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EXECUTIVE SUMMARY 

This report is the final examination project leading to a Graduate Diploma in Business Administration 

(Marketing Management) from Copenhagen Business School in Denmark. 

 

The project is about Skoringen; a well-established Danish shoe chain consisting of 82 shops covering 

Denmark. During the years of 2007-2011 Skoringen’s turnover decreased relatively almost twice as much as 

the shoe industry as a whole. The focus of this project is to identify possible reasons for this, to formulate a 

growth strategy and an action plan for what Skoringen can do to turn the tide on their opportunities, threats, 

strengths and weaknesses. 

 

Thorough in- and external analyses are conducted and the reasons for the decrease are partly found in the 

external factors. During the period, consumers spent less money on shoes as a result of the crisis. As a result 

of the technological development, the digital consumers are growing in numbers appreciating the 

convenience benefits that e-commerce offers and the physical stores cannot match.  

 

While the physical shoe stores have lost -6.2% in turnover, e-commerce with shoes has increased by 41%. In 

other words, E-commerce is taking market shares from the stores and is driving growth in the shoe business. 

No doubt rivalry in the industry is growing significantly due to industry slides, e-commerce and consumers' 

bargaining power. 

 

Skoringen’s competitive strategy is possible, internal reason. They pursue an unfocused, "industry-wide" 

approach, trying to sell everything to everyone on a limited number of m
2
. What's more, their positioning too 

close to their closest competitor indicating a lack of competitive advantage. Although Skoringen’s market 

situation is weakened, the chain is still strong in the short term with its nationwide network of stores and its 

robust brand. But in the longer term, Skoringen is threatened by new business models and e-commerce 

convenience benefits which they cannot match today. 

 

Two growth strategies are created on the basis of the in- and external analysis that are both profitable and 

meet the requirements to be sustainable, feasible and acceptable. Since the time factor for the go-to-market is 

critical for e-commerce strategy, it is recommended to start with it and form a multichannel strategy. It builds 

on a growing market and Skoringen’s strong brand will serve as a foundation for the establishment of e-

commerce. The physical stores will continue in their existing form.  

 

Economic changes, changes in consumer behavior and technological development are some of the driving 

forces that will change the retail industry in the coming years. The future winners from today's physical 

retailers will undoubtedly be those who take the consumers seriously and are good at managing change. 

With the implementation of a web strategy Skoringen are creating a future and not a past business model for 

themselves. 
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KAPITEL 1: PROBLEMAFKLARENDE DEL 

Problemfelt 

For ikke så mange årtier siden, gik vi i skobutikker for at købe sko. Det var enkelt! Der var få butikker at 

vælge imellem, og vi sled de gamle par sko op, før vi erstattede dem med nye. Sådan er det sjældent længere. 

Dels har vi nu alle flere par sko at vælge imellem, dels sælges sko nu ikke blot i de traditionelle skobutikker, 

men også gennem supermarkeder, modetøjs- og sportsbutikker. Dertil kommer den teknologiske udvikling, 

der har muliggjort, at man kan købe sko over nettet og få dem bragt hjem.  

 

Skobranchen i Danmark er presset. Den totale omsætning var i 2011 på 6,3 mia. kr.
1
, og den er faldet med 

265 mio kr. fra 2007-2011, svarende til - 4%. Det er især gået ud over salget gennem de fysiske butikker (-

371,6 mio. kr.)
2
 og homeshopping (-73,2 mio. kr.). E-handlen med sko er derimod vokset med 179,7 mio. 

dkr, svarende til en vækst på 41%, og udgør i 2011 11% af den fysiske butikkers omsætning (mod 7,3% i 

2007).  

 

At omsætningstilbagegangen især er gået ud over de traditionelle skobutikker kommer også til udtryk 

gennem udviklingen i antallet af butikker. Ved udgangen af 2010 var der 697 traditionelle skobutikker i 

Danmark med 2.253 fuldtidsbeskæftigede. Fra 2007-2010 er antallet af butikker faldet med næsten -8% og 

antallet af fuldtidsbeskæftigede med -11%
3
. 

 

I kølvandet på tilbagegangen, har skobranchen oplevet en række konkurser og butikslukninger, hvis årsag 

ikke blot har været faldende omsætning, men også manglende tilpasning af omkostninger, lager og logistik
4
.  

 

På trods den teknologiske udvikling og væksten i e-handlen med sko, kan det undre, at ingen af de store, 

frivillige skokæder endnu ikke har etableret e-handel, og på den måde har skabt sig muligheden for afsætning 

gennem denne, nye distributionskanal på linje med fx modetøjs- og sportsudstyrsbranchen.  

 

Et gammelt, kinesisk ordsprog siger, at ”Når nye vinde blæser, bygger nogle vindmøller, mens andre bygger 

læhegn”. Ligesom resten af udvalgsvarebranchen, forudsiges også skobranchen at ville forandre sig markant 

i de kommende 10 år
5
. De fremtidige vindere vil utvivlsomt være dem, som er gode til at håndtere 

forandringer, og til at forstå og tilpasse sig nye krav og adfærdsmønstre hos forbrugerne, som i sidste ende 

afgør, hvem der skal være på markedspladsen fremover og hvem, der skal forlade den.  

 

                                                      

1 Euromonitor: Footwear in Denmark, Nov. '12, tabel 2 
2 Euromonitor: Footwear in Denmark, Nov. '12, tabel 7 
3 Danmarks Statistik (DST), tabel ERH17. 
4 Deloitte, Passion for fashion, analyse af modebranchen, jan '12, s. 23. 
5 Institut for Centerplanlægning (ICP), E-handlens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, Nov. 2012, s. 6. 
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Skobranchen står med andre ord ved en korsvej, og i den forbindelse, giver det anledning til en vis undren 

over, hvor få af de store, fysiske skokæder, der fx har etableret e-handel.  

 

Skobranchens største spiller, Skoringen, er presset på 

omsætningen, og er dermed ingen undtagelse. I 2011 

omsatte Skoringen for 677 mio. kr. i Danmark. Det er et 

fald på -7,9% i forhold til 2007, hvor kædens butikker 

omsatte for 735 mio. kr.
6
. Faldet i omsætning er således 

større for Skoringen end for resten af skobranchen.  

 

 

Skoringens ejere og ledelse ser da også med bekymring på den faldende omsætning. Er den finansielle krise 

og de tilbageholdende forbrugere hele årsagen, tager e-handlen markedsandele fra de fysiske butikker, har 

kundernes præferencer for Skoringen ændret sig i negativ retning, er der dukket nye konkurrenter op?  

 

Hvad kan årsagerne være, og hvad kan Skoringen gøre for at vende udviklingen ud fra markedets 

muligheder, trusler, og Skoringens stærke og svage sider? Det er fokus i dette afgangsprojekt. 

 

Problemejer  

Problemejer er ledelsen i Skoringen. Skoringen blev stiftet i 1955 og er en frivillig, horisontalt styret kæde, 

der er ejet af medlemmerne, og samlet under det dansk/norske paraplyselskabet Shoe-d-vision Amba. 

Udover Skoringen, der repræsenterer langt den største kæde målt i omsætning og antal butikker, indgår 

kæderne Zjoos, FEET ME, profilneutrale samt ECCO butikker.  

Shoe-d-vision Amba er en fusion af selskaberne 

Skoringen Amba og De Grønne Skobutikker 

AmbA, som blev gennemført i 2008 med 

Skoringen Amba som det fortsættende selskab. 

Skoringen Amba har efter fusionen i 2008 skiftet 

navn til Shoe-d-vision Amba, der også ejer 

datterselskabet Shoe-d-vision Norge AS.   

 

Skoringen henvender sig til ”Familien Danmark” gennem 82 fysiske skobutikker landet over, og sælger sko 

til børn, unge, herrer og damer
7
.  

                                                      

6 Retail Institute Scandinavia, Kædebogen, april 2012, tabel 94. 

 

Figur 1: Skoringens omsætningsudvikling 2007-2011 

Figur 2: Selskabsstruktur for Shoe-d-vision amba 
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Skoringen har hovedkontor i Skødstrup i Jylland og ledes af Adm. Dir. Claus Thrane. På hovedkontoret er 

ansat en række medarbejdere til varetagelse af drift af kæden på medlemmernes vegne
8
.  

 

I årsrapporten for 2012 angives koncernmoderselskabets målsætning til at være ”vækst i kæderne og i de 

enkelte butikker”. 

 

Problemidentifikation  

Via den divergente tankemåde opstilles i det følgende en række formodninger om interne og eksterne forhold 

i uprioriteret rækkefølge, der ud fra en subjektiv forforståelse kunne være blandt årsagerne til Skoringens 

omsætningsnedgang.   

 

Eksterne forhold 

1. Finanskrise =>Forbrugerne udskyder forbrug, sparer mere op, køber færre og billigere sko. 

I kølvandet på krisen, er arbejdsløsheden steget, friværdierne faldet og forbrugerne er usikre på fremtiden.  

Negative forventninger til egen økonomiske situation, samt et mindre rådighedsbeløb, kan have medvirket til 

at forbrugerne har købt færre og billigere sko, hvorved omsætningen i Skoringen er faldet. 

2. Digital udvikling => Ændret forbrugeradfærd => Kunderne køber flere sko på nettet. 

Med baggrund i bredbåndets udbredelse og den digitale udvikling, kan forbrugerne have ændret 

indkøbsadfærd og i stigende grad have købt deres sko over nettet. E-handlen med sko kunne derfor være en 

væsentlig årsag til Skoringens omsætningstilbagegang, da de endnu ikke har etableret en webshop, og derfor 

ikke har mulighed for at få andel i omsætningen.  

 

3. Ændret forbrugeradfærd => 2. hand og genbrug er in.  

Tidsånden er under forandring som følge af den finansielle krise. Forbrugerne er blevet mere kritiske overfor 

materialisme, og det betyder bl.a. at genbrug, køb af 2. hand og indbyrdes bytteøkonomi er IN.
9
 Køb-og-

smid-væk kulturen og vild luksus er YT
10

. Det kan også have medvirket til et fald i Skoringens omsætning 

 

4. Øget rivalisering i skobranchen (fx prispres, nye konkurrenter). 

Grundet krisens indvirkning på forbruget, kan samme antal butikker have skullet kæmpe om et mindre 

totalmarked. Det har muligvis øget konkurrenceintensiteten med bl.a. nye og mere aggressive konkurrenter, 

pris- og omkostningspres, illoyale kunder og aggressiv markedsføring, hvilket kan have indvirket negativt på 

Skoringens omsætning. 

                                                                                                                                                                                
 

8 www. skoringen.dk 
9 http://www.serviceplatform.dk/arrangementer/2011/apr-jun/sider/forbrugertendenser-og-vaerdier-i-lyset-af-den-oekonomiske-

krise.aspx 
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5. Brancheglidninger 

Brancheglidninger i skobranchen er en udfordring for de traditionelle skobutikker med begrænset udvalg. I 

større supermarkeder, kan man i tillæg til madvarer fx købe sko til hele familien, hvilket kunne have 

presset priserne og omsætningen hos Skoringen. 

 

Modebutikker: Sko er blevet et modefænomen på linje med beklædning og andet modetilbehør
10

. Det har 

beklædningsbranchen forstået, og et stigende antal modebutikker inkluderer et udvalg i sko, der passer til 

butikkens profil og målgruppens. hvilket kan have påvirket Skoringens omsætning i negativ retning. 

Sportsbutikker: Sportsudstyrsbutikker har som oftest et stort udvalg indenfor generelle og specialiserede 

sports- og fritidssko. Selvom dette forhold ikke er nyt, har branchen evt. udvidet udvalg og markedsføringen, 

hvilket kan være sket på bekostning af den traditionelle skobranchen, hvis udvalg ikke er nær så dybt. 

6. Grænsehandlen er stigende.  

Danskerne er rejsevante, og ofte med det formål at købe tøj og sko med hjem. Et større og anderledes udvalg 

i udlandet, den højere danske moms samt et generelt højere prisniveau er blandt årsagerne til øget 

grænsehandel. Det kan også have påvirket Skoringens omsætning negativt. 

 

Interne forhold 

7. Skoringen lever ikke op til kundernes forventninger.   

I et faldende marked med længere mellem kunderne, er det endnu vigtigere at have fokus på optimering af 

trafik- og kundekonverteringsprocessen i butikken, samt at leve op til kundernes forventninger. Et motiveret 

og engageret butikspersonale, der skaber relationer til kunderne er forudsætningen herfor. Udover ansættelse 

af uuddannet og billigere personale, kunne man frygte, at personalenedskæringer, yderligere har forringet 

servicen i Skoringens butikker. Det skaber utilfredse kunder, der evt. vælger at skifte skobutik. 
11

 

 

8. Færre butikker, mindre lejemål, ændret sortiment 

Ændringer i Skoringens geografiske udbredelse og beliggenheden af butikkerne kan have medført en mindre 

omsætning, ligesom mindre lejemål og et ændret sortiment (egne mærker >< andre mærker) samt at 

sortimentet ikke er faldet i kundernes smag kan have haft en negativ effekt. 

 

9. Skoringens markedsføring har ikke ramt rigtigt eller massivt nok. 

Det kunne tænkes, at Skoringen har anvendt færre ressourcer på den eksterne markedsføring, således at de er 

blevet mindre synlige i forhold til mere aggressive konkurrenter.  

                                                      

10 Iflg. Jens Birkeholm, Adm. Direktør i Dansk Skohandlerforening. 
11 http://danskdetailhandel.dk/viden/mentalt-ejerskab-i-detailhandlen/ 

 

http://danskdetailhandel.dk/viden/mentalt-ejerskab-i-detailhandlen/
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Udvælgelse af mulige problemområder  

Blandt ovenstående, identificerede områder er der - via den konvergente tænkning – udvalgt 3 problem-

områder, som jeg anser for særligt sandsynlige årsager til Skoringens tilbagegang. Disse områder fokuseres 

der på i analysedelen, samtidig med at jeg er opmærksom på identificering af helt andre og endnu 

uidentificerede årsager til Skoringens tilbagegang. 

1. Forbrugerne har ændret adfærd; køber færre sko og i stigende grad over internettet.  

2. Rivaliseringen er øget i skobranchen med brancheglidninger og e-handel. 

3. Skoringens evne til besøgs- og kundegenerering er dårligere end gennemsnittet for branchen, og de lever 

ikke op til kundernes forventninger. 

 

Som følge af ovenstående, udvalgte områder, er der fravalgt andre mulige problemområder, fx grænsehand-

lens eventuelle indflydelse på Skoringens omsætning, ændringer i Skoringens interne forhold og markeds-

føring, idet de enten omhandler områder uden statistisk dækning, eller interne forhold hos Skoringens, som 

jeg desværre ikke har fået adgang til. En analyse ville derfor ske ud fra subjektive og uakademiske metoder 

med risiko for dens validitet og reliabilitet. 

 

De udvalgte problemområder lægger op til følgende problemformulering. 

 

Problemformulering 

Det er et problem for ejere og ledelse i Skoringen, at kæden har mistet en omsætning på 58 mio.kr. i perioden 

2007-2011, svarende til en nedgang på -7,9%. Ledelsen ønsker derfor at få analyseret mulige årsager hertil 

og derigennem få fastlagt Skoringens strategiske position.  

 

Underspørgsmål: 

1. Hvordan er Skoringens muligheder og trusler ud fra udviklingen i omverdenens eksterne og interne 

faktorer i 2007-2011? 

2. Hvad er Skoringens stærke og svage sider, og hvordan præsterer de i forhold til trafik- og 

kundegenerering samt i tilfredshedsskabelsen? 

 

På baggrund af analysedelens konklusioner, ønsker ledelsen at få udarbejdet forslag til vækststrategi og 

handlingsplan, der kan skabe øget mulighed for indtjening på kort og lang sigt. 

 

3. Hvilken vækststrategi bør iværksættes for at vende udviklingen? 

4. Hvordan skal strategien implementeres i markedet?  

 

Fremgangsmåden er beskrevet i afsnittet, der omhandler struktur for opgaven.  
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Udsigts- og betragtningsniveau 

Problemejer og opdragsgiver er ledelsen i Skoringen. Afgangsprojektet udføres som ekstern konsulent for 

Skoringens ledelse på strategisk niveau. Dette medfører, at industriens, markedets og omverdenens forhold 

betragtes fra helikopter perspektiv.  

 

Analysedelen foregår på makro-, meso- og mikroniveau, og analyserer omverdenen, industrien (kunder, 

konkurrenter og markedet) og Skoringen. Forslag til vækststrategi og handlingsplan foregår på mikroniveau. 

 

Metode, teori og datagrundlag 

Fremgår i forbindelse med de enkelte afsnit for overskuelighedens skyld. 

 

Validitet og reliabilitet 

Primære kilder 

Af primære kilder er anvendt semistruktureret interview med Adm. Direktør for Danmarks 

Skohandlerforening, Jens Birkeholm. Interview blev foretaget d. 27. februar 2013. Selvom han repræsenterer 

en branche indenfor hvilken, der kunne være særinteresser, anser jeg kilden for både valid og reliabel – ikke 

mindst fordi mange af hans udsagn, der er refereret, også er underbygget af andre kilder. 

 

Endvidere er anvendt Marketingchef, Karsten Jeppesen, til be- eller afkræftelse af hypoteser for Skoringens 

værdikæde og servicekoncept. Til det formål, må han anses som en særdeles valid og reliabel kilde. 

 

Sekundære kilder 

Data fra analyseinstitutter såsom Danmarks Statistik og Euromonitor anses for at være både valide og 

reliable. De er baseret på indsamling af data og bygger på mange års praksis og anerkendelse. Naturligvis 

kan der forekomme fejlkilder, såsom mekaniske og menneskelige. Og opgørelsesmetoderne kan variere alt 

efter, hvilke underbrancher, der inkluderes samt metoden hos pågældende analyseinstitut. Ofte refereres til et 

andet instituts resultat, hvorfor fejl kan gå igen i forskellige materialer. 

 

Mht. litteraturstudierne af hjemmesider, artikler, brancheanalyser og –rapporter bør tages forbehold for 

validitet og reliabilitet, idet de kan være ”farvede” af særinteresser og subjektive fortolkninger. Desuden er 

det ofte uklart, hvilken metode, der er anvendt ved dataindsamling, registrering, etc. Det synes dog at øge 

troværdigheden, når forskellige kilder præsenterer enslydende konklusioner.  

Mht. anvendte teorier og modeller, er der tale om afprøvede og anerkendte teorier fra HD-studiet, der må 

forventes at kunne afspejle det, der er deres formål, hvis de ellers anvendes efter hensigten.  

 

Kilder fremgår på hver side som fodnoter og af litteraturlisten sidst i afgangsprojektet. 
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Afgrænsninger 

 Tid: Analysedelen er baseret på perioden 2007-2011, hvor data er tilgængelige. Strategi- og 

handlingsplansdel omhandler perioden 2013-2016. 

 Geografi: Afgangsprojektet omhandler udelukkende Skoringens aktiviteter i Danmark. 

 Skoringen: På trods af henvendelser til Adm. Direktør, Claus Thrane og Marketingchef Karsten 

Jeppesen, har det desværre ikke været muligt at opnå data og et mere detaljeret indblik i organisationen 

mål, strategier, forretningsmodel og værdikæde og kundeanalyser, etc. Det ville ellers have givet mig 

større indsigt i virksomhedens interne kernekompetencer og ressourceanvendelsen med deraf følgende 

mulighed for at analysere Skoringen på en mere præcis måde. Som følge deraf, ses bort fra evt. 

ændringer i Skoringens interne anliggender og ejerforhold, butikkernes størrelse og beliggenhed, i 

sortimentets dybde og bredde og mærker, i markedsføringen, etc., der kan have påvirket udviklingen i 

omsætningen. Antagelsen er derfor en alt-andet-lige betragtning i analyseperioden.  

Af samme grund, er udgangspunktet for kundeanalysen en analyse af forbrugere i markedet for at købe 

sko og for konkurrentanalysen en analyse af de største on- og offline spillere på markedet. 

 Grænsehandel: Forhold omkring grænsehandel med sko vil ikke blive behandlet i denne opgave. 

 I vækststrategi- og handlingsplandelen betragtes afsætningen af sko under ét (dvs. opdeles ikke i sko til 

børn, mænd og kvinder), idet det kun har været muligt at opnå prognosetal for den samlede omsætning i 

branchen, og en opsplitning baseret på estimater ville medføre større usikkerhed for resultatet.  

 

Definitioner 

 Skobranchen: Afsætning af sko gennem fysiske butikker (traditionelle skobutikker, supermarkeder, 

modetøjs- og sportsbutikker) og ikke-fysiske butikker (home shopping og e-handel). 

 Industridefinition: Detailsalg af sko i perioden 2007-2011 afsat gennem virtuelle (via e-handel) og 

fysiske skobutikker.  

 Markedet: Business to Consumer (BtC). Vi befinder os i detailleddet. 

 Skobutik: En traditionel fysisk butik i detailleddet, der primært sælger sko. 

 E-handel, nethandel og internethandel anvendes i flæng og betyder det samme. 

 Website: Virksomhedens egen internetside. 

 Webshop: Virksomhedens virtuelle butik, ofte markedsført fra virksomhedens website. 

 

Derudover fremgår forkortelser og definitioner som noter nederst på siden, hvor de første gang forekommer. 
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Opgavens struktur 

Den overordnede struktur for opgavebesvarelsen tager udgangspunkt i David Aakers model for ”Strategic 

Market Management”
12

. Den indeholder de faser i en strategisk analyse, som jeg mener at skulle igennem for 

at kunne analysere mig frem til årsagerne til omsætningstilbagegangen hos Skoringen og kædens strategiske 

position. 

 

Kap. 1. Indledningsvis er anvendt en divergent og konvergent metode til afklaring og indsnævring af 

fokusproblemområder, der ud fra en forforståelse anses som overvejende sandsynlige som årsager til 

Skoringens omsætningstilbagegang. De danner baggrund for problemformuleringen, der herefter er styrende 

for analysedelen.  

 

Kap. 2. Analysedelen indeholder 5 delanalyser af hhv. den eksterne og interne omverden samt af Skoringen 

selv.  Analysedelen kulminerer i en SWOT analyse og en vurdering af Skoringens strategiske position.  

 

Kap. 3. Med udgangspunkt i ledelsens 

overordnede mål om vækst, opstilles og 

vurderes alternative vækststrategier bl.a. ud fra 

deres bæredygtighed, gennemførlighed og 

acceptabilitet samt de økonomiske, 

organisatoriske og afsætningsøkonomiske 

konsekvenser. Ud fra den mest optimale strategi, 

opstilles en handlingsplan for implementering 

heraf. 

 

Kap. 4. Består i en samlende, overordnet 

konklusion og perspektivering. 

 

 

  

                                                      

12 Strategic Market Management, D. Aaker m.fl. 2011, s. 11 

Figur 3: Opgavens struktur 
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KAPITEL 2: ANALYSEDEL 

Analysedelens overordnede formål er at afdække mulige årsager til Skoringens omsætningsnedgang, og 

foretage en vurdering af kædens strategiske position ud fra muligheder og trusler, stærke og svage sider. 

 

I den problemidentificerende proces, udvalgtes 3 problemområder, der blev operationaliseret i de 2 første 

underspørgsmål i problemformuleringen. Disse spørgsmål er styrende for analysedelen, idet de forsøger at 

komme rundt om de faktorer, der har øvet og øver indflydelse på Skoringens afsætningsmuligheder; den 

eksterne omverden, den konkurrencemæssige omverden og Skoringens interne del. 

 

Spg.1: Hvordan er Skoringens muligheder og trusler med fokus på udviklingen i omverdenens 

eksterne og interne faktorer i 2007-2011?  

Besvarelsen af spørgsmål 1 er opdelt i 2 underanalyser; Analyse af den eksterne omverden og analyse af den 

interne (også kaldet den konkurrencemæssige) omverden (kunder, konkurrenter, markedet).  

 

ANALYSE AF DEN EKSTERNE OMVERDEN. 

Metode, teori og datagrundlag 

Til afdækning af de faktorer, der øver indflydelse på skobranchen og dermed Skoringens afsætnings-

muligheder, anvendes en omverdensanalyse, nærmere bestemt PEST-modellen
13

. Den er valgt, fordi den 

danner et nyttigt link mellem den generelle og den konkurrencemæssige omverden, og bedst egner sig til at 

afkode muligheder og trusler i de eksterne faktorer. Modellen indeholder en analyse af følgende forhold: 

Politiske(P), Økonomiske(E), Sociokulturelle(S), Teknologiske(T). Legal(L) og Environmental (E) indgår 

under de 4 førstnævnte faktorer. 

 

Svaghederne ved PEST analysen er iflg. Porter, at PEST-modellen er for generel og at de ”virkelige” skift 

sker i den konkurrencemæssige omverden
14

.  

Til analyse af PEST faktorerne, anvendes kvalitative, sekundære data i form af brancheanalyser, avisartikler, 

hjemmesider og analyser fra uafhængige analyseinstitutter.  Desuden kvantitative, sekundære data fra 

Danmarks Statistik og Euromonitor. 

 

PEST analyse 

Politiske faktorer (P) 

Den politiske dagsorden og lovgivning påvirker både virksomhedernes og forbrugernes råderum, og alle 

lovændringer, der regulerer rammebetingelserne får potentielt indflydelse på strategi og drift.  

 

                                                      

13 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 51 
14 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 61 
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Lukkelovens afskaffelse d. 1. oktober 2012 vil utvivlsomt få en række konsekvenser for detailhandlen og 

dermed skobranchen på en mere vidtrækkende måde end lempelserne i 2010, der bl.a. udvidede antallet af 

søndagsåbent. På den positive side, kan butikkerne udnytte muligheden som et konkurrenceparameter og 

holde åbent, når kunderne ønsker det, og andre butikker har lukket. På den negative side, spås butiksdøden i 

de mindre byer at ville accelerere
15

 på grund af øget konkurrence fra større butikker og indkøbscentre. Denne 

faktor opfattes overvejende som en mulighed for skobranchen.  

Planloven, der påvirker lokaliseringen og størrelsen af butikkerne i lokalområderne, holder hånden under de 

små butikker og butiksmiljøerne i de mindre byer, idet den begrænser større butiksetableringer udenfor 

detailhandelsområderne
16

. Dette kan opfattes som en mulighed for skobranchen, hvis butikker oftest 

forefindes inde i byerne, og er afhængige af synergieffekten fra det omkringliggende butiksmiljø. 

CSR. I 2008 vedtog regeringen en handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (CSR), hvilket 

indebærer, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- 

og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i virksomhedens aktiviteter.
17

 Selvom CSR kan 

medføre øgede omkostninger til kontrol af leverandører, opfattes det som en mulighed, idet området har 

mange forbrugeres bevågenhed, og derfor kan anvendes aktivt i den in- og eksterne kommunikation. 

Økonomiske faktorer (E) 

De økonomiske faktorer øver stor indflydelse på skobranchen, idet det er udviklingen i Danmarks, 

virksomhedernes og husholdningernes økonomi, der bl.a. skaber grundlaget for skobranchens 

afsætningsmuligheder, og derfor er med til at påvirke strategien og forventningerne. Økonomiske nøgletal er 

i den forbindelse med til at give et fingerpeg om, hvor grundlaget for købekraften bevæger sig hen. 

 

Af økonomiske faktorer er den finansielle krise, og dens indvirkning på den danske økonomi og forbruget, 

den væsentligste trussel. For mange danskere, har krisen medført tabte friværdier, arbejdsløshed, og frygten 

herfor har fået forbrugerne til at skære forbruget ned, udskyde det eller spare op
18

.  

 

Negativ vækst. Forbrugernes disponible indkomst er i kriseårene faldet med -5,9% (målt i faste priser)
19

 og 

en konjunkturvurdering fra Det Økonomiske Råd tegner et billede af begrænset optimisme med 

vækstprognoser på max. 1,5% pr. år frem til 2016
20

. 

 

                                                      

15 http://politiken.dk/tjek/ECE1761885/danskerne-er-klar-til-at-handle-om-soendagen/ 
16 http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/NyAftaleOmPlanlovenRaekkerHenoverMidtenIDanskPolitik.htm 
17 Deloitte, Passion for fashion, analyse af modebranchen, jan '11, s. 29 
18 http://www.ugebreveta4.dk/2011/201113/Artikler/Finanskrisen_kloever_Danmark_i_to.aspx 
19 Euromonitor International, “Consumer Lifestyles in DK”, okt. 2011, s. 32 
20 http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/For%E5r_2012/Trykt%20rapport/Hele%20pub_a.pdf. 

Økonomisk Råd. 

http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/For%E5r_2012/Trykt%20rapport/Hele%20pub_a.pdf
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Forbrugertillidsindikatoren
21

 (bilag 1) er udtryk for forbrugernes vurdering af egen og Danmarks økono-

miske situation. Siden krisens start i 2008, har indikatoren været negativ bortset fra en periode i slutningen af 

2009 og 2010, hvorefter den tog et nyt dyk i 2011. Udviklingen er udtryk for forbrugernes bekymring for 

fremtiden, og afspejler samtidig udviklingen i konjunkturerne. Den negative udvikling bekræftes yderligere 

af Detailomsætningsindekset (bilag 2), hvor omsætningen er faldet med ca. -10% siden 2005.
22

 

 

På den positive side kan nævnes den lave rente og inflation i perioden, og skattelettelser i 2010 og 2012, 

der givetvis har holdt hånden under forbruget, uden dog at have haft den helt ønskede effekt. 

Skattelettelser.  I 2013 er beskæftigelsesfradraget, og grænsen for topskattebetaling øget, men da der 

samtidig indføres stramninger andre steder i privatøkonomien, vurderes de ikke umiddelbart at ville få den 

store effekt på privatforbruget. Visse grupper, såsom børnefamilier, får størst glæde af skattelettelserne, 

hvilket er positivt for fx Skoringen, hvis målgruppe er ”familien Danmark”
 23

. 

Sociokulturelle faktorer (S) 

Forbrugerne har ændret adfærd, bl.a. som følge af krisen og den teknologiske udvikling. De bliver mere 

og mere digitaliserede, og får mere overblik og indblik. Forbrugerne opsøger, vurderer og skaber indholdet i 

deres forbrug gennem f.eks. Facebook, Myspace og Twitter. Derved får forbrugerne, som gruppe, en uhyre 

magt, idet han/hun ikke længere er en passiv modtager, men sætter krav til detailhandlen, ytrer sin mening på 

de sociale medier, og ønsker involvering i f.eks. design af varer og sortiment
24

. 

 

Krisen har skabt et stærkt fokus på pris og værdi for pengene, og med internettets muligheder for pris- og 

produktsammenligninger, får forbrugeren endnu mere magt i et stadigt mere gennemsigtigt marked. Større 

sikkerhed for betalinger med e-mærket
25

, bedre returservice og innovative løsninger, hvor man kan ”prøve” 

tøj på e-handelssitet
26

, afskaffer nogle af de barrierer, som tidligere afholdt forbrugere fra at handle sko på 

nettet. Denne trend udgør en væsentlig mulighed for skobranchen i afsætnings- og kommunikationsøjemed. 

 

Bæredygtighed. Forbrugerne har en voksende miljøbevidsthed, hvilket kommer til udtryk i et øget 

forbrugerkrav om CSR strategier i virksomhederne
27

. I forbrugerens øjne repræsenterer detailleddet også 

produktionsleddet, og anses derfor som medansvarlig for de produkter, de sælger. Nogle virksomheder tager 

trenden til sig, og i 2013 forudsiges modebilledet fx. at være præget af fx øko-tøj uden tilsætningsstoffer
28

.  

                                                      

21 Danmarks Statistik, tabel: FORV1. 
22 Danmarks Statistik (DST), Tabel DETA21. 
23http://borsen.dk/nyheder/bolig_og_privatoekonomi/artikel/1/243798/skattelettelser_i_sigte__se_hvor_meget_i_2013.html#ixzz2N

QEaEB7S 
24 Serviceplatforms analyse: Forbrugertendenser og adfærd 2011-2012, s. 31. 
25 e-mærket er den danske mærkningsordning for sikker nethandel, etableret af e-handelsfonden, der er stiftet af en række 

brancheorganisation og Videnskabsministeriet. (www.emaerket.dk) 
26 http://www.uniqsize.com/sider/pageeditor.asp?side=38 
27 http://www.kolding.dk/pdf/20111212081235.pdf, s. 3 
28 http://www.metroxpress.dk/livsstil/tjtrenden-i-13-ko-tj-uden-tilstningsstoffer/KOblls!GsqQ2CEIZ72Nc/ 

http://borsen.dk/nyheder/bolig_og_privatoekonomi/artikel/1/243798/skattelettelser_i_sigte__se_hvor_meget_i_2013.html#ixzz2NQEaEB7S
http://borsen.dk/nyheder/bolig_og_privatoekonomi/artikel/1/243798/skattelettelser_i_sigte__se_hvor_meget_i_2013.html#ixzz2NQEaEB7S
http://www.kolding.dk/pdf/20111212081235.pdf
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Netværksdannelse, kommer især til udtryk som digitale netværk gennem de sociale medier, fx Linkedin, 

Facebook og Twitter, men også på det personlige plan gennem fysiske netværk.  Forbrugerne påvirker 

hinanden og bruger hinanden til erfaringsudveksling
29

. For skobranchen betyder det en mulighed for at 

kommunikere med forbrugerne og markedsføre sig på en anderledes og relationsskabende måde. 

Immaterialisering
29

 ses som et resultat af den finansielle krise og er en modtrend i forhold til forbrug og 

overkommunikation. Forbrugeren søger mod indre værdier, ro, og mindfullnes med en afstandtagen til 

massekommunikation/reklame. Dette påvirker i høj grad en industri, der lever af at sælge sko. 

 

På lang sigt, vil ændringer i befolkningssammensætningen mod en øget ældre befolkning øve stor 

indflydelse for forbruget, idet de har et lavere forbrug, og primært anvender midlerne på rejser, kultur-

aktiviteter, skønhedspleje og helbred. På den anden side, kunne de ældre få behov for at kunne bestille varer 

og få dem bragt hjem, hvilket er en mulighed for øget e-handel til dette segment. Mellem 2011 og 2020 vil 

antallet af +65-årige stige med næsten 22% og nå 1,14 mio. personer i 2020. Dermed vil de udgøre 20% af 

befolkningen mod 17,8% i 2013
30

.  

Teknologiske faktorer (T) 

Teknologisk udvikling og accelerationen. Den teknologiske udvikling med digitalisering af alles hverdag 

vil accelerere og i 2020 forventes computere, der er 200 gange hurtigere end i dag
31

. 

 

Danskernes anvendelse af internettet er blandt de højeste i verden. Bredbåndets udbredelse (92% 

forventes at være online hjemmefra i 2020)
32

 er den grundlæggende forudsætning herfor. I 2020 forudsiges 

e-handlen at udgøre op mod 50% af udvalgsvarehandlen
33

. Da forbruget ikke forventes at ville stige 

væsentligt i de kommende år, må det alt-andet-lige betyde, at internettet vil forsætte med at tage markeds-

andele fra de fysiske skobutikker.
34

 E-handlen indikerer et potentiale til at ændre branchens forretnings-

modeller og konkurrencevilkår totalt, og anses som en stor mulighed for at opnå en ekstra distributionskanal 

for de butikker, der endnu ikke har etableret webshops. 

Teknologien har også skabt andre, nye markedsvilkår. Senest på mobiltelefoner med Apps og scannere, der 

betyder større gennemsigtighed, hvad angår priser og udvalg. Det udgør en trussel for de fysiske butikker, 

idet forbrugerne får mulighed for at presse priserne eller vælger at købe skoene på nettet efter at have prøvet 

dem i butikken.
35

. M-handel
36

 udgjorde 14% i 2011. Andelen af danskere, der ejer en smartphone er 51%.
37

 

                                                      

29 http://www.kolding.dk/pdf/20111212081235.pdf, s. 3 
30 Euromonitor International, ”Consumer lifestyles in Denmark, okt. 2011, s. 3. 
31 http://www.kolding.dk/pdf/20111212081235.pdf, s. 3 
32 Euromonitor International, ”Consumer lifestyles in Denmark, okt. 2011, s. 5. 
33 FDIH, e-handelsanalyse, 2012. 
34 Euromonitor Internatioanl: Retailing in Denmark, jan 12 
35 Passion for fashion, analyse af modebranchen, Deloitte, jan '13, s. 19. 
36 Handel via sin mobil telefon/smartphone. 
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På den positive side, betyder den generelle, teknologiske udvikling mulighed for bedre, integrerede IT 

systemer til administration og økonomisk styring af værdikædens funktioner såsom indkøb, lager, 

markedsføring, økonomi, salg og service. En bedre styring medfører mulighed for hurtigere reaktionsevne og 

tilpasning af omkostningsstrukturen, når salget svigter. 

For den enkelte virksomhed, betyder den teknologiske udvikling endvidere kommunikations- og 

relationsskabende muligheder gennem f.eks. sociale medier, modebloggere, websites, bannerreklamer, etc., 

og butikkernes tilstedeværelse på nettet kan få stor betydning for omsætningen i skobranchen
38

. 

Sammenfatning på pest-analysen:  

POLITISKE (P)
 

ØKONOMISKE (E) 

 Lukkelovens afskaffelse => (O, M) 

 Planloven => (O, M) 

 CSR handlingsplan => (O, M) 

 Skattelettelser => (O, L) 

 Den finansielle krise. (T, H) 

 Negativ/svag vækst i forbrug => (T, H) 

 Lav rente og inflation => (O, M) 

 Faldende disponibel indkomst (T, H) 

SOCIOKULTURELLE (S) TEKNOLOGISKE (T) 

 Ændret forbrugeradfærd => (O, H). 

 Befolkningssammensætning => (O, M). 

 Større miljøbevidsthed, CSR => (O, M) 

 Teknologisk udvikling => (O, H) 

 Bredbåndets udbredelse => (O, H) 

 E-handel stigende => (O, H) 
 

Figur 4: Oversigt PEST-analysen, O=muligheder, T=trusler. H, M og L angiver niveauet, Høj, Medium, Lav. 

Alle 4 faktorer øver indflydelse på skobranchens konkurrencekraft og udgør hhv. muligheder og trusler. 

Af de poliske faktorer, er det især Lukkelovens afskaffelse med mulighed for anvendelse af åbningstider 

som konkurrenceparameter. Planloven øver også indflydelse på branchen ved fortsat at holde hånden under 

de små butiksmiljøer.  

 

Af de økonomiske faktorer, udgør finanskrisen, den negative vækst i forbruget og den faldende, disponible 

indkomst de mest markante faktorer, der har øvet negativ indflydelse på forbruget og derfor udgør de største 

trusler mod skobranchen. Med vækstprognoser på max. 1,5%, er der ikke meget, der tyder på, at udviklingen 

vender foreløbig, selvom regeringen forsøger at sætte gang i forbruget med skattelettelser.  

 

Af de teknologiske og sociokulturelle faktorer anses bredbåndets udbredelse, den teknologiske udvikling og 

den ændrede forbrugeradfærd med øget brug af de digitale medier og e-handlen for væsentlige, eksterne 

faktorer og de udgør de største muligheder for skobranchen, såfremt der etableres webshops, og man 

udnytter de relationsskabende muligheder for at markedsføre sig overfor og skabe loyale forbrugere. 

Den ændrede befolkningssammensætning rummer en strategisk, langsigtet mulighed ved at skabe nye 

koncepter og konkurrencestrategier rettet mod det ældre segment. 

                                                                                                                                                                                

37 ICP, ”E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, nov. 2012, s. 26 
38 ICP, ”E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, nov. 2012, s. 8 
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ANALYSE AF DEN KONKURRENCEMÆSSIGE OMVERDEN 

Efter at have analyseret de faktorer i den eksterne omverden, der især øver indflydelse på skobranchen, 

fortsættes med analyse af skobranchens konkurrencemæssige omverden, der består af kunderne, 

konkurrenterne og markedets generelt. Dette afsnit er delt derfor delt op i 3 delanalyser. Med baggrund i 

industridefinitionen, analyseres både afsætningen gennem virtuelle (via e-handel) og fysiske skobutikker. 

 

KUNDEANALYSEN 

Metode, teori og datagrundlag 

Der anvendes dels deskriptiv analyse, dels analyse ved hjælp af følgende teorier og modeller: 

Behov og motivation: Til at forstå behovene ved køb af sko, anvendes Maslows behovspyramide. Det er en 

enkelt model, der beskriver et hierarki af 5 behovsklasser, hvor de nederste og mest grundlæggende er de 

fysiske behov og de øverste er behovet for selvrealisering. Modellen forudsætter, at personen følger 

hierarkiet fra bund til top. Kritikken af modellen går på selve hierarkitanken, idet flere behov formodes at 

kunne blive tilfredsstillet på én gang. For det andet, kan behovene vægte forskelligt alt efter hvilken 

målgruppe og hvilket samfund, man analyserer
39

. 

 

Ved analysen af forbrugernes holdninger og købsmotiver, anvendes FCB planlægningsmodellen til 

vurdering af effekhierakiet for køb af sko. FCB modellen er anvendt, idet den er mere nuanceret end AIDA 

modellen. Den tager fx højde for, at der 1) er forskellig rækkefølge af de 3 grundelementer, (jf. 

Kognitiv=think), Affektiv (feel) og Konativ (do)), 2) at forbrugeren vil anlægge forskellige holdningsstrate-

gier alt efter involvering, og om overvejelserne om køb er emotionelle eller rationelle
40

. 

 

Der anvendes både kvantitative og kvalitative, sekundære data fra følgende kilder; I segmenteringsafsnittet 

anvendes sekundære, kvantitative data fra DST og kvalitative, sekundære data i en livsstilsanalyse fra 

GFK
41

. I FCB analysen anvendes sekundære data fra artikler, og i afsnittet om motivations- og 

tilfredshedsfaktorerne samt forbrugertrends, anvendes sekundære data fra en række analyseinstitutter, 

interesse- og brancheorganisationer. 

 

Kundegrupper - Hvem er kunderne?  

Stort set alle mennesker i Danmark har behov for sko
42

. Den overordnede kundegruppe er derfor defineret 

som hele Danmarks befolkning, der d. 1. jan. 2013 bestod af 5,6 mio. individer. 

 

En yderligere segmentering i relevante, homogene grupper kan omfatte en række demografiske kriterier, 

hvoraf en inddeling efter køn er yderst relevant, eftersom størrelsen på skoene, stil, design og behov i første 

                                                      

39 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 67 
40 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 115 
41 GFK (Growth Through Knowledge) = internationalt analyseinstitut. 
42 Med mindre, man mangler sine ben, hvilket der ses bort fra, da det ikke er registreret, og ikke udgør en signifikant andel.  
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omgang retter sig efter køn. Dernæst er alder vigtig, idet anvendelse og størrelsen på sko til børn ændrer sig 

gennem opvæksten, og fx krav om komfort og stil ændrer sig gennem livet.  

 

Når man segmenterer universet i 15 års intervaller
43

, fås følgende inddeling, jf. figur 5, hvilket angiver en 

nogenlunde ligelig fordeling på godt 1 mio. personer i hvert interval med en overvægt af mænd indtil 60+. 

 

Segmentering - livsstil, værdier og attitude til skokøb 

Man kunne fortsætte med en segmentering efter demografiske kriterier såsom bopæl, uddannelse, 

beskæftigelse, ægteskabelig status, etc. Men ift. køb af sko, giver det større mening for virksomheden at 

kombinere med en segmentering efter livsstil, der repræsenterer en forbrugers værdier og holdningsmønstre, 

og som afspejles i hans/hendes adfærd og forbrug
44

. Virksomheden har herefter mulighed for i højere grad at 

matche sit servicekoncept, value proposition og kommunikation med målgruppen. 

 

I en analyse foretaget af GFK i 2008 for Ecco
45

, blev Danmarks befolkning inddelt i 8 livsstilsgrupper ud fra 

deres behov, værdier, livsstil, demografi, attitude overfor sko og indkøbssted
46

. Idet livsstilsanalysen netop 

indeholder attituder til skokøb, anses den for mere kvalificeret at anvende i forhold til mere generelle 

livsstilsanalyser fra Conzoom, Minerva og Kompass.  

 

Segmenterne er inddelt i følgende delsegmenter: Drømmerne, ”Hjemme er godt”, De satte, Eventyrerne, De 

rationelle-realister, De åbne, De miljøbevidste, De krævende, og er segmenteret ud fra overordnede behov, 

værdier, livsstil, demografi, holdning til sko og hvor de handler. I nedenstående figur, gengives segmenterne 

i hovedtræk. 

  

                                                      

43 Kilde: DST, FOLK1 
44 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 200 
45 Ved henvendelse til GFK, Bjarne Lindemose og Ecco, Jan Sander Madsen, har jeg forsøgt at få en opdateret livsstilsanalyse. Det 

har desværre ikke været muligt, da den var fortrolig. Selvom det er 4 år siden, at den er foretaget, anses den dog stadig for brugbar, 

idet livsstil ikke antages at ændre sig markant på så kort tid.  
46 GFK (analyseinstitut), Analyse, ”Consumer Profile”, 2008. 

År/køn Hankøn Hunkøn I alt

0-14 500.720      476.876      977.596      

15-29 529.614      510.457      1.040.071   

30-44 546.667      541.910      1.088.577   

45-59 580.983      574.119      1.155.102   

60+ 620.868      720.414      1.341.282   

I alt 2.778.852   2.823.776   5.602.628   

Tabel 1: Fordeling af befolkning efter køn og alder. 
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Tabel 2: 8 livsstilsgrupper ud fra deres behov, værdier, livsstil, demografi, attitude overfor sko og indkøbssted, GFK. 

I store træk, kan det sammenfattes, at de yngre forbrugere (26-55 år) har et større forbrug af trendy modesko, 

handler online, og er mere prisbevidste end de ældre forbrugere, der til gengæld sætter mere pris på komfort 

og behagelighed, er mindre prisbevidste og foretrækker at handle i den fysiske skobutik med personlig 

betjening og service. Indenfor er denne iagttagelse der naturligvis en række variationer.  

  

 Behov og værdier Livsstil Demografi Holdning til sko 

Drøm-
merne 

Materialisme og 

livsnydelse. Penge, 

berømmelse, ung 

livsstil.Behovsstyret.  

Ikke-rationel.  

Diskotek, biograf, bar. 

Personlig stil og frem-

træden. Skønhed. 

Følger moden. 

Shopping som hobby. 

Studenter og ansatte 

<40 år. Singler og 

par m.børn.  

Middel uddannelse 

og indkomst. 

Design og trend istd. for 

komfort og kvalitet.  

”In” brands er vigtige. 

Handler: Online, 

lavprisbutikker, impuls.  

”Hjemme 
er godt” 

Materialisme, 

sikkerhed, fred. 

Venter på den store 

chance. Traditionelt 

orienteret, ikke risiko. 

Simpel livsstil. 

Passivt liv. Opfostrer 

børn. Biler,sport og TV. 

Iagttagere – ikke 

deltagere. 

Arbejderklasse 

familier. 26-55 år. 

Gør-det-selv. Lavere 

uddannelse og 

indkomst. 

Behagelige, komfortable. 

Ligeglad med mærker. 

Pris vigtig. 

Handler: 

Discountbutikker, kæder. 

De satte Fred, sikkerhed, 

enkelthed. Orien-

tering mod fortiden, 

tro, traditioner. 

Hjemmeliv. Moral, 

ærlighed. Ikke åben. 

Konservativ o livsstil. 

Opsparing – ikke 

forbrug. Samvær med 

familie. Religion og 

kirke. Det nære 

samfund.  

Seniorer, 

pensionister. >60 år. 

Gift, enker. Lavere 

indkomst og 

uddannelse. 

Behagelige, komfortable. 

Ikke trendy sko. Ligeglad 

med mærker. Pris er 

vigtig. Handler: 

Skobutikker, ønsker 

betjening og service.  

Eventyr-
erne 

Livet er en udford-

ring. Eventyr, 

oplevelser. Ego-

centreret. Materia-

listisk, provokerende. 

Ikke intellektuel. 

Dynamisk liv. Succes, 

uafhængighed. Natklub, 

pub, bio. Spiller 

videospil. Ny teknologi. 

Udendørsliv vigtigt. 

Forandring, bevægelse. 

Fuldtidsstuderende, 

unge singler <30 år. 

Kontormedarb. 

Middel uddannelse 

og indkomst. 

Trendy sko istd. for 

komfort. Mærkevarer 

vigtige. Pris ingen 

rolle.Anbefalinger. 

Handler: Online, shopping 

centre, skobutikker. 

De 
rationelle 
realister 

Sikkerhed, materia-

lisme, kvalitet. Vel-

færd, Socialt ansvar, 

magt. Intellektuel. 

Fornuftsdrevet.  

Rationel, realistisk. 

ambitiøs. Kritisk, 

informationssøgende. 

Livs-arbejds balan-

ce.Sportsudøver. 

Par med ældre børn 

og fraflyttede børn. 

40-70 år. Ledende 

medarbej.Høj ind-

komst+uddannelse. 

Behagelige og komfor-

table.Anbefalinger,pris-

værdi relation vigtig. Ikke 

impulskøb. 

Handler: Online, kæde. 

De åbne Livet skal udforskes 

og nydes. Ansvar 

Individualitet. 

Kosmopolit. 

Musik, film, kunst, 

kultur, litteratur. 

Rejser. Mode, skønhed, 

wellness, Internet. 

Stud.Singler <40 år. 

Ledende medarb. 

Høj uddannelse. 

Høj indtægt 

Trends, design, komfort, 

form.Handler: Online. 

Skobu-tikker. Ønsker 

service og betjening.  

De miljø-
bevidste 

Miljø, natur. Kunst. 

Individualitet, 

internationale. 

Tolerant, dialog. 

Ikke-impuls drevet. 

Pris-værdi bevidst. 

Museer, udstillinger. 

Natur, udeliv.sundhed. 

Miljøbevidsthed. 

Politik, hjælpearbejde, 

harmoni. Venner og 

familie vigtige. 

Yngre familier, par 

med ældre børn. 36-

70 år. 

Ledende medarb. 

Alle udannelses- og 

indkomstniveauer. 

Behagelige – ikke mode-

prægede. Accepterer ikke 

komfortab pga. design. 

Handler: Gadebutikker, 

loppemarkeder, discount.  

De 
krævende 

Fred, sikkerhed, 

enkelthed, kvalitet. 

Livet = forpligtigelse. 

Religiøs, traditionel. 

Social tolerance og 

ansvar. Regelbunden. 

Moral, kultur, kunst, 

ansvarsbevidsthed. 

Intellektuel. 

Politisk interesse, 

Rejser,Sundhed, fitness. 

Investeringer. 

Familie, børn flyttet 

hjemmefra, pensio-

nister, ældre singler, 

>55 år. Højere 

uddannelse, medium-

høj indkomst. 

Sko skal være behagelige 

– ikke modeprægede. 

Pris mindre rolle. 

Kvalitet istd. kvantitet. 

Handler: Skobutikker med 

erfarent personale, kæder. 
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Kundefunktioner – behov 

Ved kundefunktion forstås behovet for sko. Behov defineres som en tilstand hos forbrugeren, der er 

kendetegnet ved en uligevægt mellem aktuel og ideel tilstand
47

. Behovet for sko er en blanding af biologiske 

(beskyttelse mod vejrlig) og psykologiske behov (tillærte behov mht. smag, accept, prestige, anerkendelse, 

og individualitet)
48

. At købe sko ud fra biologiske/fysiske behov, (bunden af Maslows behovspyramide) 

hører i vid udstrækning fortiden til, idet anskaffelse af sko nu snarere er motiveret af skiftende anvendelse og 

trends i mode, farver, designs og pasformer. Behov for sko kan med andre ord opfattes på linje med de 

behov, som modetøj dækker. Sko er blevet mode
49

. 

 

De psykologiske behov underopdeles i Funktionelle og Emotionelle behov, (Sidstnævnte svarer til midt og 

toppen af Maslows behovspyramide). Sko opfylder både et funktionelt og et emotionelt behov, idet de på den 

ene side anvendes funktionelt ved fx sport, og på den anden side, fx modesko, opfylder behovet for 

selvrealisering, selvværdsbehov (påskønnelse og status), sociale behov (at tilhøre en gruppe).  

 

Man kan diskutere, hvorvidt Maslows behovspyramide er velegnet at anvende ved behovsdefinitionen for 

sko, idet køb og forbrug af sko oftest tilfredsstiller flere behov på samme tid, og fordi det samme produkt, fx 

gummistøvler, kan vægte forskelligt i behovstilfredsstillelsen alt efter målgruppen (regnvejr og mode).  

 

Udover opfyldelse af ovennævnte fysiske og psykologiske behov, kan behovet for sko kombineres med en 

underopdeling efter fx anvendelse (udendørssko >< hjemmesko), årstid (vinterstøvler >< sandaler), vejrlig 

(gummistøvler >< klip-klapper) samt brugssituationen, fx til sport (løbesko, skistøvler, golfsko, etc.). 

Modesko er et kapitel for sig, idet varianterne til fx kvinder er nærmest uendelige, fx stiletter, ballerinaer, 

pumps, etc. En person ejer altså flere par sko alt efter behov, anvendelse og livsstil. 

 

Motivation og adfærd 

Kvinder og Mænd: For segmenterne ”Drømmerne”, ”Eventyrerne” og ”De åbne”
50

 er modesko vigtigere 

end komfortable sko. For nogle kvinder er sko ligefrem et samlerobjekt, hvilket understreges af, at en dansk 

kvinde i gennemsnit ejer 24 par sko, 27,4% ejer flere end 25 par, mens 0,5% ejer flere end 100 par sko
51

.  

 

I en artikel, omtales sko således, citat ” Sko er drømme, personlighed, leg med identiteter, kærlighed, frihed 

– og sex! citat slut
52

,. Dette er ikke blot udtryk for positive købsmotiver
53

, men også de sociale købsmotiver 

                                                      

47  Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 63 
48 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 64. 
49 Iflg. Jens Birkeholm, Danmarks Skohandlerforening. 
50 Se s. 16. 
51 Webbaseret undersøgelse foretaget af Stormagasinet Magasin blandt 8857 danske kvinder i 2010. 

http://www.femina.dk/Mode/Sko-og-accessories/1044-kvinder-ejer-24-par-sko.aspx. 
52 http://www.emiliavanhauen.dk/flx/dk/artikler/sko_er_aldrig_bare_sko/ 
53 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 69. 
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såsom Bandwaggon motivet (købe for at efterligne andre), Veblen motivet (købe kvalitet og dyre mærker for 

at opnå status), Snob motivet (man køber anderledes for at skille sig ud og vise sin personlighed) og Thrifty 

motivet (forbrugeren gør et godt køb og fortæller andre om det)
54

.   

 

Ovenstående indikerer i relation til FCB-effekthierakimodellen
55

 at disse segmenters holdning til sko 

overvejende kan betegnes som Big Toys. Planlægningen af købet er kendetegnet ved adfærden; Feel, Think, 

Do, og defineres ved en høj involvering, og en emotionel adfærd med positive købsmotiver. 

 

For segmenterne ”Hjemme er godt”, ”De satte”, ”De rationelle realister”, ”De miljøbevidste” og ”De 

krævende”, der er kendetegnet ved at sko skal være behagelige og komfortable, indikerer det snarere et syn 

på sko som Big Tools. Planlægningen af købet er kendetegnet ved adfærden; Think, Feel, Do, og defineres 

ved høj involvering, og en rationel adfærd med overvejende negative købsmotiver. 

 

Børn: Det har ikke været muligt at finde data om adfærd ved køb af børnesko, men kunne antages at være en 

blanding af positive (sko til pænt brug) men overvejende negative købsmotiver (nye vinter-støvler, 

børnefødder, der vokser), men hvor det primært er et fysiologisk behov, der motiverer købet.  

 

Hvordan tilfredsstilles behovene? Hvor handler forbrugerne? 

I 2011, tilfredsstilles behovet for nye sko primært via køb gennem fysiske butikker (87,7%) og dernæst via 

ikke-fysiske butikker (12,3%)
56

. Valg af indkøbssted og -kanal afhænger bl.a. af kundens behov, tidligere 

erfaringer, sociale referencer og en afvejning af de fordele og ulemper, der gør sig gældende for de enkelte 

distributionsformer.  

 

Motivation for at handle på internettet
57

. 

7 ud af 10 danskere er internetbrugere
58

. Forbrugerne benytter nettet til at søge inspiration til varekøb (ca. 

50%)
59

, men vælger oftest at købe produktet i en fysisk butik. Flertallet vælger stadig at søge inspiration i 

den fysiske butik og at handle der. Ganske få søger info i de fysiske butikker, men vælger at handle online
60

.  

 

Det er især søgemaskinerne, Google og Yahoo, der anvendes ved informationssøgning (38%). Det sker bl.a. 

gennem organisk søgning
61

 og bannerreklamer. Derefter følger anbefalinger fra venner og kolleger (10%). 

De sociale medier (7% i 2012) og tilbudssites (6% i 2012) er stigende i anvendelse.  

                                                      

54 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 188. 
55 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 11. 
56 Euromonitor international, Footwear in Denmark, Nov. 2012, s. 6. 
57 Det har ikke været muligt at finde valide data på præference for køb af sko på nettet >< den fysiske skobutik. I mangel af bedre, 

anvendes en generel motivation fra forbrugerens stillingtagen dertil. Afsnittet er en generel stillingtagen for/imod e-handel. 
58 Euromonitor International, ”Internet retailing in Denmark”, jan. 2012, s. 1. 
59 http://www.scribd.com/doc/85348354/E-handelsbogen-din-guide-til-succes-med-e-handel, p. 3 
60 ICP’s analyse: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, November 2012, p. 25 
61 Dvs. ved at slå ord op i søgefeltet. 

http://www.scribd.com/doc/85348354/E-handelsbogen-din-guide-til-succes-med-e-handel
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I de sociale medier indgår fx Facebook og modebloggere
62

. 

Alle aldersgrupper handler sko på nettet. Det er især ”unge under 25” med 28% og ”børnefamilier 25-50 år” 

med 23%. For ”par og singler uden børn 25-50 år” er tallet 13%, blandt de 51-64 årige er tallet 10% og ”+64 

årige” er tallet 8%
63

. Ovenstående indikerer, at det især er de travle børnefamilier, for hvem nedenstående 

convenience fordele er vigtige, og de unge, der er vokset op med internettet.  

 

Selvom de unge handler mest, bruger de ældre flere penge.
35

 Kommende generationer af seniorer forventes 

at ville benytte internettet i stigende grad efterhånden som de bliver mindre mobile. Samtidig bliver de 

teknologivante, yngre generationer tungere forbrugere, hvilket tilsammen vil drive væksten i e-handlen.  

 

Convenience fordelene: Kunden vil handle, når det passer 

ham/hende (51%), og produkterne forventes at være tilgængelige 

24/7. Dernæst fremhæves muligheden for at sammenligne priser 

(38%), opnå et større udvalg, at det er nemt og kan gøres fra 

sofaen, når børnene er lagt i seng. Varerne er ofte billigere og 

leveres til døren (34%)
64

.  

Figur 5: Motivation for at handle på nettet 

Drivkræfterne ved e-handlen er altså i høj grad et spørgsmål om convenience, og mange af de nævnte 

fordele, har den fysiske udvalgsvarehandel ganske enkelt svært ved at matche
65

.  

 

Motivation for at handle i den fysiske skobutik? 

De primære årsager til, at forbrugerne ikke handler på nettet er 

primært fordi de hellere vil se, føle og prøve varen (59%) og 

fordi de ikke er trygge ved e-handlen (54%). Drivkræfterne ved 

den fysiske handel er altså primært, at forbrugeren kan prøve, se 

og føle varen og er mere trygge ved at betale direkte og få varen i 

hånden på stedet. Endelig vægter den sociale kontakt på  

Figur 6: Motivation for at handle i fysisk butik  

 

Sammenfatning – kunderne 

Skobranchens kunder er stort set hele Danmarks befolkning. Behov og motivation for anskaffelse af sko er 

vidt forskellige alt efter køn, alder og livsstil, og er i høj grad motiveret af skiftende trends i mode, farver, 

designs og pasformer, prisniveau samt anvendelsesformål.  

                                                      

62 Dansk e-handelsanalyse, FDIH, Forbrugerstatistik, årsrapport 2012, s. 12 
63 FDIH, Dansk e-handelsanalyse, 3. kvartal 2012, s. 20. 
64 FDIH, ”Dansk e-handelsanalyse, Forbrugerstatistik, årsrapport 2012”, s. 8. 
65 ICP’s analyse: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, Nov. 2012, s. 9. 

købsstedet og den personlige service også højt.  
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De yngre segmenter har et større forbrug af trendy modesko og lægger mindre vægt på komfort samtidig 

med, at de handler online og er mere prisbevidste end de ældre forbrugere, der til gengæld sætter mere pris 

på komfort, behagelighed, kvalitet, personlig service og betjening i den traditionelle skobutik. 

 

Selvom væksten i e-handlen er markant, foretrækker flertallet af forbrugere fortsat at prøve skoen i butikken, 

og at få personlige betjening og service. Ikke desto mindre, rummer e-handlen en række convenience fordele 

for de unge og børnefamilierne, som den fysiske skobutik har svært ved at matche. Væksten i e-handlen og 

motivationen herfor indikerer et skred i den måde, som behovet for sko opfyldes på. 

 

KONKURRENTANALYSEN 

I denne del analyseres de største konkurrenter ud fra en række variable. Da e-handel med sko og afsætning af 

sko gennem fysiske skobutikker repræsenterer to forskellige strategiske grupper, analyseres de hver for sig. 

Afsnittet afsluttes med en positioneringsanalyse. 

 

Metode, teori og datagrundlag 

Metoden er deskriptiv og analysen tager udgangspunkt i ”Understanding the Competitors”
66

, da den dækker 

de områder, der med fordel kan beskrives for at afdække konkurrenceintensiteten. Herefter er de fundne 

informationer indsat i et ”Competitor Grid”
67

 for at skabe overblik og behandle data på en systematisk måde. 

Sidst i afsnittet er anvendt et positioneringskort
68

, da det giver et klart og overskueligt overblik over, hvordan 

udvalgte skokæder er positioneret i kundernes øjne og forhold til hinanden. 

 

Der anvendes sekundære, kvalitative og kvantitative data fra en række analyseinstitutter og virksomhedernes 

hjemmesider. Derudover primære, kvalitative data i form af semistruktureret interview med Direktør Jens 

Birkeholm, Danmarks Skohandlerforening. 

 

Det har været vanskeligt at få data om især de onlinebaserede konkurrenter, deres omsætning, markeds-

andele, målgrupper og strategi, etc. Jeg har forespurgt hos FDIH, Dansk Skohandlerforening, Danmarks 

Statistik, CVR-registret, Euromonitor, Digitaliseringsstyrelsen, Zalando, Brandos og Spartoo uden held. De 

offentlige statistikker og brancheforeningerne ligger ganske enkelt ikke inde med opgørelser og information 

på virksomhedsniveau, og udbyderne ønsker ikke at udtale sig af konkurrencehensyn
69

.  

 

Som grundlag for positioneringskortet er anvendt en kvantitativ analyse, ”Retail Performance & Satisfaction 

2011” foretaget af Retail Institute Scandinavia A/S. Data er indsamlet i maj 2011 via webpanel på 2000 

respondenter 18-65 år (CAWI). Udgangspunktet er respondenter, der har besøgt kæderne indenfor de seneste 

                                                      

66 David A. Aaker, m.fl, ”Strategic Market Management”, Global Perspectives, 2011, s. 47, figur 3.2. 
67 David A. Aaker, m.fl, ”Strategic Market Management”, Global Perspectives, 2011, s. 57, figur 3.5. 
68 Ole E. Andersen, Forstå forbrugerne, Samfundslitteratur 2011, s. 103 
69 FDIH, Tevin Lac pr. mail d. 12. April. 
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3 mdr. Da der er tale om de 8 største, fysiske skokæder og 4 største supermarkeder (ikke e-handelsbaserede), 

giver det ikke et totalt billede. Jeg har alligevel valgt at anvende analysen, idet den bidrager til at positionere 

de væsentligste konkurrenter på det fysiske marked, der udgør langt den største andel af det totale marked. 

 

Overordnet datakritik - forbehold 

Det er min overbevisning, at konkurrentanalysen giver et retvisende billede af konkurrencesituationen. I 

mangel af bedre, har jeg været nødsaget til at foretage subjektive vurderinger af de udvalgte variable ud fra 

udbydernes hjemmesider, hvilket åbner for fortolkningsmuligheder og dermed usikkerheder for data. 

 

Hvem er konkurrenterne? 

Konkurrencelandskabet indenfor afsætning af sko har ændret sig markant de seneste år. Tidligere ville det 

ikke have været nær så relevant at analysere e-butikker med sko som væsentlige konkurrenter til de fysiske 

skobutikker, men væksten i kanalen indikerer en voksende betydning og et skift i måden at konkurrere på. 

 

De fysiske skobutikker og de internetbaserede butikker udgør hver sin strategiske gruppe med hvert sit sæt af 

entry og exit barrierer (Omtales nærmere i Markedsanalysedelen). En del udbydere findes i begge grupper og 

er oftest en fysisk butik, der har etableret e-handel via deres hjemmeside.  

 

Fysiske skobutikker - konkurrenter 

Tabel 3giver et overblik over de væsentligste konkurrenter indenfor afsætningen af sko gennem fysiske 

butikker. Samlet set repræsenterer de 49,6% af markedet
70

. 

 

Tabel 3: Konkurrenter, overvejende fysiske butikker, april 201371

                                                      

70 Euromonitor International,“Footwear in Denmark”, Nov. 2012, Tabel 5. 
71 Euromonitor International, “Footwear in Denmark”, Nov. 2012 s. 4., Retail Institute Scandinavia: Kædebogen, Wikipedia, 

årsrapporter, H&M og IC Company websites 

KONCERNSELSKAB Shoe-d-vision Shoe-d-vision Shoe-d-vision Eurosko Ecco H&M Bianco Bestseller

Brands/kæder Skoringen Feet me Zjoos Tops

Vero Moda, Pieces, 

Vila

Markedsandele 2011 10,6 1,1 3,2 9,7 9,2 6,5 5,7 3,6

Omsætning (mio.kr.)                        674,4                          70,0                     203,6                  617,1                      585,3                         413,5                      362,6                      229,0 

Antal butikker                             85                               7                         46                       42                           20                              69                           44  Over 300 

Egne mærker Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Ejerforhold Frivillig kæde Frivillig kæde Frivillig kæde Frivillig kæde Kapitalkæde Kapitalkæde Kapitalkæde Kapitalkæde

Strategi /prissegment

Sko til hele familien, 

Lav-medium Modesko - medium Sko til hele familien

Sko til hele 

familien, Lav-

medium

Behagelige sko og 

støvler. Medium-høj

Primært beklædning til 

yngre segment og 

børn. Sko som 

tilbehør. Lavpris

Modesko, Lav-

medium

Primært mode 

beklædning til 

kvinder. 

Multibrand.Sko som 

tilbehør. Lavpris

Målgruppe Hele familien Yngre, kvinder. Voksne kvinde

Kvinder, 30+ med 

børn. Hele familien

Primært yngre mænd 

og kvinder og børn

Unge, modebevidste 

kvinder og mænd

Kvinder, 12+ (alt 

efter mærke)

Distributionskanaler

Traditionelle 

skobutikker

Traditionelle 

skobutikker

Traditionelle 

skobutikker

Traditionelle 

skobutikker

Traditionelle 

skobutikker Mixed mode

Traditionelle 

skobutikker Mixed mode

E-handel eller ej. Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Primær styrke

Landsdækkende, 

kendt mærke, høj 

penetration, udvalg

Modesko, fokus på 

unge kvinder/mænd ?

Landsdækkende, 

kendt mærke, 

udvalg.

Fokus på komfort, 

differentiering, 

medium pris

Kendt mærke, fokus 

på (ung)mode til 

lavprissegment. Bredt 

sortiment

Modesko, fokus på 

unge kvinder/mænd  

Kilder: *: Euromonitor, Footwear in Denmark, nov. 12 p. 4., Retail Institute Scandinavia: Kædehåndbogen, Wikipedia, årsrapporter, H&M og IC Company websites
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Det er især de frivillige kæder under Shoe-d-Vision og Eurosko, der præger markedet med 25% i samlet 

markedsandel. Shoe-d-Vision er den største udbyder med en samlet markedsandel på 14,9%, fordelt på 

kæderne Skoringen, Feet me og Zjoos. Derefter følger Eurosko med kæden, Tops, med 9,7% i markedsandel. 

Det er bemærkelsesværdigt så få af de fysiske skokæder, der har etableret e-handel i forhold til tøjbranchen
72

.  

 

E-handel med sko – konkurrenter 

Kriterierne for udvælgelsen er; deres synlighed ved Google-søgninger, bannerreklamer og generelle 

markedsføring, mængden af udbudte sko på hjemmesiden. Udover nedenstående findes der en kolossal 

mængde af samlende portaler og enkeltudbydere af sko, hvis betydning ikke vurderes til at være afgørende.  

 

E-handelsdelen er et yderst fragmenteret med mange udbydere, hvoraf nogle udelukkende udbyder sko, mens 

andre udbyder en blanding af mode, sko, tasker og andet tilbehør.  

Tabel 4: E-handelsbaserede 

konkurrenter, april 201373
 

Nogle sites markedsfører 

udelukkende til kvinder, børn 

eller mænd, mens andre er 

miksede
74

.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at de rene sko e-handelssites er udenlandsk ejede sites, der ved at oversætte 

deres hjemmeside og etablere distribution og service overfor danskere er blevet landsdækkende ”over night”. 

De er ikke underlagt faste omkostninger til fysisk etablering i form af butikker, beliggenheder og indretning 

af lokaler som de fysiske butikker, og det indikerer en hurtigere reaktionsevne og alt-andet-lige en 

omkostningsfordel med stordriftsfordele ved fx indkøb, markedsføring, personaleomkostninger, etc. 

Udover en potentielt større profit, kan det også rumme en konkurrencemæssig fordel med mulighed for at 

tilbyde billigere priser end de fysiske butikker.  

 

Konkurrenter i andre brancher / distributionskanaler. 

Udover traditionelle, specialiserede skokæder, finder man kæder som H&M og Bestseller, som primært 

sælger modetøj, blandt de 10 største konkurrenter med en samlet markedsandel på 10,1%.  Det er udtryk for 

en brancheglidning, hvor modebutikker udbyder sko som komplementærprodukt til tøjet
75

. Dette punkt 

behandles senere under afsnittet om distributionsformer. 

                                                      

72 Retail Institute Scandinavia, Kædebogen, april 2012, s. 254. 
73 Kilder: Websider for pågældende udbydere. 
74 Euromonitor International, “Internet Retailing in Denmark”, jan. 2012, s.1 
75 Iflg. Direktør Jens Birkeholm, Danmarks Skohandlerforening. 

Koncernselskab Brandosab Zalando   Spartoo Ellos

Markedsandele 2011 n/a n/a n/a n/a

Omsætning (mio.kr.) n/a n/a n/a n/a

Egne mærker Mixed Mixed Mixed Ja

Nationalitet Svensk Tysk Fransk Svensk

Målgruppe /prissegment

Hele familien, 

Medium

Hele familien. 

Lav-Medium Medium

Lavpris. 

Hele familien

Fysiske butikker Nej Nej Nej Nej

Adresse nettet Brandos.dk Zalando.dk Spartoo.dk Ellos.dk

Primær styrke

Dybt og bredt 

udvalg.

Synlig markeds-

føring, dybt og 

bredt udvalg

Dybt og 

bredt udvalg. Egne mærker
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Positionering af fysiske, udvalgte kæder. 

På baggrund af en positioneringsanalyse foretaget af Retail Institute Scandinavia A/S
76

, redegøres i det 

følgende for en række fysiske kæders positionering på det danske marked vurderet fra kunde perspektivet.  

 

Positioneringskortet måler på to akser; X-aksen = værdi for pengene, Y-aksen = Samlet butiksindtryk og 

kunderne vægter de udvalgte kæder på en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst. Samlet butiksindtryk er udtryk for 

den af kunden oplevede performance på de, af kunderne definerede, tilfredshedsparametre (Consumer 

Choices); Produkt, Tilgængelighed, Image, Oplevelse og service. Målet for virksomheden er at ligge i 

øverste, højre hjørne, hvor de bedømmes højt på både samlet butiksoplevelse og værdi-for-pengene, og i en 

position, der adskiller sig fra konkurrenterne.  

 

Figur 7: Positioneringskort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco skiller sig klart ud, og er vurderet af kunderne som den kæde med den højeste, samlede score både på 

butiks-oplevelse og værdi for pengene. Ecco er altså den bedst profilerede kæde i Danmark. Bortset fra 

Deichmann og supermarkeds-kæderne (Føtex, Kvickly og Bilka), så bedømmes resten af skokæderne 

nogenlunde ens. Især Skoringen, Tops og Zjoos ”klumper sammen”, hvilket indikerer, at de er (for) ens 

profileret og ikke formår at skabe sig en selvstændig profil og konkurrencemæssige fordele i kundernes øjne.  

 

Ecco, der som den eneste af de udvalgte kæder har valgt en fokusstrategi med behageligt/komfortabelt fodtøj 

og eget mærke, har altså formået at profilere sig mere klart end resten af kæderne. Ecco har da også opnået 

en stigning i markedsandele på 1% point i 2008-2010
77

, men både Tops og Skoringen er gået tilbage. 

                                                      

76 Retail Institute Scandinavia, Kædernes konkurrencekraft, 2012. 
77 Euromonitor, Footwear in Denmark, Nov. 2012, p. 4 
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Sammenfatning - konkurrenterne 

Den største konkurrent til Skoringen er Tops. Kæden har samme forretningsmodel (frivillig kæde), koncept, 

udvalg, kundegrupper og landsdækkende butiksnet som Skoringen. Det ses også af profileringskortet, hvor 

Tops og Skoringen bedømmes som værende næsten ens i kundernes øjne. 

 

Bortset fra de 8 store kæder, der repræsenterer 54% af markedet, tegner der sig et billede af en stærkt 

fragmenteret branche med mange, små konkurrenter, der afsætter på to, helt forskellige måder; via e-handel 

og via fysiske butikker.  

 

De store spillere på e-handelsdelen er alle udenlandsk ejede, store virksomheder uden fysiske butikker, der er 

repræsenterede i adskillige lande, og som derfor indikerer store muligheder for omkostnings- og 

stordriftsfordele, der i forhold til de danske, fysiske kæder, kan betyde mulighed for at tilbyde billigere sko 

og/eller opnå større profitmarginer. 

 

Bortset fra Bianco, har ingen af de store skokæder endnu etableret e-handel, i modsætning til tøjsbranchen, 

hvor kendte, miksede butikskoncepter, såsom H&M, er at finde blandt de store konkurrenter. 

 

MARKEDSANALYSEN  

Dette afsnit er den tredje og største delanalyse af den konkurrencemæssige omverden og analyserer 

markedets generelle konkurrenceforhold; en vigtig del af afkodningen af Skoringens muligheder og trusler. 

 

Metode, teori og datagrundlag 

Indledningsvis tages udgangspunkt i beskrivende analyse af markedets udvikling, forretningsmodel, 

distributionsstruktur, ejerforhold, etc., der bidrager til en samlet forståelse af konkurrencevilkårene i 

skobranchen. Dertil anvendes den udbredte brancheanalysemodel, Porters Five Forces (P5F)
78

, som bl.a. 

samler resultaterne fra de forudgående analyser. P5F indeholder fem kræfter, som tilsammen danner et 

overblik over attraktionskraften og graden af rivalisering i branchen. 

 

Svagheden ved P5F er, at det er en statisk model, der giver et øjebliksbillede. Ændringer i markedet vil 

derfor kræve en revurdering af konklusioner. Styrken er, at den giver et særdeles godt og systematisk 

overblik, er almindeligt kendt og accepteret. 

 

Til analyse af markedet anvendes sekundære, kvalitative data i form af avisartikler, hjemmesider, 

brancherapporter og –analyser.  Desuden kvantitative data fra Danmarks Statistik og Euromonitor. 

 

                                                      

78 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 68 
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Markedsdefinition:  

Detailsalg af sko i perioden 2007-2011 afsat gennem virtuelle (via e-handel) og fysiske skobutikker.  

Baggrund for valg af markedsdefinition er Skoringens udgangspunkt, og et ønske om at afdække markedet 

for at få et tilnærmelsesvist helhedsbillede af deres strategiske position, muligheder og trusler. E-handlen er 

medtaget, idet den med en markedsandel på 9,7%  og en vækst fra 2007-2011 på 41% udgør en voksende, 

konkurrerende distributionskanal i forhold til de fysiske skobutikker.  

 

Skoringen afsætter på BtC markedet og markedsformen for skobranchen er monopolistisk konkurrence. Der 

er mange udbydere, og mange enheder er samlet i kapital- og frivillige kæder. Den enkelte udbyder er 

differentieret i forhold til fx sortiment, beliggenhed, indretning og service. Skoene er differentierede i forhold 

til fx design, holdbarhed, pris og udbyderne.  

 

Indgangsbarrierne er forholdsvis små. Ved e-handlen er IT viden og kompetencer indenfor logistikken og 

styringen af vareflowet afgørende, mens det for den fysiske skobutik bl.a. er de rigtige beliggenheder, det 

rigtige personale og sortiment, og gennem kædernes relativt standardiserede franchise- og kædekoncepter at 

opnå stordriftsfordele gennem fælles koncept, indkøb og markedsføring
79

. Exitbarriererne er forholdsvis små 

på lang sigt, især for e-handlen, og afhænger fx af lejemåls længde, varelagre og evt. kontrakt med kæde og 

franchisegiver.  

 

Udbyderne har indflydelse på prisen, men da rivaliseringen og antallet af udbudte sko er både dybt og bredt, 

er udfaldsrummet for, hvor meget den enkelte skobutik kan tillade sig at tage for varen begrænset. Endvidere 

opereres med vejledende priser, der begrænser de enkelte butikkers indflydelse på prisparameteren
80

. 

 

Salg af sko er i høj grad præget af sæson, moden og anvendelsen. Lavsæsoner (fx januar/februar, 

juli/august), hvor der typisk ryddes ud i varelagrene i form af prisnedsættelser for at give plads til nye varer. 

Højsæson er typisk marts/april (forår) og september/oktober (efterår). Dernæst er højsæson i december med 

salg af julegaver (fx hjemmesko og festsko). Men efter at sko blev til mode, følger kollektionerne i stigende 

grad modetøjsbutikkernes sæson, 6 eller flere kollektioner pr. år, således at der oftere end tidligere skiftes ud 

i dele af sortimentet via ”mid-season” udsalg.
81

 

 

Potentialet for totalmarkedet (2011) 

På baggrund af statistiske tal om antal personer og deres gennemsnitlige forbrug af fodtøj, er udregnet 

værdien af markedspotentialet i 2011 samt mængde. Totalmarkedet (målt i kr.) er således estimeret til at 

                                                      

79 Erhvervs- og vækstministeriets rapport; Butikker og forbrugere – nu og i fremtiden. 
80 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Rapport: kædernes og deres styring, kap. 5. http://www.kfst.dk/?id=15574 
81 Udtalelse af Jens Birkeholm, Direktør for Danmarks Skohandlerforening. 
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udgøre 6,26 mia. kr. i 2011 med markedet for sko til kvinder (>14 år) som langt det største
82

.  

Totalmarkedet (målt i stk.) er estimeret til at udgøre 18,9 mio. par sko. Markedet for sko til kvinder (+14 år) 

udgør 62% af totalen og er dermed også det største marked målt i stk., jf. tabel 5. 

 

Tabel 5: Markedspotentiale for totalmarkedet, 2011 

Udvikling i omsætning og mængde af sko, 2007-201183 

Salget af fodtøj kan inddeles i 3 undermarkeder; børnesko (<14 år), Herresko (>14 år) og damesko (>14 år). 

Som det fremgår af tabel 6, er mængden af sko faldet med -0,6% i perioden. Der er store forskelle mellem 

kategorierne. Størst er faldet i børnesko og damesko, mens herresko er steget i mængde i perioden.  

 

Tabel 6: Udvikling i omsætning og mængde af sko, 2007-2011 

I de første år af krisen var der fremgang i afsat mængde, hvorefter den faldt fra 2010 til 2011 med -3,6%. 

Totalomsætningen (løbende priser) er faldet med -4,1% (265 mio. kr.) i perioden, og udgjorde i 2011 6,4 

mia. kr. Det største marked er damesko, der udgør 53% af totalmarkedet. Damesko er gået 2,1% tilbage i 

perioden. Tilbagegangen er størst for børnesko, der er gået 10,6% tilbage i omsætning. Gennemsnitsprisen 

for et par sko er faldet i perioden med 12 kr . (-3,5%) til kr. 327 pr. par i 2011. Størst er faldet for børnesko, -

8,4% og mindst for damesko, -3,5%. Faldet var størst i 2008. 

                                                      

82 Tallene er baseret på en fremskrivning af Forbrugerundersøgelsen fra 2010 og ikke aktuelle tal, der er klar i august ’13. Tallene er 

forbundet med visse usikkerheder, idet totalomsætningen er baseret på forbrugernes egne indberetninger om anskaffelse af fodtøj og 

estimater med fremskrivning af 2010-tal i DST’s Forbrugerundersøgelse samt udviklingen i pristallet samt estimater hentet fra DST 

og Euromonitor. Euromonitors tal stammer fra branchens egne indberetninger. 
83 Euromonitor international, “Footwear in Denmark”, Nov. 2012, s.3 

 

Sko, Mængde (1000 stk) 2007-2011

1000 stk 2007 2008 2009 2010 2011 Vækst i stk. Vækst %

Børnesko 4.163        4.011          4.087          4.177          4.033          -130,3 -3,1%

Herresko 5.521        5.671          5.769          5.892          5.649          128,3 2,3%

Damesko 9.883        9.896          9.836          10.087        9.769          -114,4 -1,2%

Sko i alt (stk.) 19.567      19.578        19.692        20.156        19.451        -116           -0,6%

Vækst i % 0,1% 0,6% 2,3% -3,6%

Sko, Omsætning (mio. kr) 2007-2011

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 Vækst i kr. Vækst %

Børnesko 1.184        1.081          1.072          1.097          1.058          -125,8 -10,6%

Herresko 1.991        1.975          1.952          2.002          1.925          -65,5 -3,3%

Damesko 3.452        3.415          3.446          3.525          3.378          -73,7 -2,1%

Sko i alt (mio. kr.) 6.627        6.471          6.470          6.624          6.362          -265 -4,0%

År-til-år vækst -2,4% 0,0% 2,3% -4,1%

Totalmarkedet 2011 Værdi Mængde (1000 stk.)

Køn/antal

Antal 

personer(1)

Gns årligt 

forbrug 2011 i 

kr.(2)

Markeds-

potentiale 2011 i 

mio. kr. (1*2)

Gns pris pr. 

par 2012 i 

stk.(3)

Gns. køb af 

par sko/år 

(2/3))

Markedspoten-

tiale 2012 (Stk.) 

(antal pers*gns. 

%-vis 

fordeling

Børn (< 14 år) 909.693 481 438 258              1,86              1.695                 9%

Mænd (>14 år) 2.312.995 790 1.827 337              2,34              5.423                 29%

Kvinder (>14 år) 2.379.940 1.677 3.991 339              4,95              11.784               62%

5.602.628 983 6.256 311              3,05              18.903                
Kilder: (1) FOLK1, DST, (2) FU10, DST, (3) Euromonitor, Footwear in Denmark, nov. 12 (Est. Oms./vol i 2012)
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Samlet set er væksten negativ både i mængde og i omsætningen. Omsætningen er faldet mere end mængden i 

perioden, hvilket også kommer til udtryk i faldet i gennemsnitsprisen. Det tyder på et vist prispres, og kan 

også tages som udtryk for, at forbrugerne har købt nogenlunde samme mængde sko i perioden, men til en 

billigere pris, hvilket den faldende omsætning er udtryk for.  

 

En del af forklaringen på faldet i mængden af børnesko er, at børnetallet i perioden er faldet med 17.860 børn 

i aldersgruppen 0-13 år, svarende til 1,9%
84

. Af andre forklaringen kan være, at der også er sparet på sko til 

børn, og at de i højere grad har fået brugte sko fra fx venner og ældre søskende. 

 

Omkostnings- og avancestruktur - normtal 

Baseret på tal fra 195 af Danmarks Skohandlerforenings medlemmer, opstilles et Normtal for skobranchens 

gennemsnitlige omkostnings- og avancestruktur for 2011
85

. Analysen er fra 2012 og repræsentativ
86

. 

 

Tabel 7: Normtal for skobranchen, 2011 

Som det fremgår af tabel 7, har Skobranchen i 2011 overordnet en gennemsnitlig bruttoavance og DG på 

47,6% og en beskeden kapacitetsgrad på 1,3. Den største post i de faste omkostninger er lønningsomkost-

ninger, hvis andel udgør 53% i gennemsnit for 2011. Driftsresultatet indikerer en yderst følsom branche, der 

med en omsætningstilbagegang på under 2% alt-andet-lige vil få et negativt driftsresultat. 

 

Når man analyserer de bagvedliggende tal, jf. bilag 3, i forhold til butiksstørrelse, ses det, at størrelsen på 

butikken har afgørende betydning for driftsresultatet. Jo mindre butik, jo sværere har de ved at skabe drifts-

overskud. Tallene indikerer, at en kritisk størrelse på en fysisk skobutik er en omsætning på over 5 mio. kr.  

 

Det er interessant, at butikker større end 8 mio. kr. i omsætning opnår et mindre driftsoverskud end butikker 

mellem 5-8 mio. kr., hvilket kan hænge sammen med dyrere m
2
, mere personale og markedsføring. Tallene 

indikerer, at de største butikker har mest glæde af volumen i indkøb, mens butikkerne mellem 5-8 mio. kr. 

har bedst styr på de faste omkostninger ift. størrelse, jf. tabel 8.  

                                                      

84DST. Tabel: FOLK1 
85 Det har desværre ikke været muligt at opnå normtal for 2009 og 2010, hvorfor normtal for 2011 anvendes som benchmark i den 

efterfølgende analyse af tre nøgletal; bruttoavance, omkostningsandel og driftsresultat. 
86 Iflg. Adm. Dir, Jens Birkeholm, Danmarks Skohandlerforening 

Driftsresultat 2011 (195 enheder) Normtal for skobranchen Fordeling i %

Omsætning (Mio. kr.) 1.375.660.395                     100

Vareforbrug 721.087.637                       52,4

Bruttoavance 654.572.758                       47,6

Omkostninger i alt 636.914.518                       46,3

Driftsresultat 17.658.240                         1,3
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Tabel 8: Normtallet målt op imod 4 omsætningsniveauer 

Det har desværre ikke været muligt at opnå lignende tal for e-handlen, hverken på brancheniveau eller 

generelt, idet tallene enten ikke findes eller er forbeholdt medlemmer af FDIH og derfor fortrolige
87

.  

 

Ejerstruktur: Kædedannelse præger skobranchen 

Skobranchen er præget af kædedannelse med 8 kapitalkæder (139 butikker) og 4 frivillige kæder (232 

butikker). Tilsammen udgør de 371 butikker ud af de 697 skobutikker, hvilket svarer til godt 50%
88

. 

 

Vertikale kæder: Der findes både vertikale kæder, såsom Bianco og ECCO, der er producentejede kæder 

med et franchisekoncept i detailleddet, og hvor producenten leverer færdige totalkoncepter, og har på den 

måde foretaget en forlæns integration ud i detailleddet.  

 

Horisontale kæder: Det mest almindelige er de horisontale kæder enten i form af kapitalkæder, hvor 

butikkerne er ejet af et fælles selskab eller i form af frivillige kæder, hvor et antal butikker er gået sammen i 

et indkøbs- og markedsføringsfællesskab, og hvor butikker i fællesskab ejer et driftsselskab (kædeselskab). 

 

Kapitalkædernes udgangspunkt er central styring. Kædeledelsen træffer beslutning om oprettelse, placering 

og nedlæggelse af butikker samt beslutning om de enkelt butikkers drift, herunder sortiment, leverandør og 

prissætning. Kapitalkædernes fordele ligger i stordriften med bl.a. centralt styrede indkøb, markedsføring, 

uddannelse, IT-udvikling samt at få kan træffe beslutning om ændringer i strategi, hvilket indikerer en 

relativt hurtig reaktions- og omstillingsevne.
89

 

 

De frivillige kæders udgangspunkt er derimod decentral styring. I princippet er det de enkelte 

kædedeltagere, der disponerer og træffer beslutninger om egne butikkers og kædens drift, hvilket kan være 

en fordel, idet det fremmer større lokalt engagement og tilhørsforhold i forhold til kunderne.  

 

Formålet med at deltage i en frivillig kæde er at opnå stordriftsfordelene ved samlede indkøb, fælles brand 

og markedsføring mv., hvilket medfører afgivelse af beslutningskompetence på en række områder og 

                                                      

87 FDIH, Tevin Lac, meddelt i e-mail d. 12. april. Jens Birkeholm i e-mail d. 15. april. 
88 Retail Institute Scandinavia, Kædebogen, april 2012, s. 254. 
89 http://www.kfst.dk/?id=15574 

GAP analyse ift. Normtal 0-2 mio. kr. 2-5 mio. kr. 5-8 mio. kr. > 8 mio. kr. 

Driftsresultat Normtal 2011 Gap ift. 2011 Gap ift. 2011 Gap ift. 2011 Gap ift.

Omsætning 100 100 normtal 100 normtal 100 normtal 100 normtal

Dækningsbidrag 47,6 42,7 -4,9 38,6 -9,0 44,9 -2,7 49,1 1,5

Omkostninger i alt 46,3 47,4 1,1 44,8 -1,5 39,5 -6,8 46,9 0,6

Driftsresultat 1,3 -4,7 -6,0 -6,2 -7,5 5,4 4,1 2,2 0,9

Rød = underperformer i forhold til Normtal, Grøn = overperformer
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forpligtende aftaler om at følge et kædekoncept (krav til butiksfacade, indretning, sortiment, priser, 

personalerekruttering og –uddannelse, service, mv.).  

 

Da der er tale om mange, forskellige ejere og dermed synspunkter, indikerer formen en risiko for træghed 

ved strategiske beslutninger, der måtte influere på forretningsmodellen og den enkeltes suverænitet, og 

dermed en svækket omstillingsevne i forhold til ændringer i markedet. 

 

Ved e-handlen er den fremtrædende ejerstruktur et kapitalejet selskab (fx Zalando og Brandos ), med mindre 

der er tale om fysiske kæder og/eller butikker, der har startet e-handel op som supplerende distributionskanal. 

 

Distributionskanaler, fordeling og udvikling. 

Totalomsætningen af sko er gået tilbage med -265 mio. kr. i perioden. Tallet dækker ikke alene over en 

generel tilbagegang i forbruget, men også over væsentlige forskydninger i distributionskanalerne. De fysiske 

butikker er gået -371 mio. kr. tilbage (-6,2%), mens de ikke-fysiske butikker er gået frem med 106,6 mio. 

kr.(+15,8%). Se venligst tabel 9. 

 

Tabel 9: Omsætningsudvikling og markedsandel pr. distributionskanal, 2007-201190 

 

Tilbagegangen i de fysiske butikker dækker over en fremgang på 8,8% i salg af sko gennem supermarkeder 

og -6,5%% i salg gennem udvalgsvarebutikker (stormagasiner, sko-, modetøjs-, og sportsbutikker). 

Homeshopping, der dækker salg, der ikke foregår gennem fysisk butik eller over nettet, er gået tilbage med -

30,7%. Det skyldes, at forbrugerne i stigende grad lægger deres indkøb af sko på internettet.
91

, 

Sammen med de fysiske udvalgsvarebutikker, er homeshopping de tabende formater, mens E-handlen 

indikerer et vindende format (målt i %-vis vækst), og går i perioden frem med 41,1%! E-handlen udgør med 

andre ord en væsentlig drivkraft for væksten i branchen (på bekostning af de andre kanaler), hvilket kunne 

indikere en (fremtidig?) KSF’er
92

 for de fysiske udvalgsvarebutikker med opstart af egen webshop.   

                                                      

90 Euromonitor international, “Footwear in Denmark”, Nov. 2012, s.6. Det har desværre ikke været muligt at adskille omsætningen 

mellem tøjmode- og skobutikker. 
91 Euromonitor, Homeshopping in Denmark, feb. 13, s. 1 
92 Def.: KSF = Key Success Factors = Nøglesuccesfaktorer 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 Vækst Vækst i %

% markeds-

andele 2011

Fysiske butikker 5.951         5.734      5.693        5.842      5.579     -371,6 -6,2% 87,7

* Supermarkeder 99              97           91            113         108        8,7 8,8% 1,7

* Udvalgsvarebutikker 5.852         5.637      5.603        5.730      5.471     -380,3 -6,5% 86,0

--Stormagasiner 371            337         323           311         293        -78,5 -21,1% 4,6

--Sko- og modebutikker 5.037         4.860      4.826        4.948      4.714     -322,3 -6,4% 74,1

--Sportsbutikker 444            440         453           470         464        20,4 4,6% 7,3

Ikke-fysiske skobutikker 676            738         770           782         783        106,6 15,8% 12,3

* Homeshopping 239            214         188           179         165        -73,2 -30,7% 2,6

* Internet - e-handel 437            524         582           603         617        179,7 41,1% 9,7

Totalomsætning 6.627         6.471      6.463        6.624      6.362     -265,0 -4,0% 100,0

Rød = negativ vækst, Grøn = positiv vækst
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Brancheglidning i de fysiske butikker. 

Som det fremgår af figur 12, afsættes sko ikke blot gennem traditionelle skobutikker. Gennem de seneste 

mange år, er der sket en brancheglidning således, at supermarkeder, modetøjs- og sportsbutikker har udvidet 

deres sortiment og taget sko ind som en del af sortimentet.  

 

Modebutikkerne tager i stigende omfang sko ind i sortimentet som (ofte billigere) impulskøb til at passe til 

tøjet, og udgør derfor en trussel overfor de traditionelle skobutikker
93

. Modetøjsmarkedet er fragmenteret 

med en stor andel af små, ofte enkeltstående, udbydere. De største på markedet er H&M, Bestseller (fx Vero 

Moda, Vila) og IC Company (fx Jack&Jones, PartTwo)
94

.  

 

Sportsbutikker udgør også en trussel for den traditionelle skobutik med en stigende markedsandel, der i 

2011 udgør 7,3%. De største på markedet er Sportmaster, Intersport og Sportigan. Sportsbutikkerne har 

opnået autoritet som specialbutik med bl.a. måling af kundernes løbestil. Sportsbutikkerne har anlagt en 

fokusorienteret konkurrencestrategi med hhv. modebevidste sportsudøvere som målgrupper.  

 

Supermarkederne tager også markedsandele fra de traditionelle skobutikker. Den er endnu beskeden, men 

udfordringen er især, at de kan sælge billigere sko pga. stordriftsfordele, og matcher trenden hos forbrugerne 

under krisen om at købe billigere – især – børnesko, da de alligevel hurtigt vokser ud af dem
95

. I forhold til 

udvalgsvarebutikkerne, har Supermarkederne den fordel, at forbrugerne færdes der oftere og fristet til impuls 

skokøb. De største på markedet er Dansk Supermarked (Bilka, Føtex og Netto) og Coop (Kvickly, 

Superbrugen og Fakta).  

 

E-handlen udgør en anden væsentlig trussel overfor fysiske skobutikker uden egen webshop. I perioden er e-

salget steget med 41%, svarende til 180 mio. kr., hvilket stort set svarer til halvdelen af den omsætning, som 

de fysiske butikker har mistet. Med en stigning på 3,1% point fra 2007-2011, udgør E-handlens 

markedsandel 9,7% af totalmarkedet i 2011. Til sammenligning, har de fysiske sko- og modebutikker mistet 

1,9% point i samme periode. E-handlen tager, med andre ord, markedsandele fra de fysiske butikker. 

Det kan derfor konkluderes, at distributionsstrukturen er under kraftig forandring og at de fysiske, 

traditionelle skobutikker ikke blot er truet af brancheglidninger, men i høj grad også af e-handlen. 

 

Trends 

I det fysiske shopping miljø:
96

  

 Mere service, inspiration og oplevelse. Shopping indeholder et socialt element, hvilket er svært at 

matche for e-butikkerne. I fremtiden vil forbrugerne stille højere krav til shopping oplevelsen, og 

                                                      

93 Euromonitor International, Footwear in Denmark, nov. 12, s. 2.  
94 Euromonitor International, Apparel in Denmark, Nov. 12, Tabel 5. 
95 Iflg. Adm. Direktør, Jens Birkeholm, Dansk Skohandlerforening. 
96 ICP: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, nov. 2012, s. 100 
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detailhandlernes skal skabe mere inspiration, convenience, service og introduktion af nye varer. 

 Cross-handel/ multi-channel. E-handlen vil blive en integreret del af den fysiske butik, hvorved 

grænsen derimellem gradvist udviskes. Andre integrationsmuligheder mellem de to kanaler er ”click & 

collect” formatet, hvor varerne bestilles over nettet og derefter hentes i den fysiske butik.  

 Omnichannel: Butikkerne bliver til showrooms. Der findes fx 1 stk. af produktet i alle størrelser, som 

kunden kan prøve, hvorefter varen bestilles hjem med afhentning i butikken eller levering til hjemmet. 

 Den rigtige placering bliver endnu vigtigere, efterhånden som butikkerne omdannes til showroom, 

behøver mindre plads og anses som et vigtigt, fysisk markedsføringsmedie.  

 Koncentration og butiksdød vil fortsætte i de mindre byer pga. e-handlen og den generelle udvikling.  

 

 E-handlen vil fortsætte med at tage markedsandele fra de fysiske butikker og driver samtidig væksten i 

skobranchen. Der er delte meninger om, hvor meget e-handlen vil udgøre af den samlede detailhandel i 

2020. FDIHs prognoser mener, at den vil udgøre over 40% af den samlede detailhandel, mens ICP 

mener, at den vil ligge mellem 25-40%
97

. Iflg. Euromonitor forventes E-handlen at ville stige med 10% 

årligt
98

. Om 5-10 år forventes de to kanaler at være smeltet sammen og integreret i én kanal, hvilket må 

forventes at stille de virksomheder, der er uden e-handel ringere, mindre synligt og dækkende
99

. 

 Standardvarer >< egne mærker. Det er nemt at købe standardvarer på nettet. Derfor forventes private 

labels at stige i antal som følge af branding og øgede profitmuligheder samt minimering af risiko for, at 

producenten integrerer forlæns ud i detailleddet og selv overtager salget. 

 

KSF’ere 

Følgende Key Succes Factors er identificeret på baggrund af de forudgående in- og eksterne analyser: 

1) Kanalstrategi: Etablering af e-handel: Væksten i e-handlen med sko vil fortsætte. Det er derfor 

afgørende, at de fysiske butikker etablerer e-handel enten i form af ren e-handelssite eller som led i en 

cross-channel strategi. Tidsfaktoren er kritisk for ”go-to-market” grundet konkurrenceintensiteten. 

2) Produkt: Egne mærker /private labels: De kendte mærker er afgørende at forhandle, men også lette at 

kopiere. Etablering af egne mærker er kostbar, men avancen er større med mulighed for at opbygge en 

konkurrencemæssig fordel, hvis man formår at skabe præferencen. 

3) Medlemskab af kædesamarbejde: (frivillig eller franchise) pga. stordrifts- og brandingfordele. 

4) Klar konkurrencestrategi: Svært at sælge alt til alle. De fysiske kæder, der har etableret en fokus- eller 

differentieringsstrategi opnår en positionering, der adskiller dem fra konkurrenterne.   

5) Promotion: Markedsføring og relationsskabende aktiviteter via nettet: Offline medierne mister 

magt, og forbrugerne anvender i stigende grad nettet til bl.a. informationssøgning og inspiration. 

6) Beliggenhed: Bliver mere betydningsfuld, jf. trends. 

                                                      

97 ICP: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, nov. 2012, s.15. 
98 Euromonitor, Internet retailing in Denmark, jan. 2012, p. 5. 
99 ICP: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, nov. 2012, s.101. 
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7) Pris: Den tiltagende brancheglidning, markedets gennemsigtighed og forbrugernes tilbageholdenhed 

giver grundlag for prispres. Derfor er det ”rigtige” kvalitets-pris forhold afgørende. 

8) Tilgængelighed: Lukkelovens afskaffelse betyder, at man som fysisk butik kan imødegå en af de 

fordele, som e-handlen byder på, nemlig tilgængelighed.  

9) Størrelse på butikken. Butikker med en omsætning over 5 mio. kr. klarer sig alt-andet-lige bedst. 

 

Sammenfatning: Markedsanalyse  

Med baggrund i de foranstående analyser samles konklusionerne hermed i modellen; Porters Five Forces. 

Formålet er en vurdering af de 5 kræfter, der tilsammen skaber en indikator for graden af rivalisering, 

herunder branchens attraktivitet og profitabilitet. 

 

 

TRUSLEN FRA 

KONKURRENTER/ 

INTERN 

RIVALISERING. 

 

Den interne rivalisering vurderes til at være STOR som følge af   

 Det lave forbrug og vækst, markedets gennemsigtighed og generelt 

prispres. 

 E-handlens fortsatte vækst med etablering af kapitalstærke, 

udenlandske e-handelsvirksomheder, der tager markedsandele fra 

de fysiske butikker. 

 Brancheglidninger (supermarkeder, tøjmode- og sportsbutikker). 

 Ophævelsen af Lukkeloven med øgede åbningstider som 

konkurrenceparameter. 

 Øget koncentration, flere konkurser vil øge 

konkurrenceintensiteten. 

TRUSLEN FRA NYE 

UDBYDERE  

Truslen fra nye udbydere vurderes være LAV-MEDIUM, når det drejer sig om 

traditionelle, fysiske skobutikker, som følge af 

 overetablering i krisens start, mange konkurser og butikslukninger, som vil 

afholde mange fra at starte, idet markedet er mættet. 

 Risiko for forlæns integration pga. relativt høje bruttoavancer og lave entry 

barrierer (omkostnings-, teknologisk, og kompetencemæssigt). 

 Let at etablere franchise- eller kædebutik,jf. koncept. 

 Let at tage sko ind som tilbehør i relaterede brancher. 

men MEDIUM-HØJ, når det handler om e-handels sites på grund af 

 Væksten i kanalen og relativt lave entry og exit barrierer på kort og lang sigt. 

 Relativt høje bruttoavancer og lavere omkostningsniveau. 

TRUSLEN FRA 

SUBSTITUTTER 

Anses for at være LAV, når de defineres som andre former for fodtøj end dem, 

vi kender i dag.  

TRUSLEN FRA 

LEVERANDØRER – 

DERES STYRKE 

Truslen fra leverandørerne vurderes til MEDIUM som følge af 

Leverandørenes styrke: 

 Producentleddet opererer ofte med vejledende priser, hvilket medfører øget 

kontrol og dermed styrke ud i detailleddet, og begrænser den enkelte butiks 
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anvendelse af prisen som parameter. 

 Risiko for forlæns integration, hvor producenter etablerer egen kæde og 

trækker sine mærker ud af miksede skobutikker såsom Skoringen.  

 Stærke mærkevarer kan være et must for detailleddet at markedsføre. 

Detailleddets styrke: 

 Leverandørleddet er formentlig også ramt af krisen, hvilket forringer deres 

forhandlingsstyrke. 

 Ved baglæns integration ud i producentleddet gennem private labels, opnår 

detailleddet styrke og kontrol over leverandørleddet. 

 Der er mange leverandører at vælge imellem for detailleddet, med deraf alt-

andet-lige lave skifteomkostninger på sigt. 

TRUSLEN FRA 

KUNDER / DERES 

FORHANDLINGS-

STYRKE 

Forbrugernes forhandlingsstyrke er HØJ, som følge af 

 høj prissensitivitet og lavt forbrug medfører mere krævende forbrugere med 

 lave skifteomkostninger og mange fysiske og virtuelle udbydere at vælge 

imellem afhængig af præference for det enkelte mærke.   

 stigende anvendelse af internettet, der giver mulighed for gennemsigtighed 

med bl.a. prissammenligninger og prispres som følge. 

 anvendelsen af de sociale medier, hvor butikker hurtigt kan blive lagt for had 

pga. dårlig service. 

 

Tabel 10: Konklusion på branchens attraktionskraft og rivaliseringsgrad v. modellen Porters Five Forces 

 

Skobranchen er presset fra alle sider og rivaliseringen i branchen vurderes samlet set til at være HØJ og øget 

i perioden 2007-2011. Udover krisens negative indvirkning på forbruget, er nye konkurrenter gennem e-

handlen og brancheglidninger i den fysiske del dukket op, og har taget markedsandele fra de traditionelle, 

fysiske skobutikker. 

 

KONKLUSION PÅ SPG. 1 

På baggrund af de foranstående analyser i den eksterne og interne omverden, samles konklusionerne hermed 

i en OT-analyse, der beskriver Skoringens muligheder (O) og trusler (T). OT-analysen udgør den ene halvdel 

af en SWOT analyse. SW-analysen følger af næste afsnits interne analyse af Skoringens stærke og svage 

sider. Derefter samles konklusioner fra spg. 1 og 2 i en SWOT analyse, der vil angive Skoringens strategiske 

position og markedssituation. 

 

OT-analyse 

Muligheder: 

Kundernes ændrede, digitale informations- og indkøbsadfærd er en realitet med den teknologiske udvikling, 

krisens indvirkninger på forbrugerne og nettets conveniencefordele som væsentlige drivkræfter. Eftersom 

den enkelte virksomhed ikke har indflydelse på de eksterne forhold, vil den vindende virksomhed tilpasse sig 
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den digitale forbruger, og udnytte mulighederne for markedsføring, kommunikation og afsætning.  

 

Drivkraften for vækst i skobranchen er e-handlen. Men den fysiske skobutik er fortsat den altdominerende 

afsætningskanal for sko, og flertallet af forbrugerne ønsker fortsat at prøve skoene, før de køber dem. 

Mulighederne består derfor enten i at forstærke den fysiske butiks fordele, og/eller at forsøge at matche e-

handlens conveniencefordele i det fysiske format, hvilket bl.a. afskaffelsen af Lukkeloven i nogen grad åbner 

mulighed for. Den stigende andel af befolkningen >60 år taler også for en styrkelse af den fysiske butik, idet 

det især er det segment, der ønsker den personlige service og at prøve skoen først. 

 

Endelig foreligger muligheden også for at etablere e-handel som supplement til den fysiske butik, og derved 

opnå ”First mover” fordele, idet ingen anden af de store, fysiske kæder endnu har etableret e-handel.  

 

Endelig består muligheden i at tage skridtet fuldt ud og integrere de to kanaler i et omnichannel 

forretningskoncept, således som nogle forudser vil ske fremover. Derved ville Skoringen være på forkant 

med udviklingen.  

 

Trusler: 

Økonomiske forandringer, ændret forbrugeradfærd og den teknologiske udvikling er nogle af de drivkræfter, 

som vil forandre detailhandlen i de kommende år.  Som mange andre i detailbranchen, er Skobranchen også 

presset på omsætning og indtjeningen. Og krisen har sat sine tydelige spor med butikslukninger og 

personalefyringer, svag efterspørgsel,  begrænset vækst og intern rivalisering.  

 

Pga. høje bruttoavancer i skobranchen og pres på andre brancher grundet krisens indvirkninger, oplever 

skobranchen en øget brancheglidning fra især tøjmodebutikker og supermarkeder. Pga. deres omkostnings-

struktur med stordriftsfordele kan især supermarkederne tilbyde billigere sko, hvilket matcher mange 

forbrugeres trængte økonomi. I forhold til ”indtrængerne”, har skobranchen været tilbageholdende med at 

etablere e-handel i den tro, at folk ville fravælge nethandel fordi de ville prøve skoen først. De tog fejl
100

. 

 

I e-handlen dominerer de store nordiske modekoncerner (H&M, Bestseller) og store, udenlandske e-

handelssites. Sidstnævnte er på ganske få år (ca. 5 år) blevet ”landsdækkende” blot ved at oversætte deres 

site, etablere forsendelse i Danmark og markedsføre sig aggressivt på on-og offline medier. Deres reaktions- 

og etableringshastighed er overvældende og de kan operere med andre forretningsmodeller og opnå 

stordriftsfordele, hvilket betyder billigere sko og kæmpe udvalg. 

  

                                                      

100 Udtalt af Jens Birkeholm, Adm. Direktør i Danmarks Skohandlerforening. 
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INTERN ANALYSE AF SKORINGEN 

 

Spg. 2: Hvad er Skoringens stærke og svage sider og hvordan præsterer de i forhold til trafik- og 

kundegenerering samt i tilfredshedsskabelsen? 

 

I dette afsnit foretages en intern analyse af Skoringen til besvarelse problemformuleringens 2. spørgsmål, 

samt afklaring af evt. yderligere årsager til Skoringens omsætningstilbagegang. Dette forventes at føre til en 

vurdering af Skoringens stærke og svage sider og bidrager til en vurdering af Skoringens strategiske position.  

 

Metode, teori og datagrundlag 

Metoden er indledningsvis deskriptiv analyse af data. Dernæst anvendes Porters værdikædeanalyse
101

 til 

analyse af Skoringens primære og sekundære aktiviteter, og de omkostninger og den værdi, som de skaber. 

 

Værdi- og servicekonceptet: Til analyse af Skoringens værdi- og servicekoncept anvendes Alton Towers' 

service koncept
102

, der definerer servicetilbuddet og værdipropositionen overfor kunderne. Modellen 

beskriver Skoringens overordnede forretningside, selve konceptet, service oplevelsen og service outcome, 

dvs. den værdi, de fordele og følelser, kunderne kan forvente at få i mødet med Skoringen.  

 

4-P analyse: Til analyse af Skoringens marketingmiks, anvendes en 4-P analyse
103

, hvor Pris, Produkt, Place 

og Promotion analyseres og forventes at bidrage med værdifuld information til analyse af Skoringens 

konkurrencemæssige strategi. Analysen giver indsigt i, hvordan Skoringen udfolder sit servicekoncept. 

 

Skoringens konkurrencestrategi: Til vurdering af Skoringens konkurrencemæssige strategi, anvendes 

Porters ”Generic Competitive Strategies”
104

, der beskriver, hvordan en virksomhed ønsker at konkurrere i 

markedet og opnå konkurrencemæssige fordele. 

 

Præstationsanalyse: Til måling af Skoringens evne til trafik- og kundegenerering foretages en 

sammenligning af opnået kendskabsgrad, besøgsgenerering og konvertering. Resultaterne for Skoringen 

sættes i forhold til gennemsnittet for analysen og nærmeste konkurrent, der vurderes til at være Tops. 

Endvidere testes Skoringens evne til at leve op til kundernes forventninger. 

 

Indledende anvendes sekundære, kvantitative data fra anerkendte statistiske kilder. Værdikædeanalyse: I 

mangel af bedre, har jeg, ud fra faglitteratur om frivillige kæder, opstillet en hypotese, om Skoringens 

værdikæder, hvilken efterfølgende er bekræftet i mail fra Marketingchef, Karsten Jeppesen, d. 17.4. 

                                                      

101 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 103 
102 Robert Johnston, m.fl, Service Operations Management, Prentice Hall, 2008, s. 43 
103 Philip Kotler, m.fl, Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009, s. 17. 
104 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 185 
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Værdi- og servicekoncept og 4P analyse: I min analyse af Skoringens servicekoncept og 4P-analyse, har 

jeg anvendt sekundære data fra Skoringens hjemmeside, Skoringens Årsregnskab 2012 samt analyser fra 

analyseinstitutter. M.h.t. værdi- og servicekonceptet, har jeg derudover opstillet en hypotese, hvilken 

efterfølgende er bekræftet i mail fra Marketingchef, Karsten Jeppesen, d. 17.4. 

 

Præstationsanalyse: Der anvendes sekundære data fra analysen, ”Retail Performance & Satisfaction 2011” 

foretaget af Retail Institute Scandinavia A/S, som redegjort for under dataafsnit Konkurrentanalysen. Data 

fra samme analyse er anvendt til at analyse Skoringens overordnede performance på tilfredshedsparametrene 

(Customers Choice). Data er modtaget som en powerpoint præsentation uden angivelse af de nøjagtige 

talværdier, som er aflæst på graferne og derfor rummer usikkerhed for resultaterne. Ikke desto mindre, har 

jeg valgt at anvende analysen, idet det centrale er en konstatering af, om Skoringen over- eller 

underperformer i forhold til de fysiske konkurrenter og sin nærmeste konkurrent, Tops/Eurosko. 

  

Skoringens udvikling 2007-2011 – omsætning og markedsandele 

 

Tabel 11: Skorignens udvikling i totalomsætning i alt og pr. butik, 2007-2011 

Skoringen er Danmarks største skokæde med en markedsandel i 2011 på 10,6%
105

, og en omsætning på 

677
106

 mio. kr. I krisens første år, faldt Skoringens omsætning med -2,9% og året efter med yderligere -3,4%. 

I 2010 rettede omsætningen sig med en stigning på 10,3% i forhold til året før, hvorefter den tog et nyt dyk i 

2011 med -6,8% i forhold til 2010.  

 

Samlet set, har Skoringen mistet 58 mio. kr. i omsætning i perioden fra 2007-2011, hvilket svarer til et fald 

på -7,9%. Eftersom Skoringens relative fald i omsætning er større end markedets (-4%)
107

, har de mistet 

markedsandele til konkurrenterne. 

 

Den gennemsnitlige omsætning pr. butik
108

 lå i 2007 på 8,8 mio. kr. og er i perioden faldet med gns. 891.000 

kr. til 7,9 mio. kr. Det svarer til et gennemsnitligt tab pr. butik på -10% fra 2007 til 2011. 

 

                                                      

105 Skoringens markedsandel er udregnet på baggrund af omsætningstal fra Retail Institute Scandinavia (kædebogen) og sat i forhold 

til totalmarkedet (Euromonitor International, ” Footwear in Denmark”, s. 3, tabel 2) 
106 Retail Institute Scandinavia, Kædebogen, april 2012, tabel 94 
107 Euromonitor International, “Footwear in Denmark”, Nov. '12, s. 3, tabel 2. 
108 Udvikling i antal butikker; Retail Institute Scandinavia, Kædebogen, april 2012, tabel 94 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 Vækst

Totalmarkedet 6.627       6.471      6.463      6.624      6.362      -4,0%

Skoringen markedsandel 11,09     11,03   10,35   10,51   10,64   

Skoringens omsætning 735          714        669        696        677        -7,9%

Skoringens vækst/år ift. året før -2,9 -3,4 10,3 -6,8

Antal butikker 83 88 87 86 85

Gennemsnitlig omsætning/butik (82 butikker) 8,855       8,114      7,690      8,093      7,965      -0,891 
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Skoringens forretningsmodel - værdikæden 

Man kan i princippet tale om to værdikæder for Skoringen; en for kædekontoret, Shoe-d-vision amba og en 

for den enkelte skobutik, der er ejet af medlemmet af den frivillige kæde.  

 

Shoe-d-vision varetager følgende  

 Primære funktioner; Indgående logistik (for fællesindkøb og fordeler efter fordelingsnøgle og/eller 

efter frivillighed), fælles, landsdækkende markedsføring. 

 Sekundære støtte funktioner: Virksomhedens infrastruktur (dvs. fælles og overordnede mål, strategier, 

økonomistyring, rapportering, etc.), Personlige ressourcer (ansættelse, afskedigelse, etc. af 

kædekontorets medarbejdere), udvikling af overordnede, fælles IT system og udvikling heraf til fx 

indkøb, medlemsadministration og økonomistyring og Indkøb af sko til kædens medlemmer. 

 

Den individuelle skohandler varetager følgende  

 Primære funktioner; Indgående logistik (eget og 

tildelt indkøb), lokal markedsføring. Salg og 

ekspedition samt Returneringer/ombytninger og 

service overfor forbrugeren. 

 Sekundære støtte funktioner: Den lokale butiks 

infrastruktur (den enkelte ejers butiksmål, 

strategier, økonomistyring, etc.), Personlige 

ressourcer (ansættelse, afskedigelse, etc. af 

butikkens medarbejdere), evt. Indkøb af sko (hvis tilladt ift. kædekontrakten). 

 

Værdiskabelsen for den enkelte skohandler sker gennem de funktioner, som Shoe-d-Vision varetager på 

medlemmernes vegne, såsom fælles strategi- og ledelsesfunktion, indkøbs-, markedsføringsfunktion samt IT-

systemudvikling og databearbejdning. Det medfører økonomiske og vidensmæssige stordriftsfordele, 

hvorved den enkelte skohandler opnår bedre priser og vilkår, end hvis han stod for det hele alene.  

 

I og med at kædekontoret overtager nogle nøglefunktioner, frigives ressourcer hos den enkelte skohandler til 

at koncentrere sig om egen butik. ”Omkostningen” er afgivelse af suverænitet og kontrol, samt krav om at 

underlægge sig kædens servicekoncept, indkøb, markedsføring, IT-systemer, etc. Derudover skabes værdi 

mellem funktionerne i form af oparbejdning og udveksling af informationer om markedet, kunderne, 

konkurrenterne samt indbyrdes i form af benchmarking af resultater. 

 

For kunden sker værdiskabelsen af samarbejdet indirekte gennem de fælles indkøb, og direkte gennem det 

fælles brand. Sidstnævnte kan skabe værdi i form af det fysiske produkt samt det emotionelle såsom tryghed 

og tillid overfor butikken, der fx tilbyder landsdækkende bytteservice. 

Figur 8: Skoringens værdikæde (butiksniveau) 
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Skoringens værdi- og servicekoncept
109

 

Servicekonceptet definerer værdi- og servicetilbuddet overfor kunderne, forbinder den daglige drift med 

markedsføringen, og angiver, hvad kunden kan forvente sig af mødet med Skoringen.  

 

Figur 9: Skoringens værdi - og servicekoncept 

Skoringens servicekoncept afspejler en kæde, der henvender sig til ”Familien Danmark”, dvs. en meget bred 

målgruppe. Kundernes fysiske og emotionelle fordele består primært i udvalg, inspiration og service af 

uddannet personale samt gennem tryghed via diverse garantier, og brandets tilstedeværelse på markedet 

gennem mange år. Især børnefamilierne er tilgodeset med en særlig ombytningsgaranti. 

 

4P- analyse 

Produkt: Skoringen er en multi-brand skokæde. Dvs. en specialkæde, der markedsfører en blanding af egne 

og kendte mærker og i dette tilfælde til segmenterne; børn, unge, herrer og damer, (jf. bilag 4). At dømme ud 

fra valget af brands, forsøger Skoringen, udover at dække alle køn og aldre, også at dække forskellige 

brugssituationer af sko, fx gummistøvler, sportssko og ”street-wear” (Adidas, Nike, Reebok), behagelige 

hverdagssko (Ecco, Converse, Vagabond, Rieker), kontor- og selskabssko (B&Co, Marco Tozzi). 

 

                                                      

109 Kilde til indhold: www. Skoringen. dk. Indhold bekræftet i mail d. 17.4 af Marketingchef Karsten Jeppesen. 

Forretningside Skoringen sælger sko til hele familien gennem et landsdækkende net af fysiske skobutikker.

Service koncept 

(Sammendrag)

• Butikkerne er multibrand butikker og markedsfører kendte og egne mærker, der  henvender sig til 

forskellige segmenter, jf. køn, alder og stil. 

• Butikkerne er lette at genkende med deres ens facader og fælles markedsføring. 

• Butikkerne hjælper med professionel ekspertviden om sko til både børn og voksne. 

• Kunderne får opfyldt deres behov for sko til forskellige lejligheder og anvendelse. 

Service oplevelse, 

"Hvad"

• Landsdækkende 8 dages bytteservice. Specielt for børnesko: 14 dages ombytningsret, - også selv om de er 

brugt. 

• Professionel rådgivning, 

• Tryghedsgaranti på børnesko.  

• Gode tilbud grundet hyppige skift i kollektioner. 

• VIP kunde status med "særlig behandling" og "fantastiske fordele", jf. gode tilbud før andre, information fra 

den lokale Skoringen butik og inspiration til egen, personlige stil.

Service outcome, 

"Hvordan"

Fordele:  

• Sko til hele familien på eet sted. 

• Veluddannet personale med stor ekspertise.

• Lokal tilstedeværelse, mulighed for få prøve sko og få hjælp til at finde sko, der understrege kundens 

personlighed, skifte type, lege med stilen, udforske moden. 

• Inspiration gennem stort udvalg af egne og kendte mærker. 

• Udstedelse af gavekort.

Emotionelt: Tryghed gennem rådgivning og bytteservice, og lang tids tilstedeværelse på markedet. Lokal 

tilknytning.

Værdi: Kendt brand = tryghed. Inspiration, behovsdækning. Få "det nye", gode tilbud, "value for money", 

personlig service og tryghedsgarantier.
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Pris: Ud fra udvalget af sko indenfor herre-, dame- børne/ungesko, vurderes prisniveauet til at være lav-

medium på alle 3 segmenter. Dette afspejles også i sortimentet, idet man har forsøgt at dække den brede 

forbrugergruppes behov og prissensitivitet
110

.  

 

Place – distribution: I 2013 er antallet af butikker 

faldet til 82 butikker, hvilket dog stadig vurderes som 

landsdækkende. Butikkerne fordeler sig med 12 i 

Storkøbenhavn, 25 på øvrige Sjælland og øerne, 4 på 

Fyn, 40 i Jylland og 1 på Bornholm
111

. Af de 82 

butikker, befinder 25 sig i butikscentre, fortrinsvis i 

Storkøbenhavn og på Sjælland. 57 befinder sig i 

gågader og bymidter. Skoringen har ikke e-handel.  

 

Figur 10: Skoringens butikker fordelt på Danmarkskortet 

Promotion: Alle Skoringen butikkerne har samme facadeskiltning og ensartet inventar, og markedsfører sig 

ved massekommunikation gennem egne kataloger (2 gange årligt), TV, ugeblade, outdoor og på internettet 

via egen kundeklub, nyhedsbreve, Facebook og egen hjemmeside (www.skoringen.dk)
112

 .  

 

Skoringens konkurrencemæssige strategi.  

Ud fra ovenstående analyser af servicekonceptet, værdikæden og de 4P’er, indikerer det en 

konkurrencemæssig strategi, der på samme tid forsøger at dække alle segmenters behov på begrænset, fysisk 

plads, hvilken indikerer en udfordring i forhold til et tilstrækkeligt dybt udvalg, og det kan ende med 

kundens fravalg af Skoringen til fordel for fx en specialbutik indenfor fx sportssko eller handel via 

internettet, der ikke på samme måde er pladsmæssigt begrænset. 

 

Iflg. Porters generiske konkurrencemæssige strategier, er der tale om ”industri-wide” marked, dvs.dækker 

hele familien og en ”Differentiering” strategi i form af bytte/servicegarantier og egne mærker, samtidig med, 

at de markedsfører kendte og alment tilgængelige mærker. Selvom et af formålene med en kædedannelse 

kunne være stordriftsfordele, der kunne føre til en ”cost leadership” strategi, er der intet, der tyder på, at det 

er tilfældet.  

 

I forhold til Porters teori, kan Skoringen siges at have en klar strategi, hvilket Porter også anser for at være 

en forudsætning for at opnå succes og en konkurrencemæssig fordel. Imidlertid forekommer differen-

tieringen ikke specielt unik i forhold til andre, fysiske konkurrenter.  

                                                      

110 www.skoringen.dk 
111 www.skoringen.dk 
112 Retail Institute Scandinavia, Kædebogen 2012, s. 266. 
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Fx tilbyder Skoringens nærmeste konkurrent, Tops, de samme garantier og services
113

, hvorfor Skoringens 

konkurrencemæssige fordele er udlignet af konkurrenten, og ændret fra at være Point of Difference 

(forskellige) til at være Points of Parity (de samme). Dette forhold understreges også af Positioneringskortet 

(se s. 23), hvor Tops og Skoringen ligger meget tæt, hvilket indikerer, at kunderne opfatter dem som værende 

ens, og kunne derfor være uden præference for nogen af dem – måske lige bortset fra beliggenheden. 

 

Præstations- og tilfredshedsanalyse
114

 

Præstationsanalysen er en vurdering af Skoringens evne til trafik- og kundegenerering målt på kendskabs-

grad, besøgsgenerering og konvertering, jf. tabel 12. Alle 3 dele danner i forlængelse af hinanden 

forudsætningen for et salg. Resultatet for Skoringen er sat i forhold til gennemsnittet for analysen og 

nærmeste konkurrent, Tops.  

 

Tabel 12: Skoringens, kædernes og Tops' evne til trafik- og kundegenerering 

Kædernes evne til trafik- og kundegenerering (kendskabsgrad*besøgsgenerering*konvertering). 

Overordnet præsterer Skoringen langt bedre end gennemsnittet af kæderne til trafik- og kundegenerering og 

lander på 73 mod et gennemsnit på 53 for hele undersøgelsen og 19 for nærmeste konkurrent, Tops. 

Tallet er udtryk for et produkt af tallene for kendskabsgrad, besøgsgenerering og konvertering. 

 

Kendskabsgraden  (%-del af respondenter, der kender kæden) er bl.a. udtryk for, hvor effektiv promotion-

parameteren er, og hvor længe, Skoringen har været i markedet. Som det fremgår, står Skoringen meget 

stærkt med en kendskabsgrad på tæt ved 100%, mens både gennemsnittet (80%) og Tops (63%) ligger noget 

lavere. Det fremgår ikke af undersøgelsen, om der er tale om hjulpet eller uhjulpet kendskab. 

 

Besøgsgenerering, (%-del af respondenter, der kender kæden og som har været i butikken). Dvs. hvor god er 

Skoringen til at få dem, der kender kæden, til at besøge kædens butikker. Også her scorer Skoringen bedre 

end både gennemsnittet og Tops. Det indikerer et godt match mellem kommunikationen af servicekonceptet 

på den ene side og kundernes opfattelse heraf på den anden side. 

 

                                                      

113 www.tops.dk 
114 Retail Institute Scandinavia, ”Retail Performance & Satisfaction 2011” 

Skoringen Gns. Tops

Evne til trafik- og kundegenerering, (a*b*c, afrundet)              73 53 19

a. Kendskabsgrad 97% 80% 63%

b. Besøgsgenerering 23% 18% 11%

c. Konvertering 33% 37% 28%

Rød = underperformer i forhold til gennemsnittet, Grøn = overperformer i forhold til gennemsnittet

Kilde: Retail Institute Scandinavia, Analyse " Retail Performance & Satisfaction 2011
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Konvertering (%-vis af respondenter, der også køber noget). Dvs. hvor god er den enkelte butik i Skoringen 

til at konvertere besøgende til kunder. Her scorer Skoringen dårligere end gennemsnittet (-4%), men 5% 

bedre end den nærmeste konkurrent, Tops. Det kunne give anledning til en yderligere analyse af butikkernes 

formidling af servicekonceptet for at finde de reelle afvigelser, fx betjening, sortiment, indretning, etc. 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at Skoringens evne til trafik- og kundegenerering er særdeles god, 

mens butikkens evne til konvertering fra besøgende til kunder er under gennemsnittet for de udvalgte kæder, 

men dog stadig bedre end den nærmeste, fysiske konkurrent. 

 

Skoringens performance på tilfredshedsparametrene
115

 

Forudsætningen for skabe tilfredse kunder er et match mellem forbrugernes forventninger (bl.a. opbygget på 

baggrund butikkens kommunikation, tidligere indkøbsoplevelser, anbefalinger fra relationer, etc.) på den ene 

side og kundens faktiske indkøbsoplevelse på den anden side.  

 

I samme analysen, som danner baggrunden for præstationsanalysen, 

er Skoringens overordnede performance i butikken målt i forhold til 

de tilfredsparametre, der i analysen er defineret af respondenterne 

som værende af afgørende betydning for tilfredshedsskabelsen i de 

fysiske skobutikker; Tilgængelighed, Pris, Udvalg, Image, Oplevelse, 

Service og Kvalitet, jf. figur 11. 

 

 

 

Kundernes samlede butiksindtryk af Skoringen er sat i forhold til de deltagende kæders gennemsnitlige 

performance. Scoren er målt på en 10 punktskala (1-10) hvor 10 er bedst, og performance er baseret på de 

respondenter, der har besøgt kæden/kanalen indenfor de seneste 3 måneder.  

 

Som det fremgår af figur 12, scorer Skoringen højere end 

gennemsnittet på samtlige tilfredshedsparametre, hvorfor 

det indikerer en kæde med over-gennemsnittet tilfredse 

kunder, og et solidt match mellem kundernes 

forventninger og serviceleverancen.   

  

                                                      

115   Retail Institute Scandinavia, ”Retail Performance & Satisfaction 2011” 

Figur 11: Tilfredshedsparametrene ved køb i fysisk butik 

Figur 12: Kundernes samlede butiksindtryk, Skoringen >< 

gennemsnittet af konkurrenter 
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KONKLUSION PÅ SPG. 2 

Stærke sider 

Skoringens er Danmarks største kæde med et meget stærkt og kendt brand. Kædens evne til trafik- og 

kundegenerering er i top med en kendskabsgrad på 97% og en trafikgenerering over middel (23%)! 

Skoringen har været på markedet siden 1955, og forbrugerne er så at sige vokset op med brandet, og kender 

det gennem generationer. Det skaber tillid og tryghed hos forbrugeren.  

 

Skoringens lever i den grad op til kundernes forventninger. Kundetilfredshedsniveau er over gennemsnittet, 

hvilket indikerer et godt match mellem kæden og dens kunder. Et landsdækkende butiksnet, ens sortiment og 

fælles værdi- og servicekoncept er en yderligere styrke i forhold til kunderne. 

 

Ovenstående udgør kædens konkurrencemæssige fordele og bygger på både materielle og immaterielle 

kernekompetencer og aktiver. 

 

Svage sider 

Ikke desto mindre, har Skoringen oplevet en tilbagegang, som er langt større end den generelle tilbagegang 

for hele skobranchen. Kunderne har altså købt deres sko i andre butikker eller fx på nettet. Det kan delvist 

skyldes Skoringens under-gennemsnittet evne til konvertering af besøgende til kunder.  

 

I forhold til Porters generiske konkurrencestrategier, vurderes Skoringens konkurrencemæssige strategi som 

”Industry-wide, differentiering”. Men værdi- og servicekonceptet er tilsyneladende let at kopiere, hvilket den 

tætte placering på Tops/Eurosko på positioneringskortet tages som udtryk for. Risikoen er derfor, at 

Skoringen i stigende grad forveksles med Tops, at kundernes præference snarere afgøres af ”Place” - 

beliggenheds parameteren og at det i sidste ende er Skoringens større udbredelse, der bliver afgørende. 

 

Når de tilmed forsøger at markedsfører alt (sko til alle lejligheder) til alle (hele Danmarks befolkning), 

risikerer Skoringen at blive opfattet som profilløs, idet kæden ikke kommunikerer på specifikke segmenters 

præmisser, men forsøger at dække alt med en fælles markedsføringsprofil. Forbrugerne ønsker udvalg, og 

butikkens begrænsede antal m2 taget i betragtning, gør det endnu sværere at opnå et dybt udvalg, hvorved 

Skoringen risikerer at komme til kort overfor fx e-handlen. 

 

Forretningsmodellen er bygget op omkring en frivillig kæde, hvis ejerkreds er individuelle butiksejere. 

Selvom det er bedre at være medlem af en kæde pga. stordriftsfordelene, så indikerer formen også en 

udfordring ift. reaktionshastighed og -evne ved ændringer i markedet. Det kan tænkes, at det er svært at nå til 

enighed om fælles mål og strategier, markedsføring og indkøb, når mange med forskellige udgangspunkter 

(fx kapitalinteresser og risikobetragtninger) skal blive enige om de kort- og langsigtede mål. Det kan let 

resultere i kompromisser for at opnå enighed på bekostning af konkurrenceevnen. 
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SKORINGENS STRATEGISKE POSITION 

Skoringens strategiske position samles i dette afsnit i en SWOT analyse
116

, hvis data hviler på alle de 

foregående analyser, som er sammenfattet undervejs. Styrken ved modellen er, at det giver et godt overblik 

og er meget systematisk at arbejde med. Svagheden træder frem, såfremt SWOT’en bliver en endeløs række 

af uprioriterede punkter. Jeg har derfor bestræbt mig på at samle og prioritere punkterne i max. 5 forhold, 

idet jeg samtidig er bevidst om, at der var andre, men mindre betydningsfulde muligheder og trusler, stærke 

og svage sider. SWOT analysen peger fremad, og skal anvendes som udgangspunkt i kapitel 3. 

 

STÆRKE SIDER, S SVAGE SIDER, W 

S1. Største, fysiske skokæde i Danmark 

med landsdækkende butiksnet, fælles 

markedsføring og servicekoncept. 

S2. Veletableret og stærkt brand med høj 

kendskabsgrad og besøgsgenerering.  

S3. Overgennemsnittet tilfredse kunder => 

match mellem servicekoncept og 

kundernes oplevelse. 

W1. Omsætningstilbagegang på -7,9% i 2007-2011, 

der er større end for skobranchen (-4%). 

W2. Svag konkurrencemæssig strategi med en 

positionering for tæt på konkurrenter og koncept 

for let at kopiere. 

W3. For bred målgruppe, for bredt udvalg på et 

begrænset antal m
2
. 

W4. Under-gennemsnittet konvertering af besøgende 

til kunder i butikken. 

W5. Den frivillige kædes struktur. 

MULIGHEDER, O  TRUSLER , T 

O1. Kundernes ændrede digitale 

informations- og indkøbsadfærd => 

mulighed for ny kommunikations-, 

afsætnings- og kanalstrategi. 

O2. De fleste kunder vil stadig prøve skoene 

=> forstærke den fysiske butiks fordele. 

O3. Etablering af E-handel => first mover 

fordel. 

O4. Voksende andel af befolkningen +60 år. 

 

T1. Fortsat krise med tilbageholdende forbrugere => 

svag vækst i skobranchen => flere kæmper om 

samme kage. 

T2. Intens rivalisering; Modebutikker og 

supermarkeder udvider sortiment => sælger 

billigere sko => tager markedsandele og presser 

skobranchens avancestruktur. 

T3. Andre brancher og udenlandske udbydere har 

indført e-handel og er foran i kendskab og 

teknologisk udvikling af e-handelssites. 

 

Figur 13: Oversigt over Skoringens strategiske position samlet i en SWOT analyse 

Til senere brug i besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål 4, er hver faktor nummereret og fået 

tildelt et bogstav, der angiver, om der er tale om S=styrke, W=svaghed, O=mulighed og T=trussel. 

                                                      

116 Philip Kotler, m.fl, Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009, s. 101. 
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Mulige årsager til Skoringens tilbagegang: 

Ud fra de fundne resultater i analyserne, synes det overvejende sandsynligt, at forbrugerne har ændret adfærd 

med krisen og den teknologiske udvikling som største drivkræfter. Forbrugerne har anvendt 4% færre penge 

på sko fra 2007-2011 og det er gået ud over de fysiske butikker (-6,2%), mens e-handlen med sko er gået 

frem (+41,1%). Taberne er altså de fysiske butikker, og vinderne er virksomhederne med webshops. 

Det kunne altså tyde på, at de fysiske skobutikker er blevet dobbelt ramt, idet forbrugerne ikke alene har 

brugt færre penge på sko, men at en del forbrugere har fravalgt den traditionelle skobutik og i stedet har købt 

sine sko i supermarkeder, i sportsbutikker og/eller på nettet. Eftersom Skoringen ikke har etableret e-handel, 

er de gået glip af muligheden for at få del i den omsætning.  

 

Ud fra konklusionerne i Porters Five Forces, synes det ligeledes overvejende sandsynligt, at der, i kølvandet 

på krisen, er sket en øget rivalisering i branchen, bl.a. med baggrund i brancheglidninger. Supermarkederne 

og sportsbutikkerne har begge taget markedsandele med fremgang i salget. Eftersom sko- og tøjbutikkernes 

omsætning er slået sammen, er det svært at afgøre, om modetøjsbranchen også har haft tilbagegang i salget 

af sko. Men det kan konstateres, at de store spillere, H&M og Bestseller, begge har haft fremgang i 

skosalget, hvilket kunne tyde på, at de har faktisk har medvirket til at tage markedsandele fra skobranchen. 

 

De fysiske butikker og e-handlen kæmper om at tage markedsandele fra hinanden. Forbrugerne vil have 

udvalg, og med e-handlens fremvækst, hvor udvalget er næsten uendeligt, kunne man frygte, at et er endnu 

en årsag til tilbagegang og at dagene er talte for den traditionelle, fysiske butik med et noget mindre og 

generelt udvalg, hvilket ikke længere er tilstrækkeligt for nogle målgrupper. 

 

Når andre skærper deres profil og målretter det udvalgte segmenter, udvandes Skoringens profil, og de 

overhales gradvist af konkurrenter, der i højere grad dyrker fokusstrategien, som det ses hos fx Ecco. Det 

anses derfor for endnu en årsag til Skoringens tilbagegang og en kæmpe trussel for fremtiden, idet denne 

trend med fokusering blandt de fysiske butikker forudsiges at ville fortsætte.
117

 

 

Skoringens tilbagegang er formentlig endnu mere differentieret i forhold til kundesegmenternes forskellige 

reaktion på krisen og deres anvendelse af digitale medier, idet især de unge og børnefamilierne, der køber 

sko på nettet og i modetøjsbutikkerne, men det finder jeg ikke belæg for i de tilgængelige analyser. 

  

                                                      

117 Iflg. Jens Birkeholm, Adm.dir. Danmarks Skohandlerforening. 



 

 Afgangsprojekt, HD-MM, CBS, Jeanette Kristensen, maj 2013 

KAP. 3: MÅLSÆTNING OG STRATEGI 

Efter at have analyseret Skoringens strategiske position, handler dette kapitel om definition, analyse og valg 

af den mest optimale vækststrategi, der fremadrettet skal vende den negative udvikling for Skoringen. 

 

Spg. 3: Hvilken vækststrategi bør iværksættes for at vende udviklingen? 

 

Metode, teori og datagrundlag 

Til vurdering af egnede vækststrategier, har jeg valgt at anvende Ansoffs vækstmatrice, product-market 

expansion grid”
118

, som på en enkelt måde og overskuelig måde dækker en virksomheds vækstmuligheder. 

 

Til vurdering af strategiens bæredygtighed, gennemførlighed og acceptabilitet anvendes en 

SFA analyse
119

. Analysen er særdeles velegnet til at evaluere, hvor godt strategien matcher Skoringens 

muligheder, trusler, styrker og svagheder og deres mål. Endvidere vurderes, om Skoringen har mulighed for 

at opfylde kritiske succesfaktorer (KSF’ere), og om hvorvidt det anses for sandsynligt at opnå en accept af 

strategien fra interessenternes side, baseret på faktorer såsom risiko og indtjeningsmuligheder. 

 

Som baggrund for opstilling af de to strategier, anvendes resultaterne fra de forudgående analyser. Der 

henvises i SFA analyserne til SWOT analysens resultater, jf. O=mulighed, T=trussel, S=Styrke, W=svaghed. 

Samtidig henvises til pågældende forhold ved nummerering. 

 

Overvejelser 

Inden beslutningen om, hvilken strategi, der bør iværksættes, er det nødvendigt at vurdere, hvilken 

overordnet, strategisk målsætning, der bør arbejdes hen imod. 

 

Koncernmoderselskabet, Shoe-d-Visions amba.s, målsætning er, som nævnt,”vækst i kæderne og i de enkelte 

butikker”. Den overordnede, strategiske målsætning er altså vækst, og er en offensiv tilgang, der er givet på 

forhånd. Det vil derfor være irrelevant at diskutere andre tilgange såsom ”Milk and Harvest”
120

 og ”Exit” 

strategierne”
121

, der er baseret på defensive strategier, og en accept af, at vækst ikke er mulig, og derfor 

indebærer et ”profitdræn” af virksomhedens brand og aktiver med henblik på at forlade markedet.  

Det er ikke tilfældet med Skoringen, hvis SCA
122

, (bilag 5), ud fra analysegrundlaget, vurderes som robust, 

om end deres største interne udfordringer, udover omsætningstilbagegang, er deres alt for brede 

positionerings- og konkurrencestrategi samt deres begrænsede distribution. 

                                                      

118 Philip Kotler, m.fl, Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009, s. 92. 
119 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 251. 
120 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 271 
121 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 267 
122 Kilde: Strategic Market Management, Aaker m.fl., 2010, s. 135  
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Vurdering af vækststrategier 

I dette afsnit, vurderes forskellige former for vækststrategier med det formål at finde frem til den eller de 

strategiske modeller, som er mest relevante ift. Skoringens SCA og i relation til de eksterne muligheder. 

Udgangspunktet er delvis ressourcebaseret og modellen, der anvendes er, som nævnt Ansoffs Vækstmatrice. 

 

Vækst på eksisterende marked med eksisterende produkt (markedspenetration). 

Produktet defineres her som Skoringens 82 butikker/servicekoncept. Ved markedspenetration søger 

virksomheden at forøge sin markedsandel på det eksisterende marked med sine eksisterende produkter. For 

at skabe vækst, ville det betyde, at Skoringen skulle tiltrække nye kunder og få eksisterende kunder til at 

forøge deres besøgshyppighed og gennemsnitskøb. 

 

I perioden 2007-2011 er Skoringen gået tilbage, markedet har været faldende i perioden og forudsiges kun en 

vækst på 1-1,5% frem mod 2016. Det gør det endnu vanskeligere at opnå øgede markedsandele. 

 

Af præstationsanalysen fremgår det, at Skoringen har en kendskabsgrad på 97%, hvilket betyder, at næsten 

alle kender Skoringen. Det kan ikke afvises, at man kunne få de eksisterende kunder til at øge deres 

besøgshyppighed og gennemsnitskøb, men så skal der tilføres noget nyt til servicekonceptet, der giver 

Skoringen yderligere SCA’er. Ekstra markedsføring og et salgskursus til personalet kan ikke gøre det. 

 

Fordelen ved denne vækststrategi er, at den indebærer den mindste forretningsmæssige risiko, idet den 

bygger på de eksisterende ressourcer og kompetencer, men der er intet i markedet, der tyder på, at en 

yderligere penetration ud fra en alt-andet-lige betragtning, ville kunne skabe vækst for Skoringen. Ulempen 

kunne være, at man i forsøget på at fokusere på penetration, mistede momentet for andre vækstmuligheder. 

 

Vækst på eksisterende marked med nyt produkt (produktudvikling) 

Produktet defineres her som Skoringens 82 butikker/servicekoncept. Produktudviklingsstrategien indebærer, 

at Skoringen innoverer, og udvikler et nyt produkt til sine kunder, fx et nyt servicekoncept.  

 

Det er stadig den overvejende del af befolkningen, der køber sko i en fysisk butik og Skoringens brand og 

SCA’s er rimeligt robuste på kort sigt. Jeg vurderer derfor, at der er muligheder for vækst i produkt-

udviklingsstrategien med udgangspunkt i en fokusdifferentieringsstrategi og den fysiske butiks fordele. 

 

Væksten skal komme fra nye kunder og ved at få eksisterende kunder til at forøge deres besøgshyppighed og 

gennemsnitskøb. Men ved ”produktudvikling” får Skoringen noget nyt at tilbyde deres kunder, samtidig med 

at de fokuserer på udvalgte segmenters behov og skaber værdi og relevans for dem.  
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Fordelen ved denne vækststrategi er, at den indebærer en rimeligt lille forretningsmæssig risiko, idet den 

bygger på de eksisterende ressourcer og kompetencer og det eksisterende butiksnet. Ulempen på sigt kunne 

være, at man udelukkende satser på den fysiske distribution. 

 

Vækst på nyt marked med bestående produkt (markedsudvikling) 

Nyt marked defineres som ny distributionskanal; e-handlen. Denne vækststrategi medfører en udvidelse og 

en ændring af Skoringens servicekoncept hen imod at entrere på et nyt marked/nyt segment med det 

eksisterende brand og produkt (evt. med modifikationer i sortiment, priser, etc.).  

 

Salg af sko via nettet er steget med 41% fra 2007-2011 og alle peger på en fortsat vækst (+10% p.a.), drevet 

af den teknologiske udvikling, forbrugernes stigende digitale adfærd og krisen. Prognoserne for 

totalmarkedet forudsiger en vækst på 6% i skobranchen frem til 2016, hvorfor e-handlens vækst betyder, at 

de tager markedsandele fra de fysiske butikker.  

 

Denne vækststrategi er interessant for Skoringen, idet den åbner muligheder for at få del i den vækst og den 

omsætning, den ellers er afskåret fra.  

 

Produktudvikling indebærer en øget forretningsmæssig risiko. Selvom strategien bygger på Skoringens 

eksisterende viden om egne produkter, så er Skoringens viden om e-handlen og dens konkurrencemæssige 

betingelser antageligt begrænsede. Der opstår behov for en ny værdikæde og der skal i tillæg til de 

eksisterende kompetencer opbygges ny viden samt investeres i bl.a. IT systemer, lager-, forsendelses- og 

distributionsfaciliteter, hvorved risikoen stiger. 

 

Vækst på nyt marked med nyt produkt (diversifikation) 

Udgangspunktet for urelateret diversifikation vil betyde, at Skoringen skulle fravælge sit nuværende 

servicekoncept, og markedsføre nye produkter til nye segmenter/markeder. Ud fra analysedelen, mener jeg 

ikke, at denne vækststrategi er relevant.  

 

TO LØSNINGER TIL STRATEGIPLAN 

I det afsnit redegøres for to vækststrategier, hvis udgangspunkt er Skoringens stærke sider og neutralisering 

af de svage sider samt udnyttelse af markedets muligheder og imødegå truslerne. Strategi 1 bygger på 

Produktudvikling og Strategi 2 på Markedsudvikling, idet de anses for de to vækststrategier, hvor Skoringen 

har bedst mulighed for at udnytte sit potentiale. Begge vækststrategier er inspireret af Porters Generiske 

konkurrencestrategier
123

. 

 

                                                      

123 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford University Press, 2008, s. 185. 
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STRATEGIFORSLAG 1 – ”DEN PERSONLIGE SKOBUTIK” - PRODUKTUDVIKLING 

Strategi 1 er en fokuseret differentieringsstrategi med revitalisering af Skoringens butikker. Dens formål er at 

skabe afstand til konkurrenterne gennem innovation af servicetilbuddet, og er baseret på en snævrere 

målgruppe end i dag. Et større udvalg til færre målgrupper skal øge frekvensen af disse målgrupper og 

Skoringen personale skal blive bedre til at konvertere besøgende til kunder. Strategien har udgangspunkt i 

den fysiske butiks fordele og at 87,7% af kunderne fortsat køber deres sko gennem en fysisk butik .  

 

Missionen i strategiplan 1 er at gøre Skoringen til Danmarks mest sociale skobutikskæde. 

Væksten skal komme dels fra væksten i markedet, dels ved at differentiere sig fra konkurrenterne og tage 

markedsandele, øge besøgshyppighed og gennemsnitskøb gennem gradvis opbygning af større loyalitet.  

 

Måden at opnå dette på er ved at fokusere Skoringens eksisterende servicekoncept og konkurrencemmæssige 

fordele, og udbygge de fordele, som den fysiske butik har, og som e-handlen ikke kan matche; se-føle-prøve 

skoen, social kontakt, personlig betjening og hjælp til inspiration, strakslevering, -ombytning og –returnering 

og penge retur.  

 

Målgruppen for strategi 1 fokuserer på voksne mænd og kvinder (+25 år), der sætter pris på komfort og 

personlig betjening. Det betyder, at børn og unge fravælges som målgruppe. Men for ikke at miste 

omsætningen i koncernen til børn og unge, anbefales det, at målgrupperne 

 Børn (0-10 år). Børnekonceptet, Skofus, etableres som særskilt børnebutikskoncept.  

 11-25 år varetages fremover af Shoe-d-visions brand, FeetMe, der henvender sig til denne gruppe.  

 

Grundlaget for strategien fremgår af nedenstående skema 1: 

Mission Skoringen er den mest sociale skobutik 

Vision I år 2016 er Skoringen kendt som den personlige skocafe til voksne mænd og kvinder (+25 år), 

hvor voksenmode og føddernes velvære er i fokus. 

Værdier: Personlig, top service, tryghed, ny energi til trætte fødder, komfort og mode, behagelig ventetid, 

humor. 

Målsætninger I 2016, har Skoringen opnået følgende
124

: 

 Omsætning i 2016 på 788 mio kr. => vækst på 16% i forhold til 2011. 

 Markedsandel på 11,7%. 

 Indtjeningsbidrag på 60 mio. kr. 

 De har vundet Detail Forums pris som det mest innovative butikskoncept i Danmark. 

Indsats- 

områder  

 Top service, inspiration og oplevelser; etablering af 

o Kaffebar i butikken, TV, fodmassage, feet-a-fish. 

o Gratis hjembringning af varer for svage kunder. 

 Ny indretning af butikker i voksen stil. 

                                                      

124 Jf. resultatbudgettet s. 58 
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 AAA-beliggenheder
125

 udvalgte centre og større bymidter, kundevenlige åbningstider. 

 Flere, egne mærker. 

 Strategiske alliancer med fodterapeuter og ”feet a fish” (evt. i tilslutning til butik) 

Kritiske 

hændelser 

 At medlemmer og kædeledelsen kan tilslutte sig strategien og de økonomiske 

forudsætninger. 

 At den nødvendige kapital allokeres af hvert medlem og evt. kædeselskabet. 

 At nyt butiksservicekoncept og –design udvikles. 

 At der træffes aftaler med relevante leverandører og samarbejdspartnere. 

 At alle medarbejdere gennemgår træning i nyt service koncept. 

 At der etableres en implementerings- og kommunikationsplan til lancering. 
 

Skema 1: Oversigt over vækststrategi 1: Den personlige skobutik 

SFA analyse:  

Bæredygtighed (S): Strategien tager udgangspunkt i tilfredsfaktorerne, KSF’erne og målgruppens behov for 

at prøve sko og få vejledning og inspiration gennem personlig betjening (O2). Der er konsistens mellem 

Skoringens overordnede mål, markedets muligheder (O4) og de stærke sider (S1, S2 og S3), som primært 

baseres på brandets robusthed og værdi, den fysiske udbredelse af kæden og kundernes tilfredshedsmatch 

med servicekonceptet. Med fokus-differentieringsstrategien imødegås Skoringens svage sider (W1, W2, 

W3). Med forstærkning af personalets kompetencer, forventes det, at konverteringen til kunder øges (W4). 

 

Ingen andre konkurrenter forfølger denne strategi pt. I forhold til den nærmeste konkurrent, Tops, udnytter 

Skoringen sin førerposition og bygger flere konkurrencemæssige fordele på sit koncept. Hvis Tops vælger at 

kopiere bliver det som ”follower” og Skoringen vil have et tidsmæssigt forspring i implementeringen. 

 

Gennemførlighed (F): Strategien vurderes som robust, idet den bygger på Skoringens eksisterende værdi-

kæde, ressourcer og kompetencer. Dertil kommer en opgradering af personalets evne til at konvertere besøg 

og levere topservice, en opgradering af butikkerne og en mere målrettet markedsføring. En del af sortimentet 

erstattes af service elementer og et dybere og bredere sortiment til målgruppen. Det er vigtigt, at skabe 

momentum omkring implementering afstrategien. Målet er at gennemføre den indenfor 1 år i alle butikker.  

 

Acceptabilitet (A): Skoringen er en frivillig kæde, og det betyder at flertallet af medlemmer skal være enige 

og støtte strategien, før den vedtages. Forandringer medfører ofte modstand og snævertsynethed. Der skal 

derfor et grundigt forarbejde til for at overbevise de enkelte medlemmer, der kan have divergerende 

interesser indenfor alt lige fra forestående generationsskifte/salg, kortsigtede profitmål, etc.  

 

For at visualisere strategien og overbevise det enkelte medlem, kunne det foreslås, at der udvikledes en eller 

flere testbutikker. Her kunne man høste de første erfaringer i ”real time”, og analysere kundernes reaktion og 

                                                      

125 Def.: AAA-beliggenheder: De bedste beliggenheder, fx v. dagligvarebutikker. 
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resultatet i salget. Derved udryddes diverse ”børnesygdomme” i lille skala, før man går ud i storskala. 

Ejerskab og finansiering 

Strategien er baseret på, at hvert medlem selv finansierer ombygning og indretning af butik samt står for 

driften heraf. Udvikling af koncept kunne evt. finansieres ud fra Shoe-d-visions egenkapital. Da jeg desværre 

ikke har opnået indsigt i selskabets juridiske og økonomiske set-up, bør dette punkt tilgodeses med en 

særskilt analyse og rapport fra selskabets økonomifunktion og/eller revisor. 

 

Mulige konkurrentreaktioner 

Skoringen er markedsleder og spørgsmålet er, hvor meget, de kan komme af sted med at gennemføre inden 

konkurrenterne reagerer. Ved at lægge sig op ad en fokusdifferentieringsstrategi, indfører Skoringen en ny 

standard for service og betjening, hvilket kan opfattes som en ændring af branchens spilleregler. Det anses 

derfor for sandsynligt, at konkurrenterne vil reagere enten ved at kopiere konceptet, eller ved at forstærke 

eller indføre en Low cost differentierings strategi som modtræk. 

 

Organisatoriske konsekvenser 

Ændringerne forudsættes varetaget af eksisterende personale med hjælp af konsulenter udefra i udviklings- 

og implementeringsfasen bl.a. til træning og til mind-set bearbejdning af eksisterende medarbejdere. 

 

STRATEGIFORSLAG 2 – ”SKO TIL TIDEN” - MARKEDSUDVIKLING 

På få år har detailhandel forandret sig fra at være noget, der udelukkende foregik i en fysisk butik til også at 

foregå på nettet og tilmed fra flere forskellige platforme som PC’ere, smartphones og tablets. For at blive en 

succes i den fremtidige detailverden, er virksomhederne nødt til at tilpasse sig forbrugerens adfærd og behov.  

 

Strategi 2, hvis mission er; sko til tiden, bygger på, at kunden skal kunne købe sko hos Skoringen, på det 

tidspunkt og på den måde, han/hun ønsker det. Visionen handler om valgfrihed (fysisk butik = betjening, 

prøve skoen og e-handel = udvalg og 24/7 tilgængelighed), og det handler om at forene de fordele, den 

fysiske butik og e-handlen har. For Skoringen handler det om at få adgang til det stigende antal kunder, der 

foretrækker at handle på nettet, og at blive ”first mover” fra den fysiske skobranche og at opnå synergieffekt 

og –fordele i samarbejdet mellem de fysiske butikker og e-handelsmodulet. 

 

Strategi 2 bygger på en industriwide differentierings- og multichannelstrategi med indførelse af webshop = 

e-handelsmodul (O3), der med udgangspunkt i det stærke, fælles brand og servicekoncept skal fungere side 

om side med den fysiske butik som to enkeltstående SBU’er
126

. Udadtil skal Skoringen fremstå som ét brand 

med fælles afsender og distribution gennem to kanaler.  

                                                      

126 SBU = Strategic Business Units. 
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Der skal være mulighed for en to-vejs ”Click & Collect”
127

 funktion med opstilling af PC’ere i butikken 

således at kunder, der ønsker et større udvalg, kan bestille online i butikken og samtidig få den personlige 

betjening. Det kunne danne basis for et mersalg, idet man fastholder kunden i købssituationen.   

 

Mission Sko til tiden. 

Vision Kunderne kan vælge at handle hos Skoringen på den måde og det tidspunkt, de har lyst. 

Værdier: Valgfrihed, tilgængelighed, sikkerhed, mode og komfort, betjening og selvbetjening. 

Målsætninger I 2016, har Skoringen opnået følgende: 

 Samlet omsætning i 2016 på 815 mio kr. (både fysisk butikker + webshop) 

 Blandt de 3 største e-handelsudbydere af sko på det danske marked. 

 Markedsandel på 12,1%. 

 Indtjeningsbidrag på 77 mio. kr. 

Indsats- 

områder / 

kritiske 

succesfaktorer 

for at lykkes 

 At kædeledelsen og Shoe-d-Vision bakker strategien op og afsætter de nødvendige 

ressourcer. 

 At medlemmerne kan tilslutte sig strategien, bakke den op og blive enige i det omfang, det 

kræves i forhold til deres kontrakter med kæden. 

 At der tilvejebringes den nødvendige kapital. 

 At der etableres en selvstændig SBU med egen værdikæde og egen organisation. 

 At der lejes bygninger til logistikdel med hele vareflowet, administration og ledelse. 

 At der designes og udvikles et professionelt website (salgsplatform), dvs. en webshop ud fra 

Skoringens brand og koncept. 

 At der tegnes diverse kontrakter med Nets (betalingsdel), i forhold til licenser og 

servicekontrakter med softwareleverandører. 

 At der sammensættes og disponeres et web-shop sortiment. 

 At der udarbejdes en implementerings- og handlingsplan for lanceringen. 
 

Skema 2: Oversigt over vækststrategi 2: Sko til tiden. 

SFA-analyse 

Bæredygtighed (S): Strategien tager udgangspunkt i forbrugerens stigende, digitale adfærd og de unges og 

børnefamiliernes behov for at kunne handle sko uafhængigt af butikkernes åbningstid (O1). For disse 

målgrupper (kvinder og mænd) er sko snarere mode end fodtøj, der skal være komfortabelt, hvorfor det 

betyder mindre at kunne prøve dem. Samtidig satses fortsat på O2 i den fysiske del af kæden. 

 

Alle Skoringens stærke sider udnyttes til fulde (S1, S2, S3), idet grundlaget for strategien er Skoringens 

stærke brand value og tilfredse off-line kunder. Brand value er en uvurderlig SCA ved opstart af e-handel, 

hvor barrieren er kundens usikkerhed i forhold til levering og betaling. Skoringens brand fungerer her som 

løftestang for tryghed og det forventes at bryde barrieren langt hurtigere, end hvis det var en ukendt udbyder. 

 

W1, W2 og W3 imødegås, idet strategien forventes at skabe vækst for Skoringen og den svage 

                                                      

127 Click & Collect”: Skoene kan bestilles online, men hentes i butikken. 
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positioneringen forstærkes med e-handelsdelen. Endelig vil webshoppen indeholde et langt større udvalg, 

hvilket, til en vis grad, neutraliserer det begrænsede udvalg i den fysiske butik. 

I forhold til truslerne, så imødegås T3, idet Skoringen, som den første fysiske skokæde entrerer på markedet 

og tager kampen op mod nyetablerede webshops, som forbrugerne kun kender i begrænset omfang. 

 

Gennemførlighed (F): Skoringens eksisterende ressourcer og kompetencer er eksperter i at disponere og 

sælge sko i de fysiske butikker. Men det vil være nødvendigt at tilføre viden om IT- og e-handel, samt at 

opbygge de nødvendige funktioner til lagerføring, ordreekspedition og kundeservice, ligesom fysiske 

faciliteter til lager og pakning skal etableres. Da det er en helt ny forretningsenhed, berører opbygningen ikke 

den fysiske skobutik, der under implementeringen kan fungere som hidtil.  

 

Acceptabilitet (A): Hvordan vil ejerne stille sig? Hvordan får vi dem til at støtte strategien. Hvilken 

modstand kunne man forestille sig? Er strategien profitabel? Hvad er risikoen? 

 

På sigt forudsiges det, at de to kanaler vil integreres, og forbrugerne vil forvente, at begge muligheder for 

køb foreligger. Den fysiske butik vil agere som showroom for e-handlen på færre m2 men stadig på AAA-

beliggenheder. Derved vil fordelene ved begge kanaler blive udnyttet
128

.  

 

Pga. Skoringens forretningsmodel som frivillig kæde, anses det ikke for realistisk at gennemføre en total 

integration mellem den fysiske butik og e-handlen. Dels fordi det kræver, at alle er enige, hvilket kan være 

svært at opnå med så mange, forskellige udgangspunkter og interesser, dels vil der utvivlsomt opstå en 

diskussion om den enkelte ejers frygt for kannibalisering af den fysiske butik ved e-handlen. Samtidig 

vurderes det at være for tidligt for de mange kunder, der fortsat ønsker straks levering-ombytning-

returnering. En 100% integration anses derfor som værende en strategisk mulighed på sigt.  

 

Den forretningsmæssige risiko vurderes til medium. Risikoen er forbundet med investeringer i den selv-

stændige SBU og PC’ere til butikken. Skulle det, mod forventning, vise sig at være en tabsgivende 

investering, er exitbarriererne rimeligt små og består fx i nedlæggelse af siten, afvikling af medarbejdere og 

lagerfaciliteter.  

 

Ejerskab og finansiering 

Strategien er baseret på, at der oprettes et medlemsejet selskab, hvis aktiviteter styres centralt, men hvor 

medlemmerne har andele i selskabet. Hvert medlem indskyder kapital i forhold til medlemmets størrelse (fx 

omsætning eller m2). Alternativt kan medlemmerne beslutter at anvende en del af Shoe-d-visions 

                                                      

128 http://detailfolk.dk/detailnyheder/hvad_betyder_cross-channel_for_fremtidens_detail.html 
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egenkapital, der i årsrapporten for 2012 udgør 106 mio. kr. til finansieringen. Dette punkt bør dog tilgodeses 

med en særskilt analyse og rapport fra selskabets økonomifunktion og/eller revisor. 

Organisatoriske konsekvenser 

Webshoppen opbygges som en selvstændig, centralt styret SBU, der vil få en struktur som et kapitalejet 

selskab, hvor medlemsvalgte medlemmer udgør bestyrelsen. På den måde, vil Skoringens to kanaler blive 

organiseret efter to forskellige værdikæder. Den største forskel mellem forretningsmodellerne og 

værdikæderne findes overvejende i de primære aktiviteter, jf. vareflowet. Den fysisk butik med små, 

decentrale lagre og strakslevering, og den anden med centralt lager og en tidsmæssig forskydning mellem 

køb, levering af produktet og evt. ombytning ved forsendelse, jf. nedenstående figur 19.  

 

Figur 14: Værdikæden for fysisk skobutik og lagerførende webshop 

Da der er tale om en ny SBU, består de organisatoriske konsekvenser primært i ansættelse af personer med 

de nødvendige kvalifikationer til ledelse og ekspedition. Derudover skal der etableres tværgående, evt. 

matrixfunktioner, så web-shoppen og de fysiske butikker opnår stordrifts- og kompetencefordele ved at dele, 

fx ledelse, indkøb, markedsføring og administration. 

 

Mulige konkurrentreaktioner 

Skoringen er markedsleder og spørgsmålet er, hvor meget, de kan komme af sted med at gennemføre inden 

konkurrenterne reagerer. Ved etablering af en multichannelstrategi, forstærker selskabet sin position i begge 

kanaler og der opstår der en ny konkurrencesituation. 

 

Fysiske skobutikker.  

Traditionelle skobutikker uden e-handel: E-handel er ikke særligt udbredt blandt de traditionelle 

skobutikker, og det er derfor sandsynligt, at den største konkurrent, Tops, vil tage ”Follower” strategien og 

følge Skoringen med etablering af webshop. Derved vil de foretage et frontal angreb på den ekstra styrke, 

som Skoringen opbygger i form af betjening af to kanaler og flere segmenter. Det kan blive til Tops’ fordel 

at være ”follower”, idet Skoringen så at sige ”viser vejen” for en frivillig kædes etablering af webshop. 
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Traditionelle skobutikker med e-handel: De største er Ecco, Bianco og Deichmann Sko. Da de betjener 

begge kanaler i forvejen, er det sandsynligt at de i første omgang vil følge Skoringens udvikling og evt. 

overveje deres markedsføringsstrategi. Muligvis vil de overveje et ”bypass angreb” og tage skridtet fuldt ud i 

form af omnichannel butikker, der integrerer de to kanaler, hvorved de får et teknologisk og tidsmæssigt 

forspring i forhold til Skoringen. 

 

Modebutikker der i højere grad benytter begge afsætningskanaler, hvoraf de største er H&M og Bestseller 

vil formentlig ikke foretage andet end at holde øje med Skoringens udbud og prispolitik.  

 

E-handels webshops med sko: For de webshops, der allerede forhandler sko via nettet, er Skoringen en ny 

aktør. De udenlandsk ejede webshops vil formentlig ikke gøre andet end at identificere en ny konkurrent på 

markedet. Da de i forvejen betjener en række europæiske markeder, vil en ny konkurrent på det danske 

marked formentlig ikke få dem til at ændre strategi. Men man kunne forestille sig, at de ville forsøge at 

blokere for Skoringens synlighed i søgemaskinerne. 

 

Sammenfatning 

Begge strategier vurderes som robuste, bæredygtige, gennemførlige og acceptable. På hver sin måde, bygger 

de på eksisterende kompetencer og ressourcer og kædens stærke sider, samtidig med at de neutraliserer de 

svage sider og udnytter de muligheder og trusler. 

 

Den største fordel ved strategi 1 er, at den med en klar fokus-differentieringsstrategi forsøger at lægge 

afstand til konkurrenterne samtidig med at den baseres på eksisterende ressourcer og kompetencer. Den 

forstærker den fysiske butiks fordele og baserer sig på det største marked med lav-medium risikoprofil. 

Ulempen er, at man fortsat baserer sig på én distributionskanal og at konceptet vil kunne kopieres på sigt. 

 

Den største fordel ved strategi 2 er, at den fastholder det eksisterende fysiske butiksnet og supplerer med en 

ny distributionskanal med vækstpotentiale. Derved kan Skoringen tilbyde de e-handels conveniencefordele, 

som den fysiske butik ikke kan matche, samtidig med at Skoringens robuste brand vil overkomme nogle af 

de e-handelsbarrierer, som forbrugerne har overfor ukendte sites. Ulempen er, at det eksisterende butiksnet 

fortsat vil fremstå lidt støvet og profilløst, og man risikerer en indre strid i forhold til den frivillige kædes 

struktur.  
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Økonomiske konsekvenser 

For at kunne vurdere, hvilken strategi, der er den mest optimale, opstilles i dette afsnit de økonomiske 

konsekvenser, herunder risikovurdering, ved de to strategier ud fra en række forudsætninger og prognoser. 

På baggrund heraf, vælges strategi sidst i afsnittet. 

 

2013-2016 prognose for udvikling i omsætning og mængde
129

 

Ud fra prognoser for den totale omsætning, har jeg nedbrudt tallene pr. kanal ud fra følgende forudsætninger: 

 Fysiske butikkers vækst er estimeret ud fra forventet vækst i e-handlen, dvs. som residual. 

 Ikke-fysiske butikker:  

o E-handlens vækst estimeres til +10% årligt
130

 

o Home-shopping forventes at opnå samme tilbagegang i 2013-2016 som i 2007-2012. (-9% /år) 

 Tidsperiode: Strategierne bedømmes ift. 3 års sigt, 2014-2016. 2012 og 2013 indgår som 

bagvedliggende beregningsgrundlag. 

 

Tabel 13: Prognose 2013-2016. Udvikling i totalomsætning og -mængde 

Med udgangspunkt i ovenstående tabel 13, beregnes de økonomiske konsekvenser med udgangspunkt 3 

strategiscenarier;  

 Uændret strategi
131

 

 Strategi 1: Den personlige skobutik 

 Strategi 2: Sko til tiden – etablering af webshop. 

 

Indledningsvis redegøres for de forudsætninger, der er lagt til grund for resultatbudgetterne. 

 Markedsandele: Baseret på aktuelt resultat frem til 2011
132

. Fra 2012 – 2016 er markedsandele 

estimeret ud fra den viden, der er akkumuleret i analysedelens interne og eksterne analyser, og den 

estimerede omsætnings udvikling fordelt på fysiske butikker og ikke-fysiske butikker. 

 Omsætning: Baseret på forventet markedsandel og estimeret ud fra forudgående analyser. 

 

                                                      

129 Euromonitor, ”Footwear in Denmark”, nov. 12, s. 7, table 9. 
130 ICP, “ E-handlens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark”, nov. 12 
131 Jeg har valgt at medtage et resultatbudget for den uændrede strategi for at kunne benchmarke strategierne mod denne. 
132 Intern analysedel, p. xx, og Euromonitors analyse, ”Footwear in Denmark”, nov. 2012. 

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 %-vækst ift. 2013

Fysiske butikker 5.442         5.514         5.568         5.639         4%

Ikke-fysiske skobutikker 884           946           1.017         1.097         24%

* Homeshopping 137           125           113           103           -25%

* Internet - e-handel 747           821           904           994           33%

Totalomsætning 6.326 6.460 6.585 6.736 6,5%

Rød = negativ vækst, Grøn = positiv vækst
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 Uændret strategi 0: Strategi 1: Den personlige 

skobutik 

Strategi 2 Sko til tiden 

Markeds-

andele 

Falder jævnt. Den est. 

stigning for de fysiske 

butikker er 3,6%. 

Konkurrenter 

forventes at tage 

markedsandele. 

Stiger fra 2014 som følge af 

implementering af nyt 

koncept. 

Fysiske butikker får afledet effekt af e-

handelsmodul og kan fastholde 

omsætning på trods af e-handlens 

stigende andel. 

E-handel opstart 2014. 

Vareforbrug Ud fra Normtal
133

, hvor 

et gns. vareforbrug er 

på 52% af oms. 

Som v uændret strategi. Som v uændret strategi. 

Lønninger Ud fra Normtal, tillagt 

2% inflation pr. år. 

Som v. uændret strategi. Ny 

strategi forventes ikke at 

påvirke bemanding. 

Fysiske butikker: Ny strategi forventes ikke 

at påvirke bemanding. 

Webshop: Opstart 10 fuldtidsmedarb. 

Derefter stigning ift. udvikling i oms.  

Husleje Ud fra Normtal, tillagt 

2% inflation pr. år 

Som v. uændret strategi. Ny 

strategi forventes ikke at 

påvirke huslejen. 

Fysiske butikker: Ny strategi forventes ikke 

at påvirke huslejen. 

Webshop: Leje af  2000m2. Lagerbygning 

a 300 kr/m2 + tilretning, + driftsomk. 

600.000/år. Følgende år +2% inflation. 

Markeds- 

føring 

Ud fra Normtal, tillagt 

2% inflation pr. år. 

Investering i kommunikation 

af nyt koncept. Inkl. 

Markeds- og livsstils- og 

forbrugeranalyser. 

Fysiske butikker: Uændret niveau, men 

omlægning til integreret markedsføring 

(IMF) med webshop. 

Webshop: 2014 opstart. Markant 

markedsintro. IMF m. fysiske butikker. 

Inkl. Markeds- og forbrugeranalyser. 

Nye 

investeringer 

Ingen 2014: Udvikling af koncept, 

testbutik, indretning af 82 

butikker (kr. 750.000/butik). 

2015-2016: Drift af nyt 

koncept (375.000/butik) 

Webshop: 2014: Investering i IT-system, 

licenser, logistik del til handling af 

vareflow, m.v.  

2015-2016: Licenser, tilretning af 

lagerlokaler og logistik i forbindelse med 

ekspansion/øget oms.  

Forsendelses-

omk. 

- - Webshop: Variable: 

 Omsætning/gns.pris pr. par sko 

(forecast 2014-2016). 

  Forsendelsesomk. Pr. par, kr. 30. 

Faldende i 2015 til kr. 28 og i 2016 til 

25 pga. volumenrabat. 

Driftsresultat Faldende, men positivt Negativt i 2014 pga. 

investeringerne i nyt 

koncept i butikkerne. 

Derefter positivt. 

Negativt i 2014 pga. investeringerne i 

webshoppen. Derefter positivt. 

 

                                                      

133 195 medlemmer af Danmarks Skohandlerforening, jf s. 27. 



 

 Afgangsprojekt, HD-MM, CBS, Jeanette Kristensen, maj 2013 

I det følgende er opstillet et resultatbudget for de 3 strategier i perioden 2014-2016. På grund af manglende 

info om de finansielle poster, sammenlignes på indtjeningsbidrag, dvs. resultatet før de finansielle poster.  

 

 

Tabel 14: Resultatbudgetter, 3 strategiscenarier 

Kommentarer og overvejelser 

Som det fremgår af tabel 14, er strategi 2 den mest fordelagtige med et samlet indtjeningsbidrag i perioden 

2014 - 2016 på 135,8 mio. kr., hvoraf webshoppen efter 3 år præsterer et positivt resultat på 1,4 mio. kr. 

ESTIMEREDE RESULTATBUDGETTER FOR SKORINGEN, 2014-2016, (mio. kr.), 3 SCENARIER

Uændret strategi 2014 2015 2016 Resultat 2014-2016

Estimeret markedsandel 10 9,7 9,4

Omsætning 646                 639               633             

Vareforbrug 336                 332               329             

Dækningsbidrag 310                 307               304             

Markedsføring 24                   25                 25               

Markedsføringsbidrag 286                 282               279             

Øvrige kapacitetsomkostninger (løn, husleje, øvrige omk.) 253                 258               264             

Indtjeningsbidrag /resultat før finansielle poster 33                   24                 15               71,2                                 

Strategi 1: Den personlige skobutik 2014 2015 2016

Estimeret markedsandel 10,9 11 11,7  

Omsætning 704                 724               788             

Vareforbrug 366                 377               410             

Dækningsbidrag 338                 348               378             

Markedsføring 30                   28                 24               

Markedsføringsbidrag 308                 320               354             

Øvrige kapacitetsomkostninger (løn, husleje, øvrige omk.) 254                 259               264             

Implementering af nyt koncept/strategi 62                   30                 30               

Indtjeningsbidrag /resultat før finansielle poster -8                    31                 60               83,8                                 

Strategi 2: Sko til tiden 2014 2015 2016

Estimeret markedsandel, fysiske butikker 10,3 10,3 10,3

Omsætning 665                 678               694             

Vareforbrug 346                 353               361             

Dækningsbidrag 319                 326               333             

Markedsføring 24                   23                 20               

Markedsføringsbidrag 295                 303               313             

Lønomkostninger 151                 154               157             

Husleje m.v. 59                   61                 62               

Øvrige omkostninger 44                   44                 45               

Kapacitetsomkostninger (løn, husleje, øvrige omk.) 254                 259               264             

Indtjeningsbidrag/resultat før finansielle poster 41                   44                 49               134,4                               

Estimeret markedsandel, Webshop 0,6 1,2 1,8

Omsætning 39                   79                 121             

Vareforbrug inkl. Forsendelsesomk. 24                   48                 72               

Dækningsbidrag 15                   31                 49               

Markedsføring 10                   8                   7                 

Markedsføringsbidrag 5                     23                 42               

Kapacitetsomkostninger (løn, husleje, indretning, øvrige) 9                     10                 9                 

Etablering af IT system, licenser, logistik e-handels vareflow, mv. 25                   10                 5                 

Indtjeningsbidrag/resultat før finansielle poster -29                  3                   28               1,4                                  

Markedsandele i alt (webshop, fysiske butikker) 10,9 11,5 12,1

Samlet omsætning 704                 757               815             

Vareforbrug i alt 370                 401               433             

Dækningsbidrag 334                 357               382             

Markedsføring i alt 34                   31                 27               

Markedsføringsbidrag 300                 326               355             

Kapacitetsomkostninger i alt 263                 269               273             

Etablering af IT system, licenser, logistik e-handels vareflow, mv. 25                   10                 5                 

Indtjeningsbidrag før finansielle poster 12                   47                 77               135,8                               
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Strategi 1: Den personlige skobutik 2014 2015 2016

Overskudsgrad = indtjeningsevnen -1% 4% 8%

Dækningsgrad 48% 48% 48%

Kapacitetsgraden 0,98 1,10 1,19

Nulpunktsomsætning 720                 660               662             

Sikkerhedsmargin -2% 9% 16%

Strategi 2: Sko til tiden 2014 2015 2016

Overskudsgrad = indtjeningsevnen 2% 6% 9%

Dækningsgrad 47% 47% 47%

Kapacitetsgraden 1,04 1,15 1,25

Nulpunktsomsætning 679 658 650

Sikkerhedsmargin 4% 13% 20%

Risikovurdering 

Eftersom uændret strategi har langt det mindste, forventede driftsresultat, og ikke anses som en vækst-

strategi, fravælges den som et alternativ. I det følgende vurderes derfor udelukkende strategi 1 og 2. 

 

Nøgletallene for strategi 2, vurderes ud fra en totalbetragtning, dvs. det samlede resultat for de to kanaler, 

idet de fysiske butikkers resultat afhænger af etableringen af e-handlen med afledede synergieffekter. 

 

For at foretage en risikovurdering og belyse de to strategiers evne til at skabe overskud, er beregnet 

nedenstående nøgletal.  

 

Tabel 15: Nøgletal for 

strategi 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

Rentabilitet og indtjeningsevne 

Begge strategier udviser samme, positive tendens for de 5 nøgletal. Bortset fra 2014 (strategi 1) er 

overskudsgraden positiv og stigende, men størst for Strategi 2. Begge strategier har derfor en evne til at 

skabe overskud i perioden. 

 

Dækningsgraden ligger konstant for de to alternativer, idet Normtallet ligger til grund for beregningerne.  

Baggrunden for det lavere niveau for strategi 2, er, at forsendelsesomkostninger indgår i de variable 

omkostninger. 

 

Bortset fra 2014 for strategi 1, ligger kapacitetsgraden i alle tilfælde over 1, hvilket er udtryk for et 

overskud, idet dækningsbidraget er større end kapacitetsomkostningerne (inkl. Markedsføringen). 

 

Sikkerheds- og risikovurdering 

Følsomheden, som udtrykt gennem sikkerhedsmarginen
134

 for de to strategier, understreger yderligere en 

relativt lille sikkerhedsrisiko, som mindskes i perioden, idet sikkerhedsmarginen stiger år for år. Strategi 2 er, 

i kraft af en større sikkerhedsmargin, den mindst risikofyldte. 

                                                      

134 Beregnet som: omsætningen-nulpunktsomsætningen/omsætningen. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse, Charlotte Stisen, mf., 

2008, s. 83. 
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Som det fremgår af figur 22, er begge strategier robuste, idet nulpunktsomsætningen ligger et godt stykke 

under de estimerede omsætninger.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Nulpunktsomsætning for strategi 1 og 2. 

Irreversibilitet 

Strategi 1: De omkostninger der ikke kan ændres på kort sigt er de investeringer, der foretages i butikkerne i 

forbindelse med udvikling og implementering af konceptet, dvs. ombygning og modernisering, etablering af 

diverse servicetilbud, såsom kaffebar, massage, etc. Det er især i opstartsåret, 2014, at disse omkostninger 

afholdes i hver butik, og som må anses for irreversible. I alt kr. 62 mio. De følgende år består de 30 mio. kr. 

primært af drift af det nye koncept og kan afvikles indenfor kort tid. 

 

Strategi 2: Omkostninger til leje af lagerhal og investeringerne i hele logistikdelen samt tilpasninger i lejet 

lagerhal, kontrakter med IT leverandører, køb af licenser og design af e-handelssite er irreversible 

omkostninger, og vil i givet fald være tabt, såfremt ledelsen beslutter af nedlægge projektet igen indenfor en 

kort tidshorisont (med mindre andre vil overtage). Indenfor de første år, kan medarbejderne opsiges med 1 

mdrs. varsel. Af irreversible omkostninger må anses kr. 30 mio. kr., som afholdes i år 2014.  

 

Sammenfatning 

Alt i alt, er strategi 2 ”sko til tiden”, den mest profitable og den mindst risikofyldte. Imidlertid hviler 

prognoserne på et estimater fra en periode med krise i Danmark. De kan derfor forbundet med væsentlige 

usikkerheder, og afvigelser i negativ retning vil kunne få væsentlig indflydelse på profitabiliteten. Det vil 

derfor være nødvendigt løbende at følge udviklingen og evt. ændre forudsætninger i takt med udviklingen.. 

 

KONKLUSION PÅ SPG. 3. VALG AF STRATEGI 

På baggrund af de forudgående, strategiske analyser, vurderer jeg, at en implementering af begge strategier 

på én gang ville være det mest optimale. De er begge relevante for kunderne, skaber værdi og tilgodeser 

deres behov. De udnytter markedets muligheder og Skoringens stærke sider samtidig med at de imødegår 

trusler og Skoringens svagheder. En optimering af de fysiske Skoringenbutikker med ny servicestandard 

samtidig med etablering af webshop ville betyde en kolossal konkurrencemæssig, ”first-mover” fordel for 
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Skoringen samtidig med en større grad af fokusdifferentiering, der baserer sig på en kombination af de den 

fysiske butik og e-handlen fordele. Det findes ikke markedsført på markedet i dag samlet under ét brand! 

 

Imidlertid må det realistisk set forudses, at der foreligger ressourcemæssige begrænsninger i form af tid, 

penge og personer, hvilket besværliggør en samtidig lancering og kombination af de to strategier. Derfor 

foreslås en trinvis implementering af de to strategier.  

 

I valget mellem de to strategier, foreslår jeg Skoringens ledelse, at starte med implementering af strategi 2, 

Sko til tiden, idet tidsfaktoren for go-to-market er kritisk. Strategi 2 vælges derudover af følgende grunde; 

 

1. Strategien bygger på  

a. et market i vækst, hvorved kampen ikke udelukkende består i at kapre markedsandele fra 

konkurrenterne, men også i at få andel i væksten => mindre rivalisering.  

b. den teknologiske udvikling og den deraf opståede digitale forbruger. Efterspørgslen på onlinetilbud 

vil vokse, efterhånden som flere af de teknologivante generationer vokser op.  

c. kundebehov, der er drevet af convenience fordele i kombination med fysiske butikker.  

2. Strategi 2 den mest profitable og den mindst risikofyldte for Skoringen.  

3. Skoringens høje brand value vil være et stærkt fundament for etablering af e-handel. 

4. De fysiske skokæder, har endnu ikke etableret e-handelsdel, hvilket giver Skoringen en konkurrence-

mæssig fordel, ikke mindst på tidsfaktoren. 

5. Skoringens dominans i de fysiske butikker fastholdes og betjener de forbrugere, som fortsat ønsker at 

prøve deres sko før købet, og for hvem skoens pasform og komfort samt personlig betjening er vigtigst.  

6. E-handelsdelen forudses at ville få en positivt, afsmittende effekt på de fysiske butikker.  

7. Webshoppen kan rumme et langt større udvalg end den fysiske butik. Her kan komme nogle cross-

channel fordele på tale med mulighed for butikken i at tage sko hjem på bestilling.  

 

Overvejelser 

Udover finansieringsdelen, forudses det, at Skoringens forretningsmodel og selskabsform vil blive en af de 

største udfordringer for gennemførelse af strategien. For det første, at nå til enighed og overvinde 

modstanden mod forandringer. For det andet, har hver butik sit eget, geografiske markedsområde og man  

kunne forestille sig en frygt medlem for kannibalisering. For at imødegå en evt. modstand, bør en model for 

omsætningsfordeling overvejes. Fx kunne omsætningen i webshoppen relateres til postnumre, hvorved den 

relaterede butik ville få andel af salget.  

 

Endvidere bør det sandsynliggøres, at tiden ikke arbejder for de fysiske butikker i den nuværende forn, og 

hvis de ikke indfører en web-shop indenfor kort tid, så gør konkurrenterne det.  
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KAPITEL 3.1.: HANDLINGSPLAN 

 

Spg. 4: Hvordan skal strategien implementeres i markedet? 

I dette afsnit udarbejdes en handlingsplan, der støtter op om strategi 2, Sko til Tiden, og de målsætninger, der 

er fastsat i foregående afsnit. Handlingsplanen omhandler udelukkende markedsføring af webshoppen. 

 

Metode, teori og datagrundlag 

I den indledende, strategiske del af handlingsplanen, anvendes SMP-modellen
135

. Den indeholder 

Segmentering, Målgruppevalg og Postionering og er valgt, fordi den giver en logisk rækkefølge og danner 

udgangspunkt for den videre, taktiske og operationelle planlægning. Endvidere anvendes de 4 P’er (Produkt, 

Pris, Place (Distribution), og Promotion) til beskrivelse af de handlingsparameter i marketingmikset, der 

skønnes at skulle anvendes for at nå strategiens målsætninger
136

. 

Der anvendes sekundære data i form af analyser og talmateriale fra diverse analyseinstitutter og 

brancheforeninger samt konklusioner, der baseres på de indledende in- og eksterne analyser. 

 

Overordnede målsætninger for webshoppen – 3 års sigt 

Med baggrund i at ”skabe vækst” som overordnet målsætning fra ledelsens side, er de overordnede 

målsætninger for markedsandele og omsætninger i webshoppen (jf resultatbudgettet), som følger: 

 

Til opnåelse af ovenstående mål, jf. tabel 16, er der defineret en række kommunikationsmål for 

opstartsårene, 2014-2016, jf. tabel 17. Målsætningerne opfylder SMART modellens kriterier
137

, idet de både 

er specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte:  

Tabel 17: Kommunikationsmål, 2014-2016  

                                                      

135 Ole E. Andersen, reklamekampagnen, Grafisk Litteratur, 2009, s. 35 
136 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne, Samfundslitteratur, 2011, s. 20. 
137 Ole E. Andersen, reklamekampagnen, Grafisk Litteratur, 2009, s. 44. 

Tabel 16: Overordnede målsætninger 2014-2016 

Målsætninger
Kendskabs-

grad*)
Besøgsgrad **)

Konverte-

ringsgrad ***)

Gennemsnits- 

ordre kr.****)
Omsætning

2014 30 50 3,3 860 38 mio. kr.

2015 50 60 3,3 874 79 mio. kr.

2016 70 70 3,3 887 121 mio. kr.

* + **: Estimerede størrelser ***: Iflg. FDIH Branchestatistik, 2012, s. 5.Gnstal for en dansk webshop

****: FDIH Branchestatistik, 2012, s. 5, er gns. køb i 2012=835 kr. (Tillæg 1,5%/år)

Skoringens webshop 2014 2015 2016

Prognose totalmarkedet 6460 6585 6734

Mål 1 Estimeret markedsandel 0,6% 1,2% 1,8%

Mål 2 Omsætning (mio. kr) 39                   79                 121             
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SEGMENTERING Kriterie 1 Kriterie 2 Kriterie 3

Behov: Sko* Handler min. 1 Potentielle Psykografiske kriterier***:

gang/mdr. i %** kunder i antal Interesseret i sko OG handler online

S1: 14-24 år 785.752              25 196.438                    "Drømmerne", "Eventyrerne", "De åbne".

S2: 25-50 år 1.916.241           40 766.496                    "Drømmerne", "Eventyrerne", "De rationelle realister", "De åbne".

S3: 51-64 år 991.141              27 267.608                    

S4: +64 999.801              33 329.934                    

I alt 4.692.935           1.560.477                 

Kilder *DST, Tabel FOL1 **FDIH, Dansk E-handelsanalyse, Q3, 2012, s. 15 ***GFK, "Consumer Profile", 2008

 

1. Kendskabsgrad/penetration: Forudsætningen for salg er og besøg i webshoppen er et kendskab til 

webshoppens eksistens. I 2014 skal 30% af målgruppen således kende Skoringens webshop, hvilket skal 

øges til 70% i 2016. Tallene er baseret på estimater. 

2. Besøgsgrad og- frekvens til webshoppen: Af de personer, der kender webshoppen, er det målet, at 50% 

besøger webshoppen i 2014 stigende til 70% i 2016. 

3. Konvertering: Af de personer, der besøger webshoppen, er målet, at 3,3%
138

 heraf foretager et køb.  

4. Omsætning: Med et gennemsnitskøb i 2014 på kr. 860, i 2015 på kr. 874 kr., og i 2016 på kr. 887
139

, er 

det målet at opnå den i resultatbudgettet fastsatte omsætning. 

 

Segmentering: 

I segmenteringsprocessen, er udvalgt 4 relevante variable/kriterier i dannelsen af homogene grupper, der 

danner 4 delsegmenterne; S1, S2, S3 og S4.  

1. Behov: Sko. Hele Danmarks befolkning har brug for sko, med mindre man mangler sine ben
140

.  

2. Adgang til internettet og at forbrugerne handler der jævnligt er et afgørende segmenteringskriterie. 

Derfor er der udgangspunkt i de segmenter, der handler min. 1 gang/mdr. på nettet. Hyppigheden er valgt 

som fælles udgangspunkt og af forsigtighedsgrunde, idet gruppen ikke forventes at købe sko hver gang. 

3. Endelig er handel på nettet OG interesse for at købe sko et vigtigt kriterie. Her tjener en relevant 

livsstilssegmentering til yderligere at indkredse nogle homogene segmenter.  

4. E-handel og intensiteten i anvendelsen af nettet hænger sammen med alder
141

, hvorfor ovenstående 3 

kriterier yderligere inddelt efter alder. 

 

Udgangspunktet er Kotlers kriterier for segmenteringen
142

, hvilket jeg mener, de opfylder; Segmenteringen 

er målbar både i forhold til aldersgrupper og anvendelse af nettet. Størrelse og købekraft er tilstrækkeligt 

stort alene eller i kombination. Eftersom segmenterne alle anvender internettet er det i høj grad muligt at nå 

dem via online kommunikation. Delsegmenterne er homogene, hvilket gør det nemmere at kommunikere et 

samlet budskab til dem.  

                                                      

138 Baseret på FDIH Branchestatistik, Q.1.2012, s. 5. Gennemsnitstal for en dansk webshop. 
139 Baseret på FDIH Branchestatistik, Q.1.2012, s. 5. Gennemsnits køb i 2012 på 835 kr. (Tillæg af 1,5%/år, jf. vækstprogn.) 
140 Det antages at udgøre en forsvindende lille del af befolkningen, hvorfor jeg valgt at se bort fra dette i udregningen af potentialet. 
141 FDIH, Dansk E-handelsanalyse, 3. kvartal 2012, s. 20 
142 Lancaster, m.fl., Marketing Management, 2001. 

Tabel 18: Segmentering efter 4 kriterier 
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Målgrupper: 

Anvendelsen af internettet og onlinehandel er i høj grad forbundet med alder og behov, selvom ”grænsen” 

med tiden vil rykke sig opad, efterhånden som rutinerede IT-brugere bliver ældre. Valget af de primære 

målgrupper hænger derfor, ikke uventet, i høj grad sammen med alderskriteriet, hvoraf også følger en 

bestemt livsstil. Af ovenstående segmenter, er udvalgt en målgruppe; S2.  

 

S2 er de 26-50 årige og udgør 766.486 personer, der minimum handler på nettet min. 1 gang/mdr. De 

omhandler gruppen af børnefamilier, singler og par uden børn, som er de segmenter, der lægger størst vægt 

på conviencefordelene, jf. kundeanalysen. Ikke alene køber de sko til sig selv, men også til børnene, hvorfor 

potentialet alt-andet-lige er højere end beregnet. Ved valg af ét segment, er der mulighed for at målrette 

kommunikationen i endnu højere grad. 

 

S1 er også interessant, men fravalgt, idet det er det segment, som de fleste af konkurrenterne henvender sig 

til. S3 og S4 er fravalgt i første omgang. Selvom hhv. 27% og 33% af forbrugerne i grupperne handler på 

nettet min. 1 gang/mdr., så er det primært kultur, rejser og helbredsrelaterede ydelser, de køber
143

. I forhold 

til GFKs livsstilsanalyse, er det også de segmenter, ”Hjemme er godt”, ”De satte” og ”De krævende”, der i 

højere grad ønsker at få personlig service, og derfor foretrækker at handle i en fysisk skobutik. Endvidere 

sætter de komfort i sko over mode og trends, hvorfor de antages at ville prøve skoene før køb. Her kommer 

Skoringens fysiske butikker så ind i billedet.  

 

Med udgangspunkt i målsætningerne og de opstillede forudsætninger, testes nu potentialet for S2: 

Tabel 19: Potentialet for S2 

Som det fremgår, har S2 potentiale til opfyldelse med de opstillede omsætningsmål. Da beregningerne er 

baseret på en række variable, hvilke, i mangel af bedre, er estimater, knytter der sig naturligvis en række 

usikkerheder hertil. Derfor må det anbefales Skoringen, senest efter det første driftsår, at justere 

resultatbudgettet tilsvarende og/eller overveje udvidelse af antallet af segmenter. 

 

Positionering: 

De største konkurrenter i e-handlen er, jf. konkurrentanalysen, de udenlandske udbydere; Brandos, Zalando, 

Spartoo og Ellos, der udelukkende er e-handelsbaserede og har ikke fysiske butikker. Kunderne kender ikke 

                                                      

143 FDIH, Dansk E-handelsanalyse, 3. kvartal 2012, s. 20 

År Segment

Potentielle 

kunder Kendskab

Kender og 

besøger webshop/ 

pr.mdr

Besøgsfre-

kvens/år Antal ordrer

Est. værdi af 

samlet køb, kr.

2014 S2 766.496           229.949        114.974              1.379.694          45.530              39.166.533          

2015 S2 766.496           383.248        229.949              2.759.386          91.060              79.586.199          

2016 S2 766.496           536.547        375.583              4.506.996          148.731            131.924.294        

Kilder: Overordnede målsætninger for nøgletal
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mærkerne i samme grad som Skoringen, og der kan derfor eksistere nogle barrierer i form af utryghed ved 

levering-ombytning-garantier, skoen kan ikke prøves skoen først, etc. 

 

Dertil kommer de multichannel-baserede udbydere såsom Ecco, Bianco, H&M og Bestseller, der 

udelukkende markedsfører egne mærker og sidstnævnte, der primært sælger tøj med sko som tilbehør, 

hvorfor deres udvalg er begrænset og kun udgør en mindre trussel mod Skoringen. 

 

Skoringens positioneringsgrundlag tager sit udgangspunkt i de foretagne in- og eksterne analyser og i den 

nye strategis mission, vision og værdier; 

1. ESP
144

: Skoringens brand og lange tid på markedet skal stå som garant for kvalitet, tryghed og service. 

2. USP
145

: I kraft af, at Skoringen – som den eneste landsdækkende kæde – tilbyder begge kanaler, er 

valgfrihed et vigtigt value proposition, og Skoringen har nu adgang til at kombinere fordelene ved den 

fysiske butik med en webshop.  

 

Value proposition til kunden er;  

 Valgfrihed: Køb skoen over nettet, når det passer kunden, og få den leveret til døren. Eller få personlig 

inspiration og vejledning i butikken, prøv skoen, bestil den over nettet (i butikken) og få den leveret 

hjem gratis ELLER få skoen med hjem med det samme (hvis den er på lager). 

 Unikt loyalitets- og bonusprogram. Dertil kommer etableringen af et unikt Loyalitets- og bonusprogram, 

der ikke tidligere er set i skobranchen; For at fremme loyalitet og genkøb blandt kunderne, tilbydes de 

medlemskab af en loyalitetsklub, hvor de opnår bonusfordele, fx det 11. par sko gratis. Denne fordel skal 

indføres for hele kæden. 

 

De samlede ESPs og USPs indikerer troværdighed, svært at kopiere (på kort sigt), lønsom for Skoringen, 

vigtig for målgrupperne (jf. barrierer og conveniencefordele), let at købe (valgfrihed, overlegen i forhold til 

konkurrenter på brand equity (jf. kendskab, tilfredse kunder)) 

 

Marketingmikset 

Grundparametrene - produkt 

I planlægningen af produkt og sortiment, er det nødvendigt at tage hensyn til de fysiske butikker og den 

frivillige kæders præmisser. I mangel af indsigt i Skoringens produkt- og sortimentstrategier, antager jeg, at 

alle de fysiske butikker har samme, fælles grundsortiment, og at de i tillæg dertil, kan tilvælge mærker og 

modeller alt efter størrelse på butikken og målgrupper på det pågældende sted. 

 

                                                      

144 Forkortelse for Emotionel Selling Proposition. 
145 Forkortelse for Unique Selling Proposition. 
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E-handlens præmisser og kundernes forventninger er et stort udvalg, hvorfor webshoppen, der ikke har 

nogen fysiske begrænsninger, skal føre det fulde sortiment til S2. 

 

Mærkerne er givet på forhånd, jf. bilag X. Det kan anbefales, at Skoringen, for at opnå differentiering i 

forhold til konkurrenterne, satser stort på egne mærker, som de har fuld kontrol over. Det gælder i 

prisdannelsen (hvilket gør Skoringen mindre sårbar overfor prispres og forlæns integration), 

markedsføringen, design, form og farver. Derudover bør de markedsføre en række standard-mærkevarer, 

som kunden forventes at ville købe hos Skoringen og hvor differentieringen i forhold til konkurrenterne 

består i brand value samt det udvidede kerneprodukt, jf. nedenstående. 

 

Sko er kerneproduktet. Det udvidede produkt skal bestå af en række ekstra ydelser, der skaber en 

tillægsværdi for kunden og danner grundlaget for den relationsskabende effekt; 

 Loyalitets- og bonusprogram;  fx køb 10 par sko og få det 11. par gratis. 

 Artikler om skomoden netop nu, fodpleje, Top 10 køb, hvordan måler man fødder, etc. 

 Online auktioner om ”udgåede modeller”, ”det de nye, trendy sko”, etc. 

 

Pris 

Det anbefales ikke at have prisdifferentiering mellem de to kanaler
146

. Dels pga. prisgennemsigtigheden, dels 

pga. at kunderne i de fysiske butikker kunne føle sig diskrimineret. Internt i kæden kunne det også føre til 

utilfredshed hos ejerne, og webshoppen ville i højere grad blive opfattet som en konkurrent. Det 

loyalitetsskabende element i form af ovennævnte bonusprogram, tilfører kunderne langt mere værdi end en 

kortsigtet og kopierbar prissænkning. 

 

Standard produkterne, der kan købes hos konkurrenterne, skal overholde de vejledende priser, men kan igen 

”gøres billigere” gennem bonusprogrammet.  

 

Som et Point of Parity, anses fri levering og ombytning, 30 dages returret samt levering til døren efterhånden 

som standard for at konkurrere, hvilket Skoringens webshop også skal tilbyde, således at en ringere 

servicepolitik ikke bliver barrierer for køb. 

 

Distribution 

Mens salget af skoene fra webshoppen foregår fra deres egen webshop, så er der flere muligheder for 

distributionen. Dels kan kunden vælge at få skoen sendt til butikken for afhentning og personlig betjening, 

dels kan den sendes hjem til kunden direkte. 

                                                      

146 Dave Chaffey, m.fl, Digital Marketing, Pearson, 2012, s. 281. 
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Muligheden foreligger også for at indgå strategiske partnerskaber med 3. parts portaler og/eller udbydere af 

komplementære produkter såsom strømper, tasker og sko, hvor Skoringen og den pågældende udbyder linker 

til hinanden, og måske endda promoverer hinandens produkter sammen med egne. 

 

Kontaktparameteren – promotion 

Jeg har valgt at opbygge kommunikationsplanen efter hvert trin i købs- og beslutningsprocessen, idet det 

med internettets muligheder er målet at influere forbrugeren hele vejen gennem tragten og ikke blot i 

problemidentifikations- og informationssøgningsprocessen, som er off-line mediernes begrænsning. 

 

Det anbefales at anvende både off- og online medier, hvilket udover at integrere markedsføringen mellem de 

to kanaler og skabe synergieffekter, også har et omkostningsbesparende formål ved køb af fx den kreative 

udvikling og medier.  

 

For overskuelighedens skyld, er der i nedenstående skema 3 opstillet en oversigt
147

 over de enkelte trin i 

købsprocessen, Skoringens målsætninger og de medievalg, som anses for optimale i påvirkningsprocessen. 

 

 Købsprocessen Målsætninger Medievalg 

1 Problemidenti- 

fikation/behov 

Vække behov, skabe interesse. 

Opbygge kendskab 

Skoringen kataloger,TV, Outdoor, butik, 

sociale anbefalinger, blogs, PR. 

2 Informations-

søgning 

Besøgsgenerering. Positioner brand. Outdoor, butik, Søgemaskineoptimering 

(SEO, SEM), bannerreklame, nyhedsbreve. 

3 Evaluering af 

brands 

Foretrukken leverandør. 

Positioner brand, konvertering. 

Hjemmeside (detaljeret info om 

servicekoncept, produkter, priser, vilkår, 

bedømmelser, loyalitetsprogram). 

4 Købsbeslutning Omsætning 

Facilitere købsbeslutning 

Hjemmeside, (kundevenlig bestillings- og 

betalingssystem, gratis levering, 

loyalitetsprogram) 

5 Evaluering af 

køb/genkøb 

Efter-salgs-service, support, tilfredse 

kunder, loyalitet, genkøb. 

Direct mail, opbygge relationer, 

nyhedsbreve, loyalitetsprogram, sociale 

medier. 

 

Skema 3: Målsætninger og medievalg i relation til købsprocessens enkelte trin. 

Ad1: Problemidentifikation. Mål: Opbygge kendskab. 

De mest effektive medier til opbygning af kendskab er offline medierne
148

. I denne fase anbefales det derfor, 

at Skoringen anvender egne, husstandsomdelte kataloger, TV-reklame og outdoor medier. Fordelen er, at 

Skoringen har fuld kontrol over indhold og kan rette husstandsomdelingen ind efter de livsstilssegmenter, der 

                                                      

147 Baseret på Chaffey, m.fl. Digital Marketing, Pearson, 2012, s. 84, model 2.15. 
148 Dave Chaffey, m.fl., Digital Marketing, Pearson, 2012, s. 85. 
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kommer tættest på S2 ved hjælp af fx Conzoom.
149

 Ulempen er, at 26% af de danske husstande har fravalgt 

de husstandsomdelte tryksager
150

. Da anbefalinger fra venner, familie og sociale netværksrelationer er 

vigtige, anbefales det at anvende modebloggere (fx ved at tilsende dem Skoringens egne mærker, og få dem 

til at anbefale dem via deres sites).  

 

Ad 2: Informationssøgning, positioner brand. Mål: Besøgsgenerering. 

Flere og flere forbrugere anvender internettets søgefunktioner i denne fase (fx Google, MSN og Yahoo) til at 

få mere information, hvorfor bannerreklame og en SEO
151

/SEM
152

 optimering af trafik til Skoringens 

website/webshop anbefales i synergi med TV-reklame og outdoor. Også den fysiske butik bør anvendes som 

info-medie, evt. med uddeling af teasers
153

 til besøgende og kunder. Selve websitet er herefter hovedmediet 

med dets præsentation af udvalg og produktinformation i billeder og tekst.  

 

Ad. 3: Evaluering af leverandører. Mål: Konvertering fra besøg til køb. 

Skoringens fysiske butik og website/webshop er vigtigste medier her. Skoringens SCA bygger på mærkets 

styrke, opbygget gennem kundernes kendskab, tillid og tilfredshed ved at handle med den fysiske kæde.  

Det er en afgørende KSF’er for Skoringens succes med webshoppen, at de formår at overføre denne brand 

equity til deres webshop, hvorfor en enkelt og tydelig synliggørelse er særdeles vigtig. 

 

Ad. 4: Købsbeslutning. Mål: Omsætning 

Når kunden er nået så langt ind i tragten og har besluttet sig for at købe hos Skoringen, er webshoppens 

købsproces med en lettilgængelig indtastning, modtagelse af diverse kreditkort og diverse 

sikkerhedscertificeringer nødvendige. Gratis levering og ombytning bør ligeledes være naturlige dele af 

markedsføringen. Det er KSF’ere og Points of Parity, idet alle de store konkurrenter også tilbyder det. 

 

Ad. 5: Evaluering. Mål: Genkøb og loyale kunder 

I evalueringsfasen, hvor kunden ønsker at få bekræftet, at de har gjort et godt køb, bør Skoringen indføre 

obligatorisk tilfredshedsmåling via e-mails, og indgå i en dialog med kunden, om nødvendigt. For at skabe 

grundlag for genkøb og anbefaling til andre, bør Skoringen indføre det omtalte loyalitetsprogram. 

Nyhedsbreve og synergieffekt med den fysiske butik i form af kundeevents er også muligheder i den 

relationsskabende markedsføringsdel. Endelig anbefales en anvendelse af fx Facebook, hvor Skoringen kan 

skabe en direkte dialog med kunderne, tilskynde dem til at skrive bedømmelser og anbefalinger, samt hvor 

de kan markedsføre nyheder, inspiration, blogs, etc. 

                                                      

149 Conzoom.dk Inddeler den danske befolkning i 8 grupper og 30 typer efter livsstil og holdninger og pr.postnr. Adresser kan købes 

til målrettet distribution. 
150 http://politiken.dk/tjek/penge/hjemmet/ECE1742053/flere-end-700000-husstande-siger-nu-nej-tak-til-reklamedynger/ 
151 Def.: SEO (Search Engine Optimazation): en metode, hvormed man fremmer en websides placering i diverse søgemaskiner 
152 Def.: SEM (Search Engine Marketing): optimering af søgning, fx. v. annoncering i søgemaskinerne, AdWords. 
153 Fx kupon med konkurrence, hvis man besøger Skoringens website. 

https://www.conzoom.eu/conzoom/
http://da.wikipedia.org/wiki/Metode
http://da.wikipedia.org/wiki/Webside
http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8gemaskine
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Årsplan og budgetramme 

Den trafik- og kundegenererende proces skal foregå hele året, men bør intensiveres i de perioder, hvor 

kunderne traditionelt set køber flere sko end på andre tider af året, fx ved årstidernes skiften (forår, sommer, 

efterår og vinter). Medier og budskaber ændrer sig i takt med sæson- og kollektionsskift, og skal altid 

opfordre til respons; fx besøg på site, tilmeld til Nyhedsbrev eller loyalitetsklub, etc. Det skal endvidere være 

integreret med offlinemedierne
154

, de andre mediekanaler og tilbud/priser.  

 

Nedenstående plan er en yderligere detaljering af medievalg i forhold til de overordnede målsætninger. 

Derudover er tilføjet hyppighed og vægtning af budget. Offline medierne indgår i de fysiske kæders budget, 

der i 2014 er på 24 mio. kr.  

 

Skema 4: Oversigt over kommunikationsplanen fo 2014 

Med hensyn til budgettets detaljeringsgrad, så adskiller onlinebudgetteringsprocessen for fx SEM og 

bannerannoncering
155

 sig væsentligt fra offline annoncering. Der er ingen prislister eller annoncetakst-

tabeller. Afregning tager i stedet udgangspunkt i en CPC-baseret auktion
156

. Skoringen skal derfor vælge et 

rammebudget, indenfor hvilket, der efterfølgende optimeres i forhold til målsætningerne for kendskabs- og 

besøgsgenerering, hvilket sker i samarbejde med fx Google AdWords
157

. 

                                                      

154 Kataloger, tv-reklame og outdoor 
155 Fx Google Adwords, der sidder på størstedelen af markedet for bannerreklame og SEO/SEM optimering. 
156 Def.:CPC (Pay per Click): Man betaler kun for de kunder, der klikker på ens annonce og lander på dens website, og ikke, når 

annonce vises (som ved offline medier). 
157 På trods af henvendelse via mail til Google d. 1. maj, for at opnå et eksempel ud fra Skoringens målsætninger, har det ikke været 

muligt at opnå et sådant.  

Medie

Kendskab/ 

branding

Besøgs-

generering

Køb, genkøb/ 

loyalitet Hyppighed Budget, 2014

OFFLINE MEDIER

Skoringen kataloger X X Sæsonskift, 4-6 gange/år Kædedel

TV og Outdoor X X Sæsonskift, 4-6 gange/år Kædedel

PR X X Sæsonskift, 4-6 gange/år -

ONLINE MEDIER

Betalte medier 7 mio. kr

Bannerreklamer, PPC X X Daglig

Betalt søgning (SEM/SEO) X Daglig

Egne medier

Skoringens eget site 2,5 mio. kr

Loyalitets- og bonusklub X X Månedlig

E-newsletters X X Månedlig

Tilbud og invitationer X X Månedlig

Kundeanalyser X Efter hvert køb

Sociale medier, etc. 0,5 mio kr.

Facebook X X Efter behov

Blogs X X Månedlige input
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Ud fra det samlede budget i år 2014 på 10 mio. kr., har jeg derfor, i mangel af bedre, valgt at afsætte en 

ramme ud fra om der er tale om betalte medier, egne medier eller sociale medier. I forhold de overordnede 

mål, er det altafgørende for at opnå kendskab og generere trafik til sitet, at Skoringen er meget synlig og 

topplaceret i søgemaskinerne. Derfor ligger tyngden i budgettet også på denne del.  

 

Kontrol af målsætninger >< resultater 

Kontrollen af opnåelsen af de, overordnede målsætninger skal ske på følgende måder: 

1. Kendskabsgrad, målgruppekarakteristika. Måles halvårligt gennem markedsanalyser. 

2. Besøgsgenerering, konvertering og omsætning. Måles dagligt gennem dataoparbejdning på websitet, 

og marketingafdelingen vil derfor kunne reagere hurtigt på ikke-tilfredsstillende resultater.  

3. Kundetilfredshed. Derudover anbefales det at måle kundetilfredshedsgraden ved hver ordre i form af 

fremsendelse af e-mail til kunden, hvor vedkommende så bedes bedømme de forskellige stadier i 

købsprocessen. Dette vil kunne anvendes til ”daglig” tilretning af uhensigtsmæssige forretningsgange. 

 

KONKLUSION PÅ SPG. 4.  

Handlingsplanens udgangspunkt er opnåelse af de overordnede omsætningsmål for 2014 – 2016, der er 

udmøntet i en række kommunikationsmål til opbyggelse af kendskab, og besøgs- og kundegenerering. 

 

På baggrund af SMP processen, udvalgtes S2 som målgruppe, idet den både har et tilstrækkeligt stort 

potentiale, er en gruppe, der lægger stor vægt på convenience fordelene og er disponent for børnesko.  

 

Positioneringen af Skoringens webshop skal først og fremmest baseres på deres stærke brand og den høje 

kendskabsgrad. Dernæst skal Skoringen tilbyde et unikt loyalitets- og bonusprogram, hvilket ingen af 

konkurrenterne tilbyder i dag, og hvilket i nogen grad vil frigøre dem fra kortsigtede priskrige og skabe basis 

for opbygning af loyalitet og relationsbaseret kommunikation på lang sigt. 

 

I forhold til marketingmikset, skal priserne holdes på samme niveau som de fysiske butikkers, således at der 

ikke opstår utilfredshed fra kunder og ejere. Web-shoppen skal føre det fulde sortiment, hvilket i forhold til 

butikkerne, alt-andet-lige vil være en udvidelse.  

 

Promotionparameteren udmøntedes i en kommunikationsplan, hvis baggrund er et udvalg af medier, der 

stimulerer købsprocessens enkelte faser. Planen skal integreres med for de fysiske butikkers, således at der 

opnås synergieffekter mellem budskab og kreativ udformning, omkostningsbesparelser og stordriftsfordele i 

forhold til produktion og indkøb. 

 

Endelig skal det konstateres, om mål og midler stemmer overens i en omfattende kontrolproces, hvilket skal 

være forudsætningen for en evt. ændring/retning af strategi og handlingsplan ved afvigelser. 
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KAPITEL 4: KONKLUSION PÅ AFGANGSPROJEKTET 

Afgangsprojektet er blevet til på baggrund af en undren over, hvorfor markedets største skokæde, Skoringen, 

gik relativt mere tilbage end skobranchen i perioden 2007-2011? Ud fra tilgængelige data, har fokus i dette 

projekt været at finde mulige årsager hertil, samt at udarbejde en vækststrategi og handlingsplan for, hvad 

Skoringen kan gøre for at vende udviklingen ud fra deres muligheder og trusler, stærke og svage sider.  

 

Med udgangspunkt i 3 udvalgte fokusproblemområder, blev der i første halvdel af projektet gennemført 

analyser af den in- og eksterne omverden. Analysedelen afsluttedes med en intern analyse af Skoringen. 

I SWOT analysen sammenfattedes de mest markante muligheder og trusler og Skoringens stærke og svage 

sider til en samlet vurdering af Skoringens strategiske position og mulige årsager til tilbagegangen.   

 

Årsagerne til tilbagegangen skal dels findes i eksterne faktorer. Pga. krisen, har forbrugerne generelt anvendt 

færre penge på sko (-4%), og det er især gået ud over de fysiske skobutikkers omsætning (-6,2%). Den tek-

nologiske udvikling og et stigende antal digitale forbrugere har skabt bl.a. grundlag for e-handlen, der er gået 

frem med 41%. E-handlen tager, med andre ord, markedsandele fra de fysiske butikker og driver væksten. 

 

Rivaliseringen i branchen vurderes som særdeles HØJ. I Porters Five Forces konkluderes det således, at der i 

kølvandet på krisen, er sket en øget rivalisering i branchen bl.a. som følge af brancheglidninger, e-handlen 

med de stærke, udenlandske udbydere, samt forbrugernes øgede forhandlingsstyrke.  

 

Skoringens konkurrencestrategi vurderes som en mulig, intern årsag til tilbagegangen, idet de forfølger en 

nærmest ufokuseret, ”industri-wide” strategi, og forsøger at sælge alt til alle på et begrænset antal m2. 

Positioneringsmæssigt ligger de alt for tæt på deres nærmeste konkurrent, Tops, hvilket indikerer en mangel 

på konkurrencemæssige fordele, og er blandt Skoringens svageste sider.  

 

Derudover indikerer deres forretningsmodel som frivillig kæde en træghed i omstillings- og reaktionsevnen 

ved ændringer i markedet, hvilket afstedkom en generel undren over, hvorfor så få af de fysiske kæder, 

hvoraf flertallet er frivillige kæder, endnu ikke har etableret webshops – i modsætning til fx 

modetøjsbranchen store spillere. 

 

Selvom Skoringens markedssituation er svækket, står kæden dog endnu stærkt med sit landsdækkende 

butiksnet og sit robuste brand, som er veletableret og landskendt. Derudover, er Skoringen bedre end 

gennemsnittet til trafik- og besøgsgenerering og til at skabe tilfredse kunder. På kort sigt, har Skoringen 

derfor stadig nogle grundlæggende stærke sider, som afsætningsmæssigt støttes af, at flertallet af forbrugere 

fortsat ønsker at prøve skoen, inden de køber den. Men på længere sigt, trues Skoringen af nye forretnings-

modeller og e-handlens conveniencefordele, som de ikke kan matche i dag.  

 

I anden halvdel af projektet, vurderedes mulige vækststrategier på baggrund af analysens resultater. Det re-

sulterede i to vækststrategier, der begge er profitable og opfylder kravene om at være bæredygtige, gennem-

førlige og acceptable. Med baggrund i Porters generiske vækststrategier, vurderes den optimale løsning til at 

være en samtidig implementering af begge strategier, dvs. en produkt- og markedsudviklingsstrategi.  
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Begge strategier er relevante og skaber værdi for kunderne. De udnytter markedets muligheder og 

Skoringens stærke sider og de imødegår trusler og kædens svagheder. Strategierne bygger på en fokus-

differentieringsstrategi med revitalisering af de fysiske butikker på den ene side og en multichannelstrategi 

med opstart af en webshop på den anden side. Kombinationen har potentiale til at forstærke Skoringen i 

begge afsætningskanaler, og ville betyde en kolossal konkurrencemæssig, ”first-mover” fordel for kæden. 

Strategierne kombinerer den fysiske butiks og e-handlens fordele og findes ikke samlet under ét brand! 

 

Imidlertid må det forudses, at der foreligger ressourcemæssige og evt. emotionelle begrænsninger (jf. den 

frivillige kædes struktur), hvilket besværliggør en samtidig lancering af de to strategier. Derfor foreslås en 

trinvis implementering. Da tidsfaktoren for go-to-market er mest kritisk for e-handelsdelen, anbefales det at 

starte med etablering af multichannelstrategien; strategi 2. Det er endvidere den mest profitable og mindst 

risikofyldte strategi, og den bygger på et marked i vækst. Samtidig fastholdes de fysiske butikkers dominans. 

 

Strategi 2 skal implementeres i markedet via en handlingsplan, hvis udgangspunkt er de overordnede 

omsætningsmål for 2014 – 2016. Målene blev operationaliseret i en række kommunikationsmål til 

opbyggelse af kendskab, besøgs- og kundegenerering. De 25-50 årige udvalgt som homogen målgruppe og 

værdipropositionen baseres på værdierne ved det kendte mærkes trygheds- og tillidsskabende effekt, et 

servicetilbud, der matcher de store konkurrenters og et unikt loyalitets- og bonusprogram.  

 

Med implementeringen af en web-strategi, vil Skoringen have skabt grundlaget for en fremtidig og ikke en 

fortidig forretningsmodel. 
 

Perspektivering 

Økonomiske forandringer, ændret forbrugeradfærd og den teknologiske udvikling er nogle af de drivkræfter, 

som for altid vil forandre detailhandlen. De fremtidige vindere blandt dagens fysiske skohandlere vil utvivl-

somt være dem, som tager fremtiden og forbrugerne alvorligt, og er gode til at håndtere forandringer.  

 

Alt i alt, indikerer Skoringens omsætningstilbagegang begyndelsen på det paradigmeskift, der er ved at ske i 

måden, forbrugerne handler på. Det skete fx da supermarkederne etableredes i 1960’erne og varslede en ny 

måde at handle dagligvarer på. Nu handler det om en bevægelse væk fra de fysiske butikker dominans og 

over mod en mere integreret form med internethandel baseret på en række convenience fordele.  

 

De fysiske butikker, der vil overleve i fremtiden, må genopfinde sig selv i nye, integrerede formater med 

internettet og/eller dyrke fokusdifferentieringsstrategier, hvis udgangspunkt er de fysiske butikkers forcer.  

 

Man skal genopfinde en fysisk detailhandel, der er kompetente og stolte ved at betjene kunder og yde 

oplevelser og service i ordenes oprindelige betydning. Det kræver et helt nyt mind-set hos detailhandlerne, 

og spørgsmålet er, om det kræver en ny generation af ”købmænd”, før det kan ske.  

 

Paradigmeskiftet er på vej og valget ved den korsvej, som de fysiske detailhandlere står ved, er 

allerede taget af forbrugerne.   
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BILAG 

 

BILAG 1: Forbrugertillidsindikatoren 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: FORV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 2: Detailhandelsindeks (2005=100), 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: DETA21 
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SKORINGENS BRANDS FORDELT EFTER KØN, ALDER

Herresko Damesko Børnesko

Adidas Adidas Adidas

Concerse B&Co (Classic, Comfort, Fashion)* Converse

CULT* Ca*shott ECCO

Dockers Caprice Geox

ECCO Converse Kangaroos

Nike CULT* Mia maja*

Odiin* Dockers Skechers

Rieker ECCO SKOfus*

Vans Marco Tozzi Tarmax*

Mia maja*

Nike

Odiin*

Reebok

Rieker

Skechers

Tamaris

Vagabond

Vans

*: Skoringens eget mærke

Kilde: www.skoringen.dk

BILAG 3. Normtal for skobranchen 

Kilde: Danmarks Skohandlerforening 

 

 

BILAG 4: Skoringens brands 

Kilde: www. Skoringen.dk 

 

 

  

Driftsresultat 2011 (195 enheder) Normtal for skobranchen

Mio. kr. Kr.

Omsætning 1.375.660.395                         

Vareforbrug 721.087.637                            

Bruttoavance 654.572.758                            

Lønomkostninger 338.547.907                            

Husleje m.v. 132.345.219                            

Markedsføring 54.124.405                              

Renteudgifter 14.942.280                              

Andre omkostninger 96.954.707                              

Omkostninger i alt 636.914.518                            

Driftsresultat 17.658.240                              

Kilde: Danmarks Skohandlerforening
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BILAG 5: Skoringens SCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


