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 Analysene er utført ved bruk av Virkes Retaildatabase 

 

 Virkes Retaildatabase er en database som inneholder en oversikt over kjedeorganiserte virksomheter innen: 

 

- Faghandel 

- Dagligvare 

- Servering/Fastfood 

- Kiosk, bensinstasjon og servicehandel (KBS) 

- Service og tjenester 

 

 Basen inneholder 498 kjeder der en kjede defineres som en kjede hvis den har 4 eller flere butikker/utsalgssteder 

 

 Antall kjedebutikker i utvalget er ~24.000 

 

 Analysen baserer seg på kjeder med franchisebutikker fordelt på 36 bransjer 

 

 

 



Butikkene/kjedene er delt inn i 3 kategorier 
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 Franchisegiveren eier, driver og er ansvarlig for videreutviklingen av et dokumentert og lønnsomhetstestet konsept og tilbyr 

ulik støtte til franchisetakerne. 

 Franchisetakeren driver sin virksomhet for egen regning og risiko og etter nærmere avtale med franchisegiveren. 

 Eksempel: Rema 1000 

Filialkjeder 

Selvstendige eller frivillige 

kjeder 

Franchise 

 Virksomheten/ene er organisert i en juridisk enhet 

 Ansvar og risiko ligger i all hovedsak hos morselskapet eller den juridiske eier 

 Eksempel: XXL 

 Leverandører, grossister eller noen butikkeiere har tilbudt frittstående og selvstendig eide butikkdrivere et samarbeid 

innen avtalte områder, oftest sortimentsutvelgelse, innkjøpsavtaler, markedsføring og erfaringsutveksling.  

 Et kjedeselskap i egenskap av koordineringsorgan er satt til å utføre avtalte oppgaver innenfor fastsatte budsjetter og 

med avtalte avgifter og/eller fordelingsnøkler. 

 Eksempel: Møbelringen 



Andelen av franchisekjeder1 er størst innen dagligvare og KBS der hhv 71% og 60% 

av kjedene har franchisebutikker 
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71%

60%

24% 23%
18%

27%

29%

40%

76% 77%
82%

73%

Franchise kjeder 

Andre tilknytninger 

Totalt 

498 

Service og tjenester 

44 

Servering 

56 

Faghandel 

357 

KBS 

20 

Dagligvare 

21 

1 Definert som en kjede med minst 1 franchisebutikk 

Kilde: Virkes Retaildatabase 

 Kjedene med innslag av franchise omsatte i 2014 for 264 mrd NOK 



Andelen av franchisebutikker er størst innen dagligvare og KBS  

der ~1 av 2 butikker er franchise 
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1.033 

47% 

6% 

47% 

Servering 

1.067 

51% 

42% 

7% 

KBS 

3.699 

48% 

45% 

7% 

Faghandel 

15.504 

53% 

15% 

32% 

2.764 

24% 

51% 

26% 

Dagligvare 
Service og  

tjenester 

Filial Franchise Selvstendige 

Totalt 

24.067 

49% 

24% 

27% 

Kilde: Virkes Retaildatabase 



Faghandelen har det største antallet franchisebutikker 
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58

449

2.000 1.000 0 3.000 4.000 5.000 6.000 

Antall butikker 

Service og tjenester 

Servering 

KBS 1.399 

Dagligvare 1.653 

Faghandel 2.316 

Sum 5.875 

Kilde: Virkes Retaildatabase 



Det gjennomsnittlige antallet franchisebutikker per franchisekjede er  

høyest i KBS og Dagligvare 

8 Kilde: Virkes Retaildatabase 
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Franchisegraden1 er størst innen Servering/Fastfood 
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1 andel franchisebutikker i en bransje 

Kilde: Virkes Retaildatabase 



Antall franchisebutikker er størst innen dagligvare og bensinstasjon 
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Franchisekjedene har sterkest vekst i 52% av bransjene med innslag av franchise 
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48%

52%
Andel av bransjer der  

franchisekjeder har sterkest vekst 

Bransjer der franchise kjeder  

har lavest vekst 

 Apotek 

 Bakeri, cafe og kaffebarer 

 Belysningsutstyr 

 Blomster 

 Bredt vareutvalg 

 Dagligvare 

 Dyrebutikk 

 Elektronikk 

 Gullsmed 

 Helsekost 

 Kjøkkeninnredning 

 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 

 Møbler 

 Optikk 

 Servicehandel 

 Trening/Velvære 

 Bijouteri og tilbehør 

 Bilrekvisita med bredt utvalg 

 Byggevare 

 Byggevare industri 

 Fliser 

 Frisør 

 Klær 

 Kontorutstyr 

 Kosmetikk 

 Leker 

 Servering / Fastfood 

 Sko 

 Sportsutstyr 

 Tekstiler og utstyrsvarer 

 Tele 

Kilde: Virkes Retaildatabase 



Franchisebutikkene innen kjøkkenutstyr har den sterkeste veksten i perioden 2010-14 
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Kilde: Virkes Retaildatabase 



De mest lønnsomme franchisebutikkene ligger i optikkbransjen 
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En stadig større del av omsetningen til kjedene skjer i filialbutikker 
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51,3% 50,7% 51,7% 53,3% 54,6%

35,4% 36,0% 35,1% 33,7% 32,6%

13,3% 13,2% 13,2% 13,0% 12,8%

2013 

Selvstendig 

Filial 
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Franchise 

2014 

Kilde: Virkes Retaildatabase 



Filialbutikkene tar en større andel av omsetningen innen faghandelen 

15 Kilde: Virkes Retaildatabase 

65,6% 65,5% 66,5% 68,2% 68,8%

21,0% 21,2% 20,7% 20,4% 20,1%

13,4% 12,8% 11,5% 11,1%13,4%

Filial 

2014 

Selvstendig 

Franchise 

2013 2012 2011 2010 



Innen servering/fastfood er franchisebutikkenes andel av omsetningen stabil 
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52,9% 52,4% 52,0% 51,9% 52,0%

42,4% 42,8% 42,9% 42,6% 42,2%

4,7% 4,9% 5,1% 5,5% 5,8%

2013 

Selvstendig 

Filial 

2010 2011 2012 

Franchise 

2014 



Oppsummering 

• 135 kjeder (27%) benytter franchise  

 

 

• ~25% av butikkene er franchisebutikker 

 

 

• 5875 franchisebutikker i kjeder 

 

 

• Franchise er mest utbredt i KBS og Dagligvare 

 

 

• I 52% av bransjene som benytter franchise er det franchisekjedene som har den sterkeste veksten 
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Posten forandrer seg fordi folk 
forandrer seg 
 
Ila. 2000-tallet har franchise er blitt en viktig del av vår virksomhet 
 
 

Christian Brandt 
 
2. mars 2016 



 
Stadig raskere endringstakt og omstillingstempo 

Fase 1 tok 350 år 

Tradisjonell brevpost 
Behov for brev øker 

Fase 2 startet ca år  
2000 

Digitale løsninger  
Brevmarkedet faller dramatisk 
E-handel  
Nordisk 

Fase 3 startet ca år 
2010 

Digitaliseringen skyter kraftig fart.   
Statlig post digitalt 
Liberaliserte postmarkeder Europa 

- økt substitusjon  
- redusert opplag avis og blad 
- elektronisk kommunikasjon fra det offentlige  
- bortfall monopol adressert post  

Lønnsomhet utfordres av stort volumfall og lønnsvekst.  
Behov for 4-500 MNOK i årlig effektivisering! 

Masterplan er vår «burning platform» for omstilling. 



Omstilling i tide har gitt Posten muskler til å satse 
innen nye områder 

Bemanningsutvikling 

 Felles virkelighetsforståelse og «burning plattform» 

 Mot og gjennomføringskraft 

 God involvering – tre-parts samarbeid  

 Rammer og spilleregler må være på plass; 
omstillingsavtale og virkemiddelpakke 

 Tidlig og tydelig informasjon 

 Gi rette forventninger, forutsigbarhet og tid til å omstille  
 

Bemanningsutvikling Suksessfaktorer – store omstillinger 

Operasjonelt har vi brukt mye av fordelene i et franchisekonsept til å standardisere og effektivisere 
alle enheter i verdikjeden. Fra postkontor til PiB har vært en av flere store omstillinger. 

 Fra Postkontor til Post i Butikk 

 Færre og større brevterminaler 

 Ny teknologi og økt automatisering, herunder åpning av 
ny Østlandsterminal i 2010 

 Effektivisering av stab og administrative funksjoner.  
Outsourcing av ikke-kjerne virksomhet 

 Ny distribusjonsstruktur 

 Kontinuerlig forbedring (volumtilpassing) 

 Ikke postomdeling lørdag (fra 1.3.16) 

 En adressert to-dagersstrøm (2017)? 

 

Tiltak i omstillingene 

Posten har nedbemannet med nesten 1000 
årsverk per år i perioden fra årtusen skiftet  

Vi har kalt det «LEAN - kontinuerlig 
forbedring» Vi gjorde det også på postkontor før vi fikk PiB 
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*Utvikling transaksjonsvolum Postkontor og Post i butikk 

Volumtrender post, pakker og bank Rasjonale 

 Effektivisere 
 

 Gå fra faste til 
variable kostnader 
 

 Redusere vår 
risiko-eksponering 
gjennom økt 
skalerbarhet i 
nettet 

Ekspedisjonsnettet vil spille en viktig rolle også i fremtiden, med en voksende 
pakkestrøm og viktigheten av å kunne tilby flere utleveringsalternativer 
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2000 2005 2010 2015

Postkontor

PiB

Fra postkontor til PiB 

1196 
1255 

1362 

38 
179 

303 

Avtale med DNB 
frem til 2020 

Den 1. august 2013: 
Posten definerer 950 
personer overtallige 

ifm. omstilling av 149 
postkontor til PiB 

I 2015 etter ca 2 år omstilling 
141 postkontor lagt ned, 168 

PiBer etablert, 14 bedriftssentre 
opprettet og det var funnet 
løsning for 950 overtallige 

ansatte 

Første PiB 
opprettet 1. mars 
2001 

1253 



Finansavisen 1.juni 2015 

100% statlig eid og landets største franchisegiver og -driver!  

 
PiB-modellen skiller seg fra typisk 
franchise 
 
 
 Ikke initiell investering (tager) 

 
 Ikke engangsbeløp for rettigheter til konsept 

(fra tager til giver) 
 

 Ikke andel av omsetning (tager til giver) 
 

 Helt unntaksvis etableringsstøtte (fra giver) 
 

 Individuell timepris per tager 
 

Paradoks! 

Andre spør «om» du 
vil ha konseptet, mens 
Posten spør «hvor 
mye» du skal ha for å 
drive konseptet 
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I dag har vi ca. 1400 PiB, der vi på hvert sted må lykkes i «å bli en 
verdifull del av butikken» 

 Brev og pakker 

 Emballasje og frimerker 

 Postboks 

 Banktjenester (DNB) 

 

 

 

 

 

 

Enkelhet og stor grad  
av selvbetjening 

 Normalt arealbehov er 20–25 kvm  

 Shop-in-shop løsning i kassapunktene  

 Skjermer i kunderom – Profil 

 Standard periferutstyr 

 Nasjonale kampanjer 

 

Integrert i butikkasse Frittstående 

 Økt kundetilfang – vi tildeler 

kundegrunnlag som «må» til butikken 

 Økt pakkestrøm/e-handel 

 Konsept modernisering – automater, 

selvbetjeningsløsninger 

 Økt innhold i arbeidshverdagen for 

butikkmedarbeider 

 Praktisk og e-basert opplæring 

 Kontinuerlig forbedring 

 

 

Fleksibelt og  
standardisert 

Attraktivitet for  
«driver» 

Automat Skjermer 

Posten eier tjenester, inventar, utstyr, IT løsninger og anbudsprosesser, og betaler PiB for 
utførelse av tjenestene og arealbruk i butikk  
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*) Analysebyrået Nielsen, våren 2014. 

Undersøkelsen viser at butikker med PiB har en bedre salgsvekst enn butikk uten PiB. Resultatene er signifikante 
gjennom hele perioden * 

Alle kjeder 

N = 192 (år 1) 

Er konseptet attraktivt for franchisetager og gjenspeiles det i «tagers» respons? 

Sitat fra «kjedespiss NN»: «PiB 
er ulønnsomt og godtgjørelsen 

må opp» 

«Konkurransen om 
matkundane er blitt 
tøffare i Tysvær. For 
oss var det svært viktig 
slik konkurransen er blitt 
med nyetablering av Coop 
i nærområdet vårt. Kva 
som hadde skjedd om me 
nå hadde mista den 
tenesta tør eg ikkje tenke 
på ein gong, seier 
butikksjef Petter 
Mortveit» 

«Coop Extra overtok postens funksjoner i Vestby 
sentrum etter at Rimi i Sentrumsveien stengte 
dørene. Utviklingen har vært formidabel. Dette har 
vært en suksess, smiler butikksjef Stig Aulie til Vestby 
Avis. Vi trodde på en økning med rundt 15 prosent, den 
er blitt langt større, konstaterer han» 
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Butikken godtgjøres 
for hver 

transaksjon/utført 
arbeid i PIB, til en 

«timeverdi» som er 
konkurransefastsatt 

Normtid x  
antall 

transaksjoner 
tjeneste 1 

Normtid x  
antall 

transaksjoner 
tjeneste 3 

Normtid x  
antall 

transaksjoner 
tjeneste 2 

Arealkost 

Personalkost 

Adm/div 

Margin 

Timepris Total normtid 

Godtgjørelsen fra «giver» må balanseres mot attraktivitet for «tager» 
 

Godtgjørelse 
 til tager 

«Tager» byr  
(kalkulerer) 

«Giver» definerer 
Tid og volum per  

Transaksjon og areal 

Godtgjørelsesmodell Hva gjør vi som «giver» for å 
øke  attraktivitet for «tager»? 

Effektivisere nett 

Modernisere utstyr 

Forsterker profil 

Moderne  IT løsninger 

Integrasjon POS 

Økt pakkestrøm 
Areal reduksjoner 

Flere tjenestekategorier 

Langsiktige avtaler 

Justere godtgjørelse 

Årlige analyser/revisjoner skal sikre «gevinstdeling» av effektiviseringstiltak 
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«Giver» 

«Tager» 

Mange dilemmaer mellom «giver» og «tager». Vi må leve med ulik 
oppfatning av hvordan de ulike målene balanserer. Et evig og naturlig 
forhandlingstema og balansekunst 

Kan vi sammen klare å skape 
«vinne-vinne-vinne-vinne»-
situasjoner (kunde-kjede-giver-
tager) – Kontinuerlig forbedring 

Ulik oppfatning av attraktivitet. 
Hva gjør Posten for å utøke 
attraktivitet for tager?  

Ønske om integrert POS for alle 
tjenester i butikk 

PiB er uegnet til et for bredt 
sortiment, med for mange og til 
dels overlappende valg-
muligheter 

Frihetsgrad til å legge til økte 
tjenesteområder og profil, 
forutsatt kjedenes velsignelse og 
økt attraktivitet? 

Skaper PiB verdifull trafikk eller 
en marginal tilleggsforretning for 
«tager»?  

Hva gjør Posten for å 
effektivisere godtgjørelse til PiB? 

(«Attraktivt/ 
lønnsomt») 

(«Godtgjørelse/ 
betalingsvilje») 

«Tager» eier markedsplassen/ 
kunden og utnytter det 

Butikksjef eller «kjedesjef» som 
bestemmer «ja/nei/pris»? 

Er prisforlangende høyere enn 
kostnad ved å drive selv, så 
avlyser vi konkurransen 
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I 2013-2016 har vi konkurranseutsatt og inngått 1400 PiB avtaler.  
Vi må leve med markedets vurdering av attraktivitet 

 

Konseptet har satt seg i markedet. Kjedene vet mer om hvordan og på hvilket prisnivå de vil ha det.  
Nye interessenter er kommet på banen. I sum oppfattes konseptet vårt fremdeles som attraktivt, og vi har 

fått fornyet «7 års tillit» til å drive «PIB-franchise» / «Shop in shop» i ca 1400 butikker 

  * Antall Coop pr 01.01.13 inkluderer den tidligere ICA-kjeden 

** Kjedefordelingen inkluderer alle tildelinger hittil i Post i Butikk-konkurransen, selv om ikke det fysiske byttet av driver er gjennomført ennå 
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1965 

Postens langsiktige mål består – Vi lever for å levere, tilpasser oss endrede 
kundebehov og optimerer våre lønnsomhet. PiB franchise vil fortsatt være en 
stor og viktig del av Postens post- og logistikknettverk 

2016 

Takk for oppmerksomheten og 
Takk for at fler av dere fortsatt ønsker å være vår «PIB-franchisetager» 
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STORDRIFTSFORDELER 
I  EN 

FRANCHISEKJEDE 





Byggmakker 2016 

    89 varehus 
 

Hvorav 

•  86 medlemseide 
•  3 egeneide 
   (Norgros AS) 
 
•  79 BM-profilerte 
•  10 med lokal profil 

Kjøpmannsordning 
 
•  Sentralt sortiment 
•  Sentral profil- og  
    aktivitetsstyring 
•  To klasser avtaler  
    (BM og lokal profil) 
•  Franchise light 
•  Lokal kjøpmannsdrift 
 
 
 Posisjon 

 

•  Største byggevarekonsept med størst geografisk dekning (single brand) 
•  Største butikker i gjennomsnitt ( > 60 MNOK omsetning) 
•  Nr. som volumaktør i byggevarehandelen, ca. 18 % markedsandel (Virke) 
•  Kvalitets- og servicelederskap* (*Opinion) 
•  Mest lønnsomme kjede for kjøpmenn** (**driftsmargin 2014) 

6 3 1 79 

Volum 
 
•  Sluttomsetning kjeden 
    5.939 mill NOK (2015) 
    (+ 6,1%) (5,3% LFL) 
•  Omsetning BMH varestrøm 
    3.960 mill NOK (2015)  
 



VIKTIG FORDI 

• Ofte innen IT, distribution, storkundeavtaler, 
leverandører, markedsføring etc etc. 

 

• Verdien for franchisetakeren øker 

 

• Kostnaden for franchisegiverens ekspansjon minsker 

 

• 1 + 1  = 3 



Hvilke er de største 

stordriftsfordelene i din 

franchisekjede ? 
 



Hvor mye har betydningen / verdien 

av stordriftsfordelene økt siden dere 

var halvparten så store ? 
 



Hvor mye kan dere ekspandere uten 

å øke antall ansatte hos 

franchisegiveren ?  
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UTVIKLINGSPROGRAM  

FOR EN  

FRANCHISEKJEDE 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtale Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



Startpakke for alle beslutninger 

Selskaps-
struktur 

Betalings-
strømmer 

Markeds-
inndeling 

Kapitalbehov 
& finansiering 

Lønnsomhets-
kalkyler 

Avgifter & 
priser 

Arbeids-
fordeling 

Krav til FT 

Rettigheter 
Forpliktelser 

Rådgivende 
organ 

Support til FT 
Kravprofil 

rekrutterings-
materiale 



Dokumentation 

Grunnleggende 
strategiske 

beslutninger  
Økonomi 

Underlag for 
avtale og 
håndbok 

Styring   

Drift 

Underlag for 
rekruttering 

Franchise-
prospekt 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtal Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



Franchiseavtal 

Beslutninger fra startpakken 

Selskapsstruktur, 
Betalingsstrømmer, 
Markedsinndeling, 
Rettigheter og 
forpliktelser, 
Franchiseprospekt, 
avgifter etc.. 

Avtale 

Pilotavtale, foreløpig 
avtale, Franchise-
avtale, clusteravtale, 
leieavtale, etc 

For FT 

Aksjonæravtale etc 



Franchiseavtalen 

• Partsstilling 

• Innhold i rettighetene 

• Løpetid – fornyelse  

• Avgifter / vederlag 

• Beskyttelse av franchisen / 
rett & plikt 

• Utvikling 

• Økonomiprosesser 

• Markedsføring 

• Salg 

• Mislighold og opphør  

• Tvister 



Kobling til håndboken 

Franchiseavtale 

Henvisninger till håndboken 

Håndboken 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtale Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



Franchiseavtalen 
o Fundamentet i samarbeidet FG/FT 

 
Håndboken  
o Vedlegg til avtalen, konfidensielt 
o Forklarer detaljene  
o Konkret, tydelig, målbar 
o Grunnleggende opplæring 
o Oppslagsverk- rask/riktig support 

 
Opplæring 
o Viser hvordan 
o Kompletterer håndboken 

 
Kvalitetssikringsprogram 
o Kontrollerer konseptetterlevelse 
o Måleparametere fra håndboken 

FRANCHISE- 
AVTALE 

HÅNDBOK OPPLÆRING 

KVALITETS- 
SIKRING 

Figur; Franchisekvartetten, 
FranchiseArkitekt 

Håndboken 
Grunnsten i sterk styring, support og kontroll av virksomheten 
 



Håndboken  

 
1. Effektiv og målrettet deling; 
  
 
• til rett person 
• til rett tid 
• på rett sted 

 
2. Enkelt for FT/medarbeider å følge 
konseptets retningslinjer og regler; 
 
• tydelig, konkret, målbart innhold 
• brukervennlig grensesnitt 

 
3. Bygger intern stamme-
kultur; 
 
• «doing it together»  vs 

«doing it alone» 
• «best practice sharing» 

Hva er en god håndbok- 3 suksesskriterier 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtale Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



Oppfølging og Kontroll 

Standardisert 

FT oppsett 
Web-basert Papirløst 

FG tilgang Oppfølging 

Enkelt Kostnadseffektivt 



Direkte tilgang 

Tall 

FG 

FT 

Bank Revisjon 

Økonomi 

Early Warning - tiltak Finansiering 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtale Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



MARGINALEN 

BANK 

FT FT FT FT FG 

FRANCHISE LEASING Avtal 



ET UTVIKLINGSPROSJEKT 

Startpakke       
for alle 

beslutninger  
Avtale Håndbok 

Økonomi-
system 

Finansiering av 
FT 

Rekruttering av 
FT 



Rekrutteringsprosessen 

Forberedelser / 

Materiell 

Annonsering / 

utlysning 

Søk / headhunting 

Gjennomgang / 

prioritering 
Screening Dybdeintervju(er) 

Finaleintervju(er) 

med oppdragsgiver 

Referanseintervjuer 

Bakgrunnssjekk 

Tester / 

Kredittsjekk etc 
Franchiseavtale 

Endelig  

finansiering 



Intervju med 3 
nye kandidater 

1 trenger hjelp 
fra svigerfar 

Svigerfar 
takker nei 

Sjekker 
finansiering 

Kandidat 
er ikke 

kredittverdig 

Tester 
gjennomført 

Finale-
intervjuer 

3 virker 
kvalifisert 

6 nye 
interessenter 

Ringt 50 nye 
kandidater 

Taksten for lav. 
Bankene sier 

nei. 

Ny takst på 
huset 

Sidesikkerhet 
nødvendig 

Bankene 
hadde ikke 

troen 

Oppfølging 
7 nye 

interessenter 
4 virker 

kvalifisert 
Intervju med 3 

kandidater 
2 kandidater 

virker bra 
Undersøker 
finansiering 

Sende info 
20 ønsker å 

høre mer 
Ringt 100 

kandidater 
5 inngående 

henvendelser 
Søk i gang Sosiale medier Annonse ute 

START Bli kjent med 
virksom-heten 

Avklare profil 
Beskrive 

målgrupper 
Prosjektplan  

Prosjekt-
beskrivelse 

Utarbeide 
annonse 

1 2 3 4 5 6 7 

14 13 12 11 10 9 8 

15 16 17 18 19 20 21 

28 27 26 25 24 23 22 

29 30 31 32 33 34 35 

Referanse-
samtaler 

Gjennom-gang 
avtale 

Man blir ikke 
enige om 
vilkårene 

Lokalet blir 
utleid til  en 
konkurrent 

Prosessen tar 
tid. Kandidat 
trekker seg. 

Snakker 
med annen FT i 

kjeden. 
Trekker seg. 

FRANCHISE

AVTALE 

36 37 38 39 40 41 42 

1 faller fra. 
Hennes mann 

vil ikke. 
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Oppstart av franchisekjede –  

forberedelser, erfaringer, og fallgruver,  
v/ Grunder og CEO, Dag Hognerud 

2 mars  

Franchisekonferansen 2016 



VISJON 

Gjøre hverdagen bedre for brukerne av bygget ! 



Oppdraget: 
• Være best på å stoppe smuss og fuktighet fra å 

komme inn i bygninger 



Samfunnsansvar  

10.000 trær  

Målet er 50 000! 



Hva gjorde vi ? 



Renholdssoner® fungerte og kunden 

var fornøyd  ! 

98 %  



Hvordan vokse videre ? 
(verdens største)? 



Tydelige roller og oppgaver ! 



Fra samling 1 – aug. 2010 
 

 

 





Beviset som måtte til! 









Pilot Masterfranchise er på plass 



The crazy followers! 

Pilot nr.2  

Pilot nr. 1   
Første betalende FT 

Pilot nr. 2   



Fallgruver 



Erfaringer 



Tett oppfølging og trening ! 



Riktig mennesker som vil, kan og tror ! 



Takk for meg! 
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Skousen 
-Turnaround af Franchise-forretning og ekspansion i Skandinavien 



 



 

• WhiteAway Group 

• Skousen overtagelse og turnaround 

• Status Skousen Danmark 

• Ekspansion i Skandinavien (Norge) 

• Status Skousen Norge 

• Opsummering 

AGENDA 



Milestones 

Revenue development1 and milestones 

Karl Køkken 

Skousen 

38 
 

franchise 
shops 

Shareholder structure 

A Hvidevarer 

Note 1) Financial year-end 31 October 
*) Comprise of 9 months 
**) Comprise of 10 months 

Jysk 
hvidevare 

lager 

White label 
agreement 

46,7% 
53,7% 

Founders

Investors

2 5 3 20 47 
81 

151 

250 

590 

785 

986 

1 315 

FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16

• 2003: A Hvidevarer stiftet  

• 2007: Johannes Gadsbøll bliver CEO. Ib 
Nørholm bestyrelsesformand. Navneskifte 
til WhiteAway A/S 

• 2010: eEquity investerer. WhiteAway 
launch i Sverige 

• 2011: Køb af Skousen. Launch af 
WhiteAway I Norge 

• 2012: Køb af største danske online 
konkurrent ‘Karl Køkken’ 

• 2013: Verdane indgår som investor 

• 2014: Anders Holch Povlsen enters as 
shareholder, Verdane & eEquity exits 

• 2015: Skousen Åbner I Norge 



• 28 ud af 38 franchise-butikker negativ drift 

• 15 kædeejede butikker – alle med negativ drift 

• FT’ere havde været igennem hårde/tragiske år 

• Kendt brand – men slidt og støvet 

 

 

Overtagelse af Skousen i 2011 



Turnaround af Skousen 

• Ville jeg selv handle i Skousen?  

• Hvorfor ikke?  

• Gammeldags og dyrt 

• Hvad skal der til for at jeg selv er kunde? 

• Blev inspireret af ”the wrong solution”  

 



Skousen 2.0 headlines 

• Samme priser i butik som på nettet! 

• Vi er en online-forretning med butikker 
• Skousen Online Services 

• ”Plejer” erklæret død 

• Ingen af de 50 ”gamle” ansatte blev genansat 

• Gør mere med mindre 
• Få men dygtige folk 

• Ingen regionschefer eller distrikchefer 

• Online community med FT 

• Drop reklamebureau og mediebureau 

• FT’ere skulle omstille sig 
• Mange udskiftet  

• Indgåelse af nye franchiseaftaler med eksisterende FT 
 

 



Skousen Franchisemodel 

Skousen  
Online  

Services (FG) 

WhiteAway Group A/S 

Skousen butik (FT) 

Markedsføringsbidrag 5% 

Kunde 

Royalty 3% 
Kædeomkostninger 2% 
IT-bidrag 
Lagerstyring 
Finansadministration 
Lønadministration 
Uddannelsesbidrag 

Kostpris 



     Rebranding af Skousen 

 
• Budskab: ”Vi matcher laveste netpris i butikken” 

• ”Afstøvning” af brand 

• Humor som virkemiddel 

 

• Franchisetagere skulle alle være med på ideen! 

• Stort kommikationsarbejde gennemført 

 

Skousen 2.0 



Rebranding 



Prismatch-univers 



Status Skousen Danmark 

Effektivisering ved ansættelser:  
• Video interviews  
• Ekstremt effektivt til udvælgelse af kandidater 
• www.joblicate.com 

http://www.goo.gl/J562sI


• 52 butikker 

• Top of mind brand 

• Velfungerende butikker 

• Stort set alle problemer er forsvundet 

 

 

 

 

Status – Skousen Danmark 

100 

136 

188 

2013 2014 2015

INDEX 

2015 resultat:  
Langt over 1 mio DKK pr. FT 

Revenue index 



Millionærklubben Skousen 



Ekspansion til Norge 



• Ikke mere plads i Danmark 

• Flere danske kæder har succes i Norge 

• Norge havde ikke en hvidevarekæde 

• Vi er i forvejen til stede med WhiteAway                        

->logistik på plads 

• Mindre konkurrence end i DK 

• En del af strategi for WhiteAway Group 

• Test af butiksudrulning i nyt land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor ekspansion?  



100% kopi af Dansk franchisemodel 

- Tilretninger undervejs 

 

Fordele ved franchisekoncept: 

- Hurtig og skalerbar udrulning 

- Gør os lokale i et nyt land 

- 100% dedikation i hver butik 

Ekspansion 



Online penetration Norge hvidevarer 
 

12% 88% 

Men 90% researcher på nettet før hvidevarekøb! 
 



• Online tilstedeværelse ekstremt vigtig 

 

• NO styres fra samme team på HQ i Danmark 

 

• Fravalgte Master Franchise-model 
• Afhængig af 100% fokus i hver butik 

 

• Lokale norske Partnere: 
• Rekruttering af franchisetagere (Cappa) 

• Location scouting (MR Group) 

 

• Interviews af FT og besigtige lokaler 2 gange pr. måned 

 

 

 

 

 

Ekspansion i Norge 



16 BUTIKKER PÅ 10 MÅNEDER 



Norsk marketing univers 



 

• Svært at være et ukendt brand 

• Langsom men dog forøgelse af omsætning 

• Stor modstand fra konkurrenter 

• Anderledes mentalitet 

• Kunder 

• Franchisetagere 

• Sortiment justeret 

• Succes afhænger meget af FT 

 

 

Status Skousen Norge 



Skousen Online Academy 

- Live streaming til alle butikker  

- Transmitterer én gang pr uge (mandag morgen) 

- Videopræsentationer online  

 

 

Status Skousen Norge 
 



 
• Gør mere med mindre (skær alt overflødigt bort og tænk kreativt) 

 

• Udnyt teknologien og brug online services 

 

• Inddrag de gode FT’ere 

 

• Kommunikation er ekstremt vigtig 

 

• Byg en Franchisemodel med mulighed for indtjening for FT  

 

• Start online (ligesom kunden) og derefter offline  

 

• Ved ekspansion: ”Byg rumraketten mens du flyver den” – lær hen ad vejen og tilret 

 

 

 

Omsummering af 
pointer for Skousen 2.0 (Franchise 2.0) 
 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
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CLUSTER FRANCHISE 
I RETTSLIG OG KOMMERSIELT PERSPEKTIV 



Begrepet cluster franchise 

• Franchisetagers drift av flere lokale enheter 

• I Norge fra 2 til 30 enheter – varehandel & tjenester 

• Multi unit-franchise – som motsetning til single unit-franchise 

• Kjent internasjonalt og i Norge 

• Ikke kjent lovgivning av clusterdrift internasjonalt 

• Uregulert i Norge – ikke omtalt spesifikt  i "Forskrift om grupper av 
vertikale avtaler"/KfO 3302010 



Når bør clusterfranchise vurderes 

• Avtaler  = forutberegnelighet 

• Franchise: 

- Økonomisk utnyttelse av et forretningskonsept 

- Distribusjonsform 

- Finansieringsform 

- Samarbeidsform 

• Strategifase fra idé – forretningskonsept -> franchisekonsept 

- Etablerings- , vekst eller utviklingsstrategi 

 

 

 

 



Utviklingsstrategi  

• Større problemer med  150 kontaktpunkter (FT) enn 20 ?  

• Ønsker å ha færre FT å forholde seg til  

• Oppbygging av økonomisk solide cluster  vil kunne være mer mot-
standsdyktige i dårlige tider 

• Færre kommunikasjonslinjer 

• Lette kontroll over driftsoperasjoner og markedsføring 

• Egnede partnere – rekrutteringsforskjeller 

• Minimalisering av franchisegivers risiko (?) 

• Rask vekst basert på lokalt entreprenørskap (ikke egeneid) 

 

 



Risikoaspekter 

• Ensidig clustersatsing  &   store cluster  

• Fjernstyring 

• Dårlige relasjoner mellom FG/FT 

• Krigssone/cluster er også eier i FG 

• Clusterutvikling for tidlig for FT/Konseptet ikke bærekraftig 

• Salg av cluster   

• Bjellesau 

• Uønsket maktforskyvning – overtakelse av kjedefunksjoner 

• Ingen avtaleregulering 

 



Sentrale avtalemomenter 

• Skjerpet lojalitet/taushet/konkurranse/ytringsfrihet 

• Innkjøp 

• Utviklingsavtale/området og eksklusivitet/sanksjoner 

• Etablert FT finnes allerede i området 

• Partenes forretningsplan   

• Løpetid  

• Fornyelse og kriterier 

• Konseptutvikling og evaluering  

 

 



Sentrale avtalemomenter 

• Innholdskrav til driftsapparat og økonomistyring 

• Mor- datterselskapsetableringer i clusteret – partsrollen/fokus 

• Makt og avmakt – "Nærstående"  

• Overgang av rettigheter  

• Relasjonshåndtering/tvisteløsninger  

• Forholdet til sub franchiseavtalen/håndboken/trinnhøyde 
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Noen erfaringer fra franchisedrift 

 Grethe W Meier 

Adm.dir PRIVATmegleren 



Agenda 
 

1. Hvordan konkurrere om franchisetakere i en bransje med 

 stor konkurranse? 

 

2.  Hvordan drive franchisekonsept som er koblet til bank? 

 

3.  Hvordan motivere franchisetakerne til å ønske vekst og flere 

 meglere? 





75 kontorer 

100% franchise 

600 ansatte, 400 meglere 

13% markedsandel 

50% markedsandel på boliger over 8 mill 

100% eierskap Nordea 









74 
75 

76 
77 

78 

81 
83 83 

Mai-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Nov-14 Mar-15 Aug-15 Des-15

Trysil 

Åre 

Fokus på aktiviteter som skaper gode kundeopplevelser 



1
2
4 

De beste meglerne 



Det beste konseptet 



Det nyeste og beste teknologien 



KLIKK 

Digi tal  annonsering som selv f inner interessentene t i l  din bol ig  

Det nyeste og beste teknologien 



Møt Finn. 

Pia Mørch 

Det nyeste og beste teknologien 



Den beste kulturen 





I dag 

I fremtiden 

Samlokalisering 

Felles rådgivningsløsninger 

Mer utveksling av kunder 

Automatisering 
 

100% adskilt 

Rammer fra styret 

Megler og utvikler oss på egne premisser 

Utveksling av kunder 
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Presentasjon av NorgesGruppen 
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OVER 2 MILLION FORBRUKERE ER INNOM  

NORSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVER DAG 

 



Presentasjon av NorgesGruppen 
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VI JOBBER FOR 
AT KUNDENE 
SKAL VELGE 
VÅRE BUTIKKER 

Grensehandel 



Presentasjon av NorgesGruppen 
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1866 
Joh. Johannson 
etablert som 
grossist 

1994 
NorgesGruppen etablert 
som landets største 
gruppe av samarbeidende 
grossister og detaljister 

2000 
NorgesGruppen 
ASA etablert som et 
integrert 
handelshus 

2015 
NorgesGruppen  
fyller 15 år 
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