostninger. Alt andet lige vil der dog være større praksis at søge 

inspiration i til godtgørelsesbestemmelser, og samtidig vil der antageligt ikke nødvendigvis være 

lige så mange elementer at tage stilling til som ved realoptionerne. Forudsat at begge typer af kon-

traktstyringsmekanismer kan tjene til at opfylde formålet med at løse de konstaterede problematik-

ker, kan godtgørelsesbestemmelsen på baggrund af transaktionsomkostningsperspektivet potentielt 

være at foretrække. Alt efter hvordan godtgørelsesklausulen er udformet, er det dog ikke sikkert, at 

samtlige problematikker kan løses af klausulen. Såfremt der blot er tale om en godtgørelsesbe-

stemmelse, som giver franchisetager adgang til at kræve godtgørelse for relationsspecifikke investe-

ringer, som beskrevet ovenfor, vil godtgørelsesbestemmelsen ikke kunne afhjælpe problematikker-

ne omkring termineringsdilemmaet og free riding. Hvis dette er tilfældet, vil det betyde, at realopti-

onerne potentielt kan være at foretrække, da parterne ellers vil være nødt til at tilføje yderligere 

klausuler for at imødekomme andre problematikker, hvilket øger transaktionsomkostningerne ex 

ante. Alternativt vil der være problematikker, som ikke er imødekommet i kontrakten, hvilket kan 

resultere i øgede ex post transaktionsomkostninger forbundet med eventuelle tvister. Hvilken til-

gang, der vil være at foretrække, afhænger derfor af kontraktparterne, deres ønsker for samarbejdet 

samt transaktionsomkostningernes tidsmæssige placering. 

4.2.3 Hardship- og gevinstklausuler 

Som et tredje og sidste alternativ til realoptionerne, der skal behandles i denne afhandling, findes 

hardship- og gevinstklausuler, der vedrører efterfølgende omstændigheder. Efterfølgende omstæn-

digheder kan defineres som omstændigheder, der kan være svære eller endog umulige at tage højde 

for i kontraktgrundlaget som følge af kontrahenternes begrænsede rationalitet, hvorved parterne 

ikke kan tage højde for alle fremtidige begivenheder. Efterfølgende omstændigheder kan potentielt 



Kapitel 4 – Alternative kontraktstyringsmekanismer 

 107 

bevirke, at opfyldelsen af kontrakten bliver mere byrdefuld for en af kontraktparterne.276 Det er 

vigtigt at påpege, at efterfølgende omstændigheder ikke må forveksles med den usikkerhed, der kan 

være ved at indgå i et kontraktuelt samarbejde, men som parterne typisk har taget højde for ved 

kontraktindgåelsen igennem den fastsatte kompensation. Hardship- og gevinstklausuler kan derved 

siges at være en måde for kontraktparterne, at tage højde for deres begrænsede rationalitet og eksi-

stensen af inkomplette kontrakter på, da klausulerne muliggør en ex ante højdetagen for eventuelle 

efterfølgende omstændigheder, der kan indtræde ex post. Ved at parterne ex ante indsætter sådanne 

klausuler i kontraktgrundlaget, kan de nemlig gribe eventuelle efterfølgende omstændigheder ex 

post, som ellers ikke ville være reguleret i kontraktgrundlaget. Netop denne mulighed for at anven-

de kontrakten som et proaktivt styringsværktøj er baggrunden for, at hardship- og gevinstklausuler 

typisk anvendes i strategisk kontrahering.277 

4.2.3.1 Hardshipklausuler 

En hardshipklausul er en kontraktbestemmelse, der forpligter kontrahenterne til at genforhandle 

dele af kontraktens indhold i tilfælde af en efterfølgende omstændighed, som gør opfyldelse af kon-

trakten mere byrdefuld end forudset på kontraktindgåelsestidspunktet.278 En hardshipklausul vil 

kunne anvendes, såfremt eksogene faktorer bevirker, at franchiseforretningen oplever en væsentlig 

stigning i omkostningerne ud over det sædvanlige, eksempelvis som følge af ny lovgivning på mar-

kedet, som parterne ikke har haft mulighed for at forudse ex ante. Dette kunne være tilfældet, hvis 

franchiseforretningen eksempelvis er en kaffebar, og der i det pågældende land indføres nye krav til 

transport af kaffe eller importbegrænsninger, som vil medføre en væsentlig omkostningsstigning i 

adgangen til forretningens varer. Et andet eksempel kunne være, såfremt der indføres et forbud mod 

varer/ydelser, der er essentielle for franchiseforretningen, hvilket var tilfældet i dommen 

U.1984.747 B, hvor en leaset hulmursisoleringsmaskine mistede hele sin værdi, da hulmursisolering 

blev forbudt. I så fald kan franchisetageren enten tvinges til at omlægge sin forretning eller lukke 

denne til store omkostninger. Et sådant nyt krav, forbud eller andre tilsvarende eksogene faktorer 

med lignende virkninger, vil potentielt kunne forskyde forholdet mellem parterne, og derved efter-

lade en helt ny realitet. Hardshipklausulen indebærer grundlæggende en mulig reallokering af de 

økonomiske risici forbundet med samarbejdet, da udbyttet heraf bliver mindre end forventet på 
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278 Østergaard (2016), side 440. 
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kontraktkonciperingstidspunktet grundet den efterfølgende omstændighed.279 Reallokeringen består 

i, at franchisegiver påtager sig genforhandlingspligten og altså accepterer, at han også må bære en 

del af den økonomiske risiko, der indtræder, hvilket uden en hardshipklausul ville være pålagt fran-

chisetager ensidigt at påtage sig. Hardshipklausuler kan således siges at udgøre en modifikation til 

udgangspunktet om, at aftaler er bindende, jf. AFTL § 36, Danske lov280 (herefter DL) 5-1-1 og DL 

5-1-2.281 

Det økonomiske rationale bag anvendelsen af en hardshipklausul vil være, at parterne ved strategisk 

kontrahering anses for at udgøre et strategisk fit, hvilket indebærer, at de hver især ikke kan opnå 

samme relationsrente i en alternativ kontraktrelation.282 Parterne vil på den baggrund have et ønske 

om et vedvarende kontraktuelt samarbejde, hvilket hardshipklausulen kan være med til at sikre – 

selv i situationer med potentielt byrdefulde efterfølgende omstændigheder. På den måde kan klausu-

ler om regulering af hardship siges at tilføre samarbejdet en ekstra dimension af loyalitet mellem 

parterne, som vil være i tråd med den udvidede loyalitetsforpligtelse, som må siges at være nødven-

dig netop for udøvelsen af strategisk kontrahering. 

4.2.3.2 Gevinstklausuler 

Modstykket til hardshipklausulen er en gevinstklausul, som er en kontraktbestemmelse, der forplig-

ter kontrahenterne til gensidigt at meddele hinanden, hvis der opstår en gevinstmulighed i kontrak-

tens løbetid, som parterne ikke har haft mulighed for at tage højde for ved kontraktindgåelsen.283 

Parterne vil efter gevinstklausulen være gensidigt forpligtet til at genforhandle dele af det eksiste-

rende kontraktgrundlag og/eller supplere kontrakten, såfremt den økonomiske mulighed ikke allere-

de er inkorporeret i kontrakten.284 En gevinstklausul vil eksempelvis blive relevant i en situation, 

hvor der i lovgivningen fjernes restriktioner, som medfører et betydeligt faldt i transport- og im-

portomkostninger, hvilket vil udgøre et helt nyt gevinstgrundlag, som parterne ikke har haft mulig-

hed for at forudse, og derved ikke har taget højde for ved fastsættelse af kompensationen i kontrak-

ten. Et andet eksempel kunne være i tilfælde af, at et tidligere alkoholforbud ophæves, og franchise-

forretningens forretningskoncept kan udvides med alkohol, således at der opnås en ny gevinstmu-

                                                
279 Ibid., side 442. 
280 Danske lov af 15.04.1683. 
281 Østergaard (2016), side 442. 
282 Ibid., side 443. 
283 Ibid., side 448. 
284 Ibid., side 449. 
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lighed ved at inkorporere alkohol i sortimentet. Gevinstklausulen kan derved siges at gøre det mu-

ligt for parterne at fællesoptimere og opnå yderligere relationsrente igennem genforhandlingen, 

frem for at det blot er den ene kontrahent, der realiserer det fulde udbytte af den på kontraktindgåel-

sestidspunktet ukendte økonomiske mergevinst. Med afsæt i forudsætningen om strategisk kontra-

hering vil formålet således være at skabe den rette incitamentsstruktur, som vil komme begge kon-

traktparter til gavn igennem muligheden for at maksimere det samlede udbytte af samarbejdet igen-

nem parternes strategiske fit og loyale genforhandling. 

4.2.3.3 Hardship- og gevinstklausuler ved strategisk kontrahering 

Anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler kan siges at være et skridt på vejen til at udøve stra-

tegisk kontrahering, da klausulerne kan anses for konkrete udtryk for parternes afholdelse af trans-

aktionsomkostninger til kontraktjustering samt kommunikation, der er en udvidelse af transaktions-

omkostningsteoriens ex post transaktionsomkostninger ved strategisk kontrahering. Desuden kan 

det argumenteres, at anvendelsen af klausulerne kan ses som en kodificering af en udvidet loyali-

tetsforpligtelse mellem kontrahenterne. Herefter vil parterne være forpligtet til at tage højde for 

hinandens og samarbejdets fælles interesser, og formålet er at skabe en forpligtelse til at udveksle 

strategisk information, således at parterne kan fremme muligheden for at opnå relationsrente.285 

Klausulerne vil dermed være med til at ændre et franchisesamarbejde fra at være konventionelt for-

ankret til at skabe et samarbejde, som ikke blot er begrænset til en kontraktlig relation, men kan 

siges at bevæge sig i retning af et udvidet fællesskab, som nærmer sig et strategisk samarbejde. 

4.2.3.4 Hardship- og gevinstklausuler som paralleller til put- og call-optioner 

Indtil nu er hardship- og gevinstklausulerne præsenteret som værende alternativer til realoptionerne, 

men der kan argumenteres for, at klausulerne i virkeligheden kan sidestilles med realoptionerne. 

Med dette menes, at hardshipklausulen kan sidestilles med en put-option, mens gevinstklausulen 

kan sidestilles med en call-option. Put-optionen er en løsning på tilfælde, hvor franchiseforretnin-

gen oplever en ugunstig udvikling, og franchisetager derved ikke vil fortsætte samarbejdet, da dette 

potentielt kan være forbundet med tab. Denne problematik imødekommes ligeledes af hardship-

klausulen, hvor udfaldet dog bliver at samarbejdet opretholdes, og de efterfølgende øgede økonomi-

ske risici reallokeres parterne imellem, således at franchisetager ikke alene skal afholde disse. Sam-

tidig vedrører call-optionen den situation, hvor gevinsten ved franchiseforretningen bliver så stor, at 
                                                
285 Ibid., side 440. 
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franchisegiver har incitament til at selv at overtage ejerskabet og driften af denne, hvilket kan side-

stilles med gevinstklausulen, som medfører en kommunikation om og genforhandling af det øgede 

gevinstgrundlag, som parterne derved skal fordele imellem sig. 

Som det også ses ved realoptionerne286 vil det ofte også være en kombination af både hardship- og 

gevinstklausuler, som vil anvendes i kontraktgrundlaget, da en kontraktpart ikke nødvendigvis vil 

være interesseret i at være forpligtet til at genforhandle i tilfælde af hardship, såfremt der ikke også 

er mulighed for at få sin andel af en eventuel efterfølgende gevinst. Den grundlæggende forskel 

mellem hardship- og gevinstklausuler på den ene side og put- og call-optioner på den anden side er, 

at realoptionerne grundlæggende medfører et ophør af samarbejdet, mens samarbejdet fortsætter 

ved hardship- og gevinstklausulerne. Hvis formålet er udøvelse af strategisk kontrahering, kan det 

derfor diskuteres, om hardship- og gevinstklausulerne i virkeligheden er det bedste middel, da par-

terne i relationen må antages at kunne skabe relationsrente, hvilket ikke er muligt for parterne hver 

for sig ved et ophør af samarbejdet som foranlediget af realoptionerne. Dog vil den endelig konklu-

sion heraf afhænge af, hvordan realoptionerne respektive hardship- og gevinstklausulerne konstrue-

res. 

I den forbindelse må det imidlertid påpeges, at franchisetagers hold-up risiko og termineringsdi-

lemma ikke elimineres ved indsættelsen af hardship- og gevinstklausuler, eftersom franchisetager 

fortsat er pålagt at foretage de relationsspecifikke investeringer, som franchisegiver ikke er forplig-

tet til at godtgøre i tilfælde af samarbejdets ophør. Klausulerne vil til gengæld medføre en forplig-

telse til at kommunikere om at fordele tab og gevinster, samt medføre at kontrakten bevæger sig 

væk fra en konventionel kontrakt over mod et mere strategisk samarbejde, hvilket vil skabe en ræk-

ke fordele for parterne. Såfremt hardship- og gevinstklausulerne er udformet således, at franchise-

parterne skal dele de uforudsete gevinster og tab, vil franchisetager kunne siges at motiveres til at 

engagere sig i franchiseforretningen, da der således er tab at tage højde for samt gevinst at indhente. 

Det må antages, at nogle franchisetagere fortsat vil se risikoen for tabet som værende for afgørende 

til at ville indgå i franchisesamarbejdet, men da de alt andet lige stilles bedre, kan hardship- og ge-

vinstklausulerne være et godt alternativ til realoptionerne. Hvilken kontraktstyringsmekanisme, der 

foretrækkes, afhænger dels af franchiseparterne og dels af mekanismernes indhold og virkning. Er 

målet at øge nytten ved samarbejdet samt at eliminere hold-up risikoen og termineringsdilemmaet, 

                                                
286 Se afsnit 4.1.3. 
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men med mulighed for at afslutte samarbejdet, vil realoptionerne være at foretrække, hvor betydeli-

ge transaktionsomkostninger skal afholdes ex ante. Er målet derimod at øge nytten, men med mu-

lighed for at fortsætte samarbejdet efter en genforhandling, hvor parterne fordeler uforudsete tab og 

gevinster, og uden at fjerne alle problematikker, vil hardship- og gevinstklausulerne være at fore-

trække. Dette giver parterne mulighed for at mindske deres ex ante transaktionsomkostninger, dog 

således at de muligvis skal afholdes ex post. 

4.2.3.5 Hardship- og gevinstklausuler i samspil med realoptioner 

Hardship- og gevinstklausuler løser ikke samtlige af de problematikker, der fandtes at foreligge ved 

konventionel franchising i kapitel 2, men bevirker dog, at parterne påtager sig en udvidet kommu-

nikations- og samarbejdsforpligtelse ved at aftale genforhandling af hele eller dele af kontrakten i 

tilfælde af efterfølgende omstændigheder. Modsat dette løser realoptionerne problematikkerne kon-

stateret ved konventionel franchising, men bevirker et kontraktophør ved optionsudnyttelsen, hvil-

ket kan være uønsket i lyset af strategisk kontrahering, da parterne i så fald kan siges at gå glip af 

relationsrente, som kun skabes i relationen mellem franchiseparterne. Som følge af disse to kon-

traktstyringsmekanismers modsatrettede virkninger, kan der argumenteres for, at en kombineret 

anvendelse vil være at foretrække. På baggrund af den påstand skal det i nærværende afsnit vurde-

res, hvad et samspil mellem disse kontraktstyringsmekanismer kan tilføre franchisekontrakten. 

Som konstateret i kapitel 3 vil franchisetager i tilfælde af tab i franchiseforretningen udnytte sin 

put-option, mens franchisegiver i tilfælde af en ekstraordinær indtjening vil udnytte sin call-option. 

Tanken bag en kombineret anvendelse af realoptioner og hardship- og gevinstklausuler er, at 

hardship- og gevinstklausulerne kan benyttes i tilfælde, hvor franchiseforretningen enten oplever 

henholdsvis et lille tab eller et lille overskud, således at parterne derigennem kan fortsætte samar-

bejdet, mens realoptionerne så først kommer i spil, såfremt der realiseres et større tab eller en større 

gevinst. Det vil i givet fald skulle aftales mellem parterne, hvornår de respektive kontraktstyrings-

mekanismer kan udnyttes. Tages der udgangspunkt i Figur 8 i kapitel 3 vil det eksempelvis kunne 

aftales, at hardship-klausulen benyttes når franchiseforretningen har et tab på 0-1,5MDKK, hvor 

put-optionen først kan udnyttes ved et tab herover. Omvendt kan det aftales, at gevinstklausulen kan 

anvendes ved en indtjening på 5-7MDKK, hvorefter call-optionen kan udnyttes ved en indtjening 

herover. I Figur 12 er en sådan strukturering af franchisekontrakten illustreret. 
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Figur 12: Opdeling af kontraktstyringsmekanismer. 

Anvendelsen af realoptionerne vil derved antages fortsat at afhjælpe de i kapitel 2 fundne problema-

tikker og tilføre fleksibilitet og engagement, mens hardship- og gevinstklausulerne er relationsbeva-

rende, og medfører et samarbejde baseret på kommunikation og samarbejde, hvilket er ønskeligt set 

i lyset af strategisk kontrahering, hvor parterne på grundlag af strategisk fit kan opnå relationsrente. 

Der kan således argumenteres for, at kombinationen af realoptioner og hardship- og gevinstklausu-

ler vil være mere optimalt end anvendelsen af realoptioner alene, men et sådant samspil er dog for-

bundet med høje transaktionsomkostninger i forbindelse med udfærdigelsen af franchisekontrakten, 

samtidig med at udfordringerne omkring værdiansættelse, regulering og nødvendigheden af en reci-

prok anvendelse, som listet i afsnit 4.1, fortsat er presserende. 

4.3 Sammenfatning 

Anvendelsen af realoptioner i franchiseforhold er ikke uden udfordringer, da værdiansættelsen, ud-

formningen og kravene til anvendelsen er forbundet med betydelige transaktionsomkostninger. Par-

terne skal holde sig for øje, at kun en reciprok anvendelse af realoptionerne vil afhjælpe de konsta-

terede problematikker ved konventionel franchising, og derved skabe et mere strategisk samarbejde. 
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Da realoptionerne ikke er lovreguleret, må parterne selv tage højde for alle nødvendige elementer i 

reguleringen af anvendelsen heraf. Samtidig ses betydelige udfordringer ved at værdiansætte en 

udnyttelsespris, da denne skal afspejle en fremtidig værdi af optionens underliggende aktiver, hvil-

ket er behæftet med betydelig usikkerhed omkring fastsættelse af fremtidig værdi og diskontering af 

denne. 

Til trods for at realoptionerne kan bidrage til at løse de problematikker, som foreligger i konventio-

nelle franchisesamarbejder, kan der potentielt være franchiseparter, der afholdes fra at anvende op-

tionerne i deres samarbejde som følge af udfordringerne forbundet hermed. Som alternativer til re-

aloptionerne findes en række alternative kontraktstyringsmekanismer, herunder en ændret risici- og 

omkostningsfordeling, godtgørelsesklausuler samt hardship- og gevinstklausuler. Disse vil dog ikke 

ved en ensidig anvendelse nødvendigvis afhjælpe de konstaterede problematikker, og er desuden 

forbundet med transaktionsomkostninger. I sidste ende må franchiseparterne derfor konkret vurde-

re, hvilket middel, de synes tjener bedst til at nå målet om strategisk kontrahering og opnåelsen af 

relationsrente.
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KAPITEL 5 

Konklusion 

I denne afhandling er det undersøgt, hvorvidt kontraktparterne i en franchiserelation kan optimere 

deres samarbejde ved at indføre realoptioner i franchisekontrakten med henblik på at udøve strate-

gisk kontrahering. Franchiserelationer er som regel funderet på en konventionel kontrakt, der ensi-

digt er udarbejdet af franchisegiver, hvori det juridiske indhold er koncentreret om franchisegivers 

fraskrivelse af omkostninger og risici, som derved er pålagt franchisetager er afholde. Dette sker til 

trods for, at franchisetager er risikoavers, mens franchisegiver er risikoneutral, hvorfor fordelingen 

af risiko og gevinst er uhensigtsmæssig. Franchisekontrakten er, som følge af aftalefriheden, den 

centrale retskilde til at fastlægge gældende ret mellem franchiseparterne, og der findes hverken en 

lex specialis eller lex generalis i baggrundsretten, som tilsiger en anderledes juridisk fordeling af 

franchiseparternes forpligtelser. Således er der ikke nogen juridiske beskyttelsesværn, som kan tjene 

til at opnå et bedre samarbejde, og samarbejdsgrundlaget i franchising ligger derfor langt fra ideal-

referencen i strategisk kontrahering, hvor formålet er at kunne anvende kontrakten som et proaktivt 

styringsværktøj med henblik på at skabe relationsrente mellem kontrahenterne. 

På baggrund af det juridiske grundlag affødes en række økonomiske incitamentsproblematikker 

kendt fra principal-agent-teorien. Når franchisetager er pålagt at afholde betydelige relationsspeci-

fikke investeringer, er bundet af en uopsigelighedsperiode og desuden ikke har ret til godtgørelse 

ved et eventuelt kontraktophør, vil franchisetager opleve en stor afhængighed i samarbejdet, og vil 

som følge af hold-up risici ikke nødvendigvis foretage investeringer eller yde den indsats, som el-

lers vil være optimalt for samarbejdet. Incitamentsuforeneligheden vil da bero på franchisetagers 

risikoaversion og mangel på juridiske beskyttelsesværn, og adfærdsincitamenterne kan forhindre 

franchiseparterne i at få det optimale ud af deres samarbejde, og derved afholde parterne fra at opnå 

relationsrente. 

Ved indførelse af reciprokke realoptioner i franchisekontrakten kan franchiseparterne imødekomme 

problematikkerne, som foreligger ved konventionel kontrahering. En reciprok anvendelse medfører, 

at call-optionen vil bevirke en øget fleksibilitet for franchisegiver, der kan overtage franchiseforret-
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ningen, såfremt dette viser sig profitabelt, mens put-optionen gør det muligt for franchisetager at 

engagere sig fuldt ud i samarbejdet, uden at dette bevirker en øget hold-up risiko. Realoptionerne 

vil således komme begge kontraktparter til gode, og medføre at franchisesamarbejdets samlede 

værdi forøges. De reciprokke realoptioner har herforuden også indflydelse på franchiseparternes 

forventede profit og forventede nytte af franchisesamarbejdet afhængigt deres struktur. Den i af-

handling anvendte struktur bevirker, sammenlignet med en konventionel franchisekontrakt, at fran-

chisegivers forventede profit vil stige med 920 %, mens hans forventede nytte stiger med 253,33 %. 

For franchisetager betyder realoptionerne, at hans forventede nytte vil stige med 110,75 %, mens 

hans forventede profit vil falde. Grundet franchiseparternes divergerende risikoprofiler, må dette 

siges at være en ønskelig forbedring, da franchisetager får et mindre, men mere sikkert resultat, 

mens franchisegiver får muligheden for at opnå en større profit. 

Som følge af realoptionernes godtgørelses- og kompensationsret, vil realoptionernes alternative 

allokering af samarbejdets risici bevirke, at franchisetager stilles bedre i samarbejdet, hvilket skaber 

rum for et øget engagement, der slutteligt vil øge gevinstmulighederne til gavn for franchisegiver. 

Derved bliver risikoen placeret hos den franchisepart, som er risikoneutral, mens gevinst realiseres 

der, hvor den påskønnes mest. Den forbedrede risiko- og gevinstallokering vil ligeledes afhjælpe de 

incitamentsproblematikker, som foreligger ved konventionelle franchisesamarbejder, og indførelsen 

af reciprokke realoptioner kan derved tjene til at skabe et bedre samarbejdsgrundlag, hvor franchi-

separterne kommer tættere på idealreferencen i strategisk kontrahering, således at de kan opnå rela-

tionsrente. 

Udfordringen ved anvendelsen af realoptioner er, at disse ikke er lovregulerede, og indførelsen her-

af kræver derved, at franchiseparterne må foretage en omfattende kontraktlig regulering af realopti-

onerne, såfremt de ikke ønsker at overlade en tvist om uklarhed eller tavshed i kontrakten til et 

dommerskøn ved fortolkning eller udfyldning. En sådan kontraktlig regulering er forbundet med 

betydelige transaktionsomkostninger, især henset til, at værdiansættelsen af realoptionerne er van-

skelig, samt at der, for et optimalt udbytte af realoptionerne, kan kræves flere supplerende kontrakt-

klausuler. Der findes desuden alternative kontraktstyringsmekanismer, som franchiseparterne lige-

ledes kan benytte med henblik på at opnå et mere strategisk samarbejde, men når transaktionsom-

kostningerne forbundet med disse sammenholdes med deres begrænsede virkning i relation til pro-

blematikkerne ved konventionel franchising, vil realoptioner være et bedre værktøj til at opnå ideal-

referencen i strategisk kontrahering. 
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KAPITEL 6 

Perspektivering 

I dette kapitel vil afhandlingens begrænsninger kortlægges med henblik på at fremhæve, hvilke 

fremtidige studier, der bør foretages inden for anvendelsen af reciprokke realoptioner i franchise-

kontrakter, herunder med henblik på at få belyst flere praktiske aspekter på området. 

Undervejs i forløbet har det været et ønske fra forfatterne, at få indsigt i forskellige franchisekon-

trakter fra det virkelige erhvervsliv for at undersøge, hvordan franchisekontrakterne er udformet i 

dag, samt hvordan de franchisekæder, som allerede benytter realoptionerne i deres kontrakter, gør 

dette. Derfor har vi kontaktet mere end 15 franchisekæder, herunder Flying Tiger, McDonalds, 

Normal og Sunset Boulevard med henblik på at få indsigt i franchisekontrakterne. Desværre har 

ingen af de adspurgte franchisekæder har haft lyst til at dele deres kontrakter eller anden viden, hel-

ler ikke trods løfter om fortrolighed og påpasselig brug og opbevaring. I afhandlingen arbejdes der 

derfor alene ud fra et teoretisk synspunkt, hvorfor fremtidige studier med fordel vil kunne se på 

konkrete franchisekontrakter for at undersøge, hvor stor en ændring, indsættelsen af realoptionerne 

reelt set kan medføre for franchiseparterne. I samme forbindelse kunne det være interessant at un-

dersøge en franchisekæde, der indfører realoptionerne, og se hvordan det udvikler forholdet mellem 

franchisegiver og franchisetager, samt om det teoretiske udgangspunkt om at franchiseparterne får 

en højere profit viser sig sandt. 

I forbindelse med introduktionen af realoptioner blev det forudsat, at realoptionerne udgør den ene-

ste opsigelsesmulighed, således at parterne er nødsaget til at udnytte deres respektive optioner, så-

fremt de ønsker at opsige samarbejdet. I givet fald vil den reciprokke anvendelse af realoptionerne 

være nødvendigt, således at ikke en af parterne afskæres fra at kunne opsige samarbejdet. Hvorvidt 

det vil være realistisk at have et kontraktuelt samarbejde, hvor den eneste opsigelsesmulighed udgø-

res af udnyttelsen af realoptioner kan diskuteres, da dette vil være langt fra den sædvanlige opsigel-

sespraksis, og af den grund måske kan virke utrygt for nogle kontrahenter at acceptere. Såfremt der 

på den baggrund var en normal opsigelsesadgang af franchisekontrakten sideløbende med realopti-

onerne, vil det være nødvendigt at være opmærksom på, at realoptionernes virkning i sådanne til-
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fælde ikke vil indtræde ved opsigelse på normal vis. Derved vil der eksempelvis fortsat være en 

risiko for, at franchisetager opsiges uden godtgørelse efter udløbet af uopsigelighedsperioden, hvil-

ket således ikke vil afhjælpe problematikkerne som konstateret i kapitel 2. Dette aspekt kunne med 

fordel adresseres yderligere i fremtidige studier på området. 

I forlængelse heraf er realoptionerne, som introduceret i afhandlingen, struktureret på baggrund af 

det formål, som de skal tjene. Eksempelvis kan det nævnes, at royaltybetalingen i afhandlingen er 

baseret på franchiseforretningens indtjening frem for omsætning, som ellers er den tilgang, der ty-

pisk anvendes i praksis. Dette er gjort grundet den formodning, at en sådan konstruktion vil bidrage 

til en bedre løsning af de konstaterede problematikker, herunder fordi det vil være indgribende for 

franchisetager at skulle betale royalties i tilfælde af, at der ikke realiseres en positiv indtjening. Dog 

er forfatterne opmærksomme på, at en sådan konstruktion kan være usandsynlig i praksis, da det 

synes urealistisk at franchisegiver vil acceptere en aftale, hvori han skal overdrage brugsretten til sit 

forretningskoncept og immaterielle rettigheder uden at være sikret en royaltybetaling herfor. Der-

udover er der ikke fastsat en såkaldt grace period, hvor realoptionerne ikke kan udnyttes, hvilket 

dog ses i praksis. I praksis vil strukturen af realoptionerne og deres virkning afhænge af, hvad par-

terne forhandler sig frem til, og hvordan de konciperer optionerne i deres franchisekontrakt. Aftale-

friheden og fraværet af baggrundsret på området bevirker, at udformningen kan gøres på alle tænke-

lige måder, dog begrænset af ugyldighedslæren. Hvorvidt realoptionerne vil afhjælpe de konstatere-

de problematikker ved konventionelle franchisesamarbejder, vil afhænge af denne udformning og 

struktur af realoptionerne. Forfatterne bekendt er der ikke studier, som behandler selve udformnin-

gen af realoptionerne samt disses struktur, hvorfor der bør foretages undersøgelser på området. 

Slutteligt bør det fremhæves, at udarbejdelsen af figurer, modeller og beregninger i afhandlingen er 

baseret på fiktive tal, med det formål at illustrere virkningen af realoptionsanvendelsen. De anvend-

te tal har således ikke baggrund i nogen markedsundersøgelse eller andet praktisk grundlag. Fremti-

dige studier omkring anvendelsen af realoptioner kan således med fordel bygges på praktiske mar-

kedsundersøgelser af eksempelvis kontrahenters konkrete nytte ved givne udfald, således at analy-

sens fund bliver mere virkelighedsnære. 
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