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Executive summary 

In this master thesis I’m investigate the hypothesis:”Why is it so hard for one of the biggest retailer 

in Denmark to earn money and why are there empty shelves?”  

My focus in the thesis had been to improve the competitive power so the players can be ready when 

or if they are challenging at the Danish retailer market.   

 

To find out this I had used Grounded Theory method and created my own theory. I had choose one 

player; COOP Danmark to do my empirical work in. My empirical work containing investigations, 

observations and interviews with shop managers, head of departments and workers ‘at the floor’. 

My focus in the empirical investigation had been the shops as they represent the chain for the 

public. I had in my work tried to follow and article through the shop, from it’s ordered to it had 

been sold. After structuring and analysing my data I build up a theory that could me understand and 

answer my hypothesis.  

 

The result shows that the market are very conservative in they way to run business and also that 

they not fear competition from foreign players. I also found out that there are lot of areas there 

could be improved. 

To make COOP Danmark more competitive and improved the problem areas I came up with some 

ideas how to solve the problems.  

 

Until now no foreign competitors has entered the Danish market, but if they are coming, the Danish 

players will face hard competition. For that reason it is necessary to change mindset and invest in 

new technology, optimize processes and start working as one supply chain instead of separated 

shops.  

   
 
  



 3

Indholdsfortegnelse 

Executive summary 1 

Afhandlingens figurer 5 

1 Indledning 6 

1.1 Introduktion.................................................................................................................. 6 

1.2 Problemfelt................................................................................................................... 7 

1.3 Afgrænsning................................................................................................................. 8 

1.4 Afhandlingens opbygning............................................................................................. 8 

1.5 Kildekritik ...................................................................................................................10 

2 Metode 11 

2.1 Metodeovervejelser .....................................................................................................11 

2.2 Forskningsprocessen....................................................................................................12 

2.2.1 Metodologisk perspektiv.......................................................................................13 

2.2.2 Undersøgelsestilgang ............................................................................................14 

2.2.3 Undersøgelsestype ................................................................................................15 

2.2.4 Undersøgelsesdesign.............................................................................................16 

2.2.5 Dataindsamlingsmetode ........................................................................................16 

2.2.6 Datavaliditet .........................................................................................................20 

2.3 Sammenfatning............................................................................................................21 

3 Grounded Theory 23 

3.1 Baggrund.....................................................................................................................23 

3.2 Elementer ....................................................................................................................24 

3.3 Grounded Theory og Supply Chain Management.........................................................25 

3.4 Afhandlingens Grounded Theory.................................................................................26 

3.4.1 Dataindsamling.....................................................................................................26 

3.4.2 Kodning................................................................................................................27 

3.4.3 Koncept ................................................................................................................28 

3.4.4 Kategorisering ......................................................................................................28 

3.5 Struktur model.............................................................................................................28 

3.6 Teori............................................................................................................................30 

4 Markedssituation 32 

4.1 ECR ............................................................................................................................32 



 4

4.2 Det danske dagligvaremarked......................................................................................35 

4.3 COOP..........................................................................................................................37 

4.4 COOP Danmarks forsyningskæde................................................................................40 

4.4.1 Strategisk supply chain kortlægning......................................................................40 

4.5 Sammenfatning............................................................................................................42 

5 Analyse 43 

5.1 Grounded Theory af en aktør på det danske dagligvaremarked ....................................43 

5.1.1 Porters five forces .................................................................................................43 

5.1.2 ”Model”................................................................................................................48 

5.1.3 Logistik ................................................................................................................48 

5.1.4 Kommunikation....................................................................................................58 

5.1.5 Personale ..............................................................................................................62 

5.2 Opsummering af Supply Chain gennemgang og løsningsforslag ..................................63 

5.3 Key Performance Indicators.........................................................................................65 

5.4 Sammenfatning............................................................................................................67 

6 Hvordan påvirker problemerne detailhandlen 69 

7 konklusion 71 

8 Perspektivering 73 

8.1 Grounded Theory – Refleksion og kritik......................................................................73 

8.2 Fremtiden ....................................................................................................................74 

9 Litteraturliste 76 

 
Bilag findes i separat bilagshæfte



 5

Afhandlingens figurer 

Figur 1.1 Afhandlingens opbygning 9 

Figur 2.1 Forskningsprocessen 12 

Figur 2.2 Undersøgelsestyper 15 

Figur 3.1 Undersøgelsesmodel 29 

Figur 3.2 Teori-model 31 

Figur 4.1 Strategisk supply chain kortlægning 41 

Figur 5.1 Porters five forces 47 

Figur 5.3 Balance Scorecard 67 

Figur 5.4 Undersøgelsesmodel udfyldt 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

1 Indledning 

1.1 Introduktion 

I en verden som bliver mere og mere global, er det ikke længere blot de enkelte butikker som 

konkurrerer mod hinanden indbyrdes, men i stedet forsyningskæder som konkurrerer mod 

forsyningskæder. I takt med den teknologiske udvikling, globaliseringen og outsourcing er Supply 

Chain Management i højere grad blevet en inter-organisatorisk disciplin (Scott 1993), der 

omhandler leverandører, leverandørernes leverandører, tredje parts tjenester og kunder på tværs af 

organisationer og landegrænser. Dette gør at ledelsen må tænke i forsyningskædeperspektiv og 

fokusere på, at udnytte og optimere hele forsyningskæden fra råvareleverandør til slutbruger, for at 

kunne overleve konkurrencen. 

Den teknologiske udvikling betyder ligeledes, at flere og flere virksomheder nu betragter hele 

verden som deres potentielle markedsplads. Dermed er der åbnet op for, at aktører fra hele verden 

kan trænge ind på nye og hidtil ukendte markeder. 

 

Den danske detailhandel har længe været domineret af 3 store aktører; COOP, Dansk Supermarked 

og Dagrofa. Disse 3 store aktører har siddet på 95 %1 af markedet og der har kun været små 

sporadiske forsøg fra andre aktører, at trænge ind på markedet. Senest er det dog lykkedes Retain-

gruppen, at tage en del af Dagrofas markedsandele, da de opkøbte Edeka kæden. 

Det er således kun de 3-4 aktører, som ligger og kæmper om markedsandelene, hvilket ifølge en 

række eksperter betyder en meget lav konkurrence2. 

Dette kan betyde, at de danske dagligvarebutikker med den øgede globalisering og de potentielle 

udenlandske konkurrenter in mente, bør kigge deres forsyningskæder igennem og forbedre deres 

konkurrenceevne. 

 

Butikkernes hylder, udvalg og priser er ofte de parametre kunderne vælger butik ud fra, når de 

daglige indkøbs skal gøres. Er disse ikke i orden fravælges butikken, hvilket medfører tabt 

omsætning. 

 

                                                
1 http://www.danskhandelsblad.dk/?id=9065 - 8/4-2008 
2 Ritzau Bureau - DSK: Konkurrenceredegørelse tegner et forkert billede 
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Afhandlingen har således til formål, at undersøge enkelte problemstillinger, som er observeret 

igennem min undersøgelse samt hvordan de kan løses, for derved at kunne forbedre 

konkurrenceevnen. 

Min afhandling vil tage udgangspunkt i et Grounded Theory af ovenstående felt. Jeg vil således ud 

fra min indsamlede data udvikle en teori, som kan benyttes til, at finde frem til de problemstillinger, 

der er i dagligvarehandlen og derigennem finde forbedringsmuligheder som kan øge 

konkurrenceevnen. 

Forstår man at styre og udnytte potentialet i netværket bedre end konkurrenterne, har man mulighed 

for at opnå konkurrencemæssige fordele (Cunningham 1990). 

    

1.2 Problemfelt 

Da jeg har valgt at gribe min undersøgelse lidt anderledes an, vil der ikke være en egentlig 

problemformulering, som jeg med denne afhandling ønsker at løse. Jeg har valgt at benytte mig af 

Grounded Theory som undersøgelsesdesign, og vil derfor udvikle en teori, som kan forklare og løse 

de problemer som jeg har mødt i forbindelse med min dataindsamling. 

 

Min afhandling tager således udgangspunkt i følgende hypotese: 

Hvorfor har en stor dagligvareoperatør som COOP svært ved at tjene penge og hvorfor møder man 

tomme hylder i deres butikker?3  

Det er denne tese, som har drevet mig igennem undersøgelsen.   

 

Jeg har heller ikke valgt en eller to teorier at forankre min afhandling til. Jeg vil derimod forsøge at 

inddrage teori og praktiske løsninger i form af ”golden standard” eller ”best case”, som er benyttet i 

andre virksomheder til, at forme min teori og derved løse de fundene problemstillinger. 

 

Som udgangspunkt i min afhandling vil jeg have fokus på SCM relateret problemstillinger, da det er 

indenfor denne genre, at jeg har min force. Ligeledes vil jeg i min løsning fokusere på at forbedre 

konkurrenceevnen, da det er denne jeg har fundet mangelfuld.  

 

                                                
3 Jeg er opmærksom på at COOP kæden I regnskabsåret 2008 har vist betydelig fremgang og præsenteret et EBIT 
overskud på 722 mio. kroner. Omsætningen er stegt 5,8 % og overskuddet 6,6 %. Det er dog stadig den formulerede 
tese som har drevet mig og ligger til grund for undersøgelsen   
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Afhandlingen vil have et fokus på at kunden får en forbedret kundeoplevelse, da afhandlingens 

løsninger gerne skulle sikre den rette vare, på det rette sted, på det rette tidspunkt og til den rette 

pris. 

 

1.3 Afgrænsning 

I min empiriske undersøgelse har jeg valgt at kigge på en detailaktør. Dette er gjort for bedre, at 

kunne forstå deres forsyningskæde og for at kunne identificere de problemer og 

forbedringsmuligheder der ligger i den specifikke kæde.  

 

Jeg har afgrænset mig til kun at kigge på kædens inderste kerne i form af butik og centrallager. De 

yderste aktører i kæden er dog med i overvejelserne, ligesom deres rolle i den samlede 

forsyningskæde også er fremkommet under interviews med forskellige personer.  

 

Undersøgelsen har kun foregået i butikker rundt om København.  

 

COOP’s Internet løsning; Nettorvet er ikke medtaget i analysen, da nethandel kunne være grundlag 

for en hel afhandling alene. Forretningsgangene og strukturen er også meget anderledes end de 

traditionelle butikker, og derved vil fokus i opgaven forsvinde.  

 

Da jeg kun kortvarigt er en del af det undersøgte felt, har jeg valgt at afgrænse mig til kun at 

komme med anbefalinger og dermed se bort fra selve implementeringen. Implementeringen vil 

være så omfattende, at det kunne være en opgave i sig selv.   

 

1.4 Afhandlingens opbygning 

Dette afsnit har til formål, at give læseren et overblik over opgaven samt indholdet i de enkelte 

afsnit. Jeg giver derved læseren mulighed for, at opnå en viden om hvilke emner, der vil blive 

behandlet hvornår i afhandlingen.  

Afhandlings opbygning kan ses i figur 1.1. Jeg mener, at måden jeg har valgt at bygge afhandlingen 

op på, giver læseren en nødvendig baggrundsviden og forståelse for den indgangsvinkel jeg har 

valgt til projekts problemfelt og de dertil foreslået løsningsforslag.    
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Figur 1.1 Afhandlingens opbygning 

Problemfelt - kap. 1

Metode - kap. 2

Grounded Theory - kap. 3

Konklusion - kap. 7

Hvordan påvirker problemerne 
detailhandlen - kap. 6

Perspektivering - kap. 8

Problemfelt - kap. 1

Metode - kap. 2

Grounded Theory - kap. 3

Markedssituation - kap. 4 Analyse - kap. 5

Konklusion - kap. 7

Hvordan påvirker problemerne 
detailhandlen - kap. 6

Perspektivering - kap. 8

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det første kapitel redegør for min motivation til at skrive denne afhandling, samt en beskrivelse og 

identifikation af problemfeltet. Ligeledes indeholder det første kapitel en afgrænsning af 

afhandlingen samt en kritik af de kilder jeg har benyttet.  

Afhandlingens kapitel 2 omhandler de metoder, jeg har valgt at bruge i min dataindsamling. Metode 

afsnittet redegør også for det perspektiv jeg har taget udgangspunkt i, i min afhandling.   

Kapitel 3 beskriver Grounded Theory, hvordan den er opstået og hvordan den benyttes i en 

forskningsproces. Jeg redegør ligeledes for den dataindsamlingsproces, jeg har været igennem. I 

kapitlet udarbejder jeg min egen teori som analysedelen vil tage udgangspunkt i.  



 10

I kapitel 4 præsenterer jeg den projektvirksomhed, COOP Danmark, som danner grundlag for min 

analyse. Dette gør jeg for at give læseren et indblik i og forståelse for den empiri, jeg benytter i min 

analyse.  

De første kapitler danner således rammen for selve min analyse.  

Analysen af min indsamlede data vil ske i kapitel 5. Jeg vil igennem kapitlet præsentere de 

problemstillinger jeg har fundet frem til ved hjælp af min Grounded Theory, ligesom jeg vil finde 

frem til mulige løsninger, som kan give en forbedret konkurrenceevne. I frembringelsen af 

løsningsforslag har jeg taget udgangspunkt i, hvad eksisterende litteratur og teori siger om emnet.  

Til slut vil jeg med konklusion og perspektivering samle de vigtigste konstateringer og pointer, der 

kan være med til, at forbedre konkurrenceevnen for COOP Danmark.  

 

1.5 Kildekritik 

De fleste af min interviews er foretaget blandt forretningschefer og afdelingsledere. Dette kan 

resultere i, at problemernes karakter og størrelse neddrosles og at de interviewede ikke så det 

samme problem som jeg havde set.  

Forretningschefer og afdelingsledere vil ligeledes oftest fortælle andenhånds information, da det 

som regel er medarbejderne på gulvet som har problemerne. Derved kan man opleve, at information 

bliver skjult af gatekeeper; den interviewede. 

 

Jeg har i min empiri kun benyttet butikker som ligger rundt om København. Skulle undersøgelsen 

være fyldestgørende, burde butikker fra øvrige områder af landet også være undersøgt. Der kan 

således være regionale forskelle på tværs af landet og en løsning, som passer i Københavnsområdet, 

vil ikke nødvendigvis passe i Sønderjylland.   

 

Jeg har ligeledes fundet oplysninger på Internettet og i artikler fra forskellige aviser. Visse af disse 

oplysninger omkring COOP Danmark, kan være tendentiøse, da journalister kan have et bestemt 

formål med artiklen, i form af en pointe eller et vist perspektiv. 

 

Ved at have frembragt disse kritikpunkter og gjort dem bevidste, kan jeg forholde mig til disse i min 

afhandling. Jeg kan derved forsøge at forholde mig objektivt til mine data og derved gøre dem mere 

valide.  
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2 Metode 

Metodeafsnittet vil indledningsvis indeholde mine overvejelser omkring min metodetilgang, 

ligesom afsnittet vil redegøre for de metoder, som ligger til grund for afhandlingen. Afsnittet tager i 

første del udgangspunkt i forskningsprocessen. Her vil der blive redegjort for de forskellige valg, 

jeg har truffet i forbindelse med min forskning.    

Herefter vil der blive redegjort for validiteten og realibiliteten af teori og empiri, som er brugt i 

afhandlingen.  

 

2.1 Metodeovervejelser  

Inden man påbegynder en undersøgelse af et fænomen eller problemstilling, bør man overveje hvad 

det er man ønsker at undersøge, og hvilken viden man har på området.  

Er det et overordnede billede af et given fænomen man ønsker at tegne, kan en kvantitativ 

undersøgelsestilgang være brugbar, men ønsker man at tegne et nærbillede af et fænomen i dets 

dagligdagsomgivelse, bør en kvalitativ tilgang vælges.  

 

Jeg gik i gang med denne afhandling ud fra den undren, jeg i problemfeltet har beskrevet. Denne 

undren havde jeg dels opbygget gennem medierne, men også gennem bekendte og personlige 

oplevelser.  

  

Min viden på området var meget begrænset, men jeg ønskede at undersøge fænomenet i dets vante 

omgivelser, da jeg mente at det var den mest optimale måde at finde svar på min undren. Netop det 

at gå tæt på et fænomen og undersøge det for at forstå fænomenet, betegner Hirshman (2003:20) 

som en kvalitativ tilgang4.    

At vælge en kvalitativ tilgang udelukker ikke, at man også benytter kvantitative elementer i 

undersøgelsen. De kvantitative elementer kan være med til at give et indblik i, hvorfor en aktør 

handler som den gør på et givent marked. Man er nød til at forstå de store udenoms omgivelser, for 

at kunne forklare fænomenets optræden.  

 

                                                
4 A Balanced Approach to Research  
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2.2 Forskningsprocessen 

Til at styre min forskningsproces har jeg valgt at benytte nedenstående figur 2.1. Figuren tager 

udgangspunkt i Saunders, Lewis og Thornhills (2000:83) figur ”The research process onion”, der 

illustrer de forskellige lag i forskningsprocessen. 

Jeg har valgt at benytte ”The research process onion”, da jeg derved kommer igennem de 

forskellige faser af min forskning, ligesom jeg redegør for de forskellige valg jeg gjort igennem min 

forskning. 

 
Figur 2.1 Forskningsprocessen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Kilde: Saunders, Lewis og Thornhills (2000:83) samt egen tilvirkning 

  

”The research process onion” består af fem lag; Metodologisk perspektiv, Undersøgelsestilgang, 

Undersøgelsestype, Undersøgelsesdesign og Dataindsamlingsmetode. I forskningsprocessen 

arbejder man sig fra det yderste lag og ind mod ”kernen”. Igennem de forskellige lag foretager jeg 

nogle forskellige metodemæssige valg, for at kunne få den nødvendige viden om mit problemfelt. 

Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for disse valg samt afgrænsninger.  

Interview 
Spørgeskema 
Observation 
Sekundært data 

Eksperiment 
Survey 
Casestudie 
Aktionsforskning 
Grounded teori 
Etnografi 

Beskrivende 
Eksplorativ 
Forklarende 
Diagnostiserende 
Normativ 
Intervention 

Deduktiv 
Induktiv 

Analytisk 
System 
Aktør 

Metodoligsk perspektiv 
(afsnit 2.2.1) 

Undersøgelsestilgang 
(afsnit 2.2.2) 

Undersøgelsestype 
(afsnit 2.2.3) 

Undersøgelsesdesign 
(afsnit 2.2.4) 

Dataindsamlingsmetode 
(afsnit 2.2.5) 
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2.2.1 Metodologisk perspektiv 

Det yderste lag i forskningsprocessen er det metodologiske perspektiv. Ifølge Arbnor & Bjerke 

(1997: 38) metodologiske framework findes der 3 perspektiver; det analytiske-, system- og 

aktørperspektivet (jvf. Figur 2.1.) når man ønsker at undersøge virksomheder.  

 

Jeg undersøger igennem afhandlingen butikkens rolle i forsyningskæden, ligesom jeg afdækker de 

problemer som butikken har, i forbindelse med deres daglige drift i et forsyningskædeperspektiv. 

Butikken er en del af en større forsyningskæde og er afhængig af forskellige aktører, for at kunne 

agere på markedet. Det metodologiske perspektiv i afhandlingen er derfor systemperspektivet. 

Systemperspektivet skal forstås som en række gensidigt afhængige enheder, som i systemet er 

forbundet via links, mål og feedback (Gammelgaard 2004: 481). Systemperspektivet har ligeledes 

som mål, at bestemme systemets type, at beskrive systemet, bestemme relationerne, at forudsige 

fremtidige resultater og at implementere forbedringer (Arbnor & Bjerke 1997: 295).     

Afhandlingen får derved primært en holistisk tilgang, da de enkelte relationers interaktion med 

hinanden vil blive undersøgt og draget ind i løsningsforslagene. Det er imidlertid de enkelte 

butikker, som er omdrejningspunktet i afhandlingen, men for at forstå butikkens problemer og 

ageren må man forstå kæden.  

Ved systemperspektivet gengives virkeligheden objektivt. Der er dog mulighed for, at komme med 

subjektive idéer, ambitioner og forestillinger (Arbnor & Bjerke 1997: 294). Jeg vil i min 

forskningsproces ”stå udenfor” systemet og indsamle information og derigennem komme med 

forbedringsforslag. For at kunne forstå systemet og komme med de bedst mulig forslag, vil jeg 

prøve at forstå den måde hvorpå butikken agerer nu. Systemet vil således blive gengivet og 

analyseret objektivt, mens forbedringer og idéer til hvordan systemet kan optimeres, vil få en 

subjektiv tilgang.   

 

Systemperspektivet har to måder, hvorpå man kan studerer objektet på i forhold til målet; Goal-

means orientation og Trial-and-error orientation. (Arbnor & Bjerke 1997: 299).  

Da jeg er af den overbevisning af de enkelte aktørers ageren, bedst kan forklares og forstås i et 

forsyningskædeperspektiv, vil afhandlingen tage udgangspunkt i en Goal-means orientering. Jeg har 

valgt denne orientering, da jeg kun undersøger det tidligere beskrevet problemfelt, i en begrænset 

periode. Ved en Trial-and-error orientering undersøger man hele tiden forholdet mellem det 

opdagede problem og teorien (Arbnor & Bjerke 1997: 306). Dette skyldes at der ikke kun er et 
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problem, men en lang række problemer, som er afhængige af hinanden eller afløser hinanden. 

Dermed er denne proces en uendelig række af problemer, som aldrig bliver fuldstændige løst. Man 

vender således konstant tilbage til felten. Denne konstante tilbagevenden skyldes, at de fleste 

virksomheder operer i et dynamisk marked, hvor der konstant sker forandringer og dermed dukker 

nye problemer op.   

Goal-means orienteringen benyttes ofte hvor et problem er opdaget og man ønsker at undersøge og 

løse dette problem. Man har således et klart mål fra undersøgelsens begyndelse. 

Dette klarer mål har jeg ikke, men da jeg har en arbejdshypotese, vil mit mål; Goal være nået, når 

jeg kan besvare denne hypotese eller forklare tilblivelsen af denne.  

 

I forhold til Grounded Theory vil systemperspektivet passe ind på den måde. at man forsøger at 

finde løsninger som passer på de praktiske problemer frem for at finde løsninger som passer 

universelt (Gammelgård 2004: 481).  

Ligeledes vil systemperspektivet forsøge at ”mappe” og lave modeller af de fundet data, der i 

Grounded Theory vil være den egentlig teori udvinding.  

 

2.2.2 Undersøgelsestilgang 

Undersøgelsestilgangen forklarer om det er en induktiv eller deduktiv tilgang man har til sit 

undersøgelsesfelt. Den deduktive tilgang er en forklarende tilgang, hvor man forklarer enkelt 

tilfælde ud fra en stor overordnede beskrivelse. Denne tilgang har således en stor forklarende effekt 

på observerede tilfælde. Deduktion er således bevisførelsens eller tænkningsvej (Andersen 2003: 

39). 

Ved den induktive tilgang forsøger man, at forklare de enkelte tilfælde man observerer. Man søger 

således at skabe en teori ud fra de observeringer man har gjort og derigennem bevise at teorien er 

rigtig. Induktion tager således udgangspunkt i empirien (Andersen 2003: 40). 

Da jeg har valgt, at benytte mig af Grounded Theory som udgangspunkt i min undersøgelse jf. 

2.1.4, vil min undersøgelse tage udgangspunkt i min indsamlede data. Jeg vil som udgangspunkt 

benytte mig af en induktiv tilgang, da jeg gennem min data opstiller problemstilling og udarbejder 

en teori, som kan løse disse problemstillinger. 

Ved den induktive tilgang veksler man hele tiden mellem empiri og teori. Man skaber således teori 

ud fra empiri.    
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2.2.3 Undersøgelsestype 

Det er et væsentligt element i vidensproduktionen, at man er bevidst om hvad den indsamlede viden 

skal bruges til (Andersen 2003: 22). Der findes forskellige undersøgelsestyper som har vidt 

forskellige formål. Det er således vigtigt at man fastsætter sin undersøgelsestype fra start, for at få 

den ønskede dybde i afhandlingen.  

Figur 2.2 viser de forskellige undersøgelsestyper fra den beskrivende til den interventionsorienteret.   

 
Figur 2.2 Undersøgelsestyper 

 
Kilde: Andersen (2003: 28) 

 

I min afhandling har jeg benyttet mig af 2 forskellige undersøgelsestyper. I første del af opgaven 

har jeg benyttet mig af den eksplorative og diagnosticerende undersøgelsestype. Den eksplorative 

og diagnosticerende undersøgelsestype har til formål at undersøge fænomener som er mere eller 

mindre ukendte (Andersen 2003: 23). Der er kun en lille viden eller slet ingen om viden om 

fænomenet. 

Da jeg påbegyndte min afhandling havde jeg kun meget lidt viden omkring det fænomen jeg 

ønskede at udforske. Jeg begyndte igennem min dataindsamling, at opnå større og større viden 

omkring forhold og fænomener. Denne større viden gjorde, at jeg kunne begynde at opsætte 

spørgsmål, som jeg synes kunne være interessante at undersøge nærmere. Det er disse spørgsmål 

som har dannet grundlag for denne afhandling. 
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I denne del af opgaven vil jeg på baggrund af de indsamlede data diagnosticere problemerne. Med 

udgangspunkt i de diagnosticerede spørgsmål vil jeg gennem analyse finde frem til løsningsforslag.  

 

2.2.4 Undersøgelsesdesign 

Hvordan man tilgår sin undersøgelse bestemmes i undersøgelsesdesignet. I figur 2.1 vises en række 

af de typiske undersøgelsesdesign.   

Jeg startede med at have en problemstilling på papiret, da jeg første gang gik i gang med min 

undersøgelse. Efterhånden som min undersøgelse skred frem og jeg fik mere viden, ændrede min 

problemstillinger sig væsentlig. Jeg begyndte således, at ændre min undersøgelsestilgang 

efterhånden som jeg fik indsamlet mit data. 

Mit undersøgelsesdesign er derfor Grounded Theory, da jeg har bygget min problemstilling og teori 

op fra de indsamlede data. Da Grounded Theory ikke er en normalt brugt undersøgelsestilgang, vil 

jeg i kapitel 3 uddybe dens udspring, tilgangsmåde og hvordan jeg helt konkret har benyttet mig af 

undersøgelsesformen.  

 

2.2.5 Dataindsamlingsmetode 

Det kritiske punkt i empiriske undersøgelser er at få adgang til relevante data, samt skabe kontakter 

og løbende vedligeholde disse (Andersen 2003: 179).  

Jeg har i forbindelse med min dataindsamling oplevet meget forskellige reaktioner. Igennem familie 

og bekendte fik jeg hurtigt skabt kontakter til butikschefer i forskellige kæder, som alle var villige 

til at afse tid. Jeg oplevede således at der var stor vilje til at hjælpe fra ”manden” på gulvet. Jeg har 

imidlertid haft svært ved, at få kontakt med personer højere oppe i hierarkiet. På trods af flere mails 

og telefonopkald er det ikke lykkedes mig at få en egentlig kontaktperson i ”baglandet”. 

Dette har medført at jeg primært har kigget på ”front office” i form af butikkerne. Det er ligeledes 

mine oplevelser i butikkerne, jeg bygger mine antagelser på og som danner grundlag for mine 

forbedringsforslag.  

Der er naturligvis ikke optimalt, ikke at have kontakter fra alle dele af forsyningskæden. Ved kun at 

have haft kontakt til en del af fænomenet kan jeg risikere at gå glip af information. Ligeledes kan 

jeg risikere at den interviewede part ikke har været bekendt med alle tiltag og informationer fra hele 

forsyningskæden.  
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Dette har naturligvis været begrænsende for min afhandling. Jeg mener dog stadigvæk at de 

fremkommende løsninger kan benyttes, da jeg i afhandlingen som nævnt har taget udgangspunkt i 

den hverdag butikkerne har og har fået deres opfattelse af hvordan tingene hænger sammen.   

Dette fokus er også skitseret i figur 4.1. Her har jeg afgrænset mit fokusområde så det er butikkerne, 

som er omdrejningspunktet i min afhandling.  

  

Min data består af henholdsvis primære og sekundære data, det vil sige data jeg selv har fremskaffet 

og data fremskaffet af andre (Andersen 2003: 63). Denne kombination er benyttet for at få en 

dybere forståelse for undersøgelsesområdet og fænomenet. 

Min empiriske undersøgelse består hovedsagligt af primære data. Det er data som jeg har selv har 

fremskaffet i form af interviews og observationer.  

Jeg har dog også benyttet mig af sekundære data i form af Internettet til at søge artikler omkring 

problemområdet, samt hvordan andre har håndteret de forskellige problemer. Derudover har jeg 

benyttet pensum og lærebøger for at kunne finde idéer til løsningsforslag og få kendskab til allerede 

eksisterende teori. Lærebøger og artikler er på samme måde brugt som inspirationskilde til, at se 

hvordan andre har tacklet problemerne.   

 

Interview 

Jeg vil i det følgende afsnit begrunde mit metodevalg, i forbindelse med de interviews jeg har 

foretaget. Der er i interviewopbygningen taget udgangspunkt i Steinar Kvales teori om kvalitative 

forskningsinterviews (Kvale 2000). Jeg har ligeledes benyttet mig af Ib Andersens teknikker til 

udformning af interviewguide (Andersen 2003). 

 

Indledningsvis vil jeg gøre opmærksom på at de interviewedes identitet er hemmeligholdt. Dette 

skyldes, at for at få størst mulig dybde og ærlighed i svarene, gjorde jeg det klart at de 

interviewedes identitet vil blive hemmeligholdt. Det faktum at de interviewede kunne forblive 

anonyme gav mig den åbenhed og ærlighed som jeg havde brug for, for at kunne komme ind til 

fænomenets egentlige problemstillinger. 

Det første interview jeg afholdte var med en mellemleder i en større COOP butik. Dette interview 

var et delvist struktureret interview med en meget lav struktureringsgrad. Det delvise strukturerede 

interview er kendetegnet ved at man som interviewer har en vis teoretisk og praktisk viden om de 

fænomener man studerer (Andersen 2003: 212). Det delvist strukturerede interview 
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”har en række temaer, der skal dækkes, såvel som forslag til spørgsmål.” (Kvale, 2000:129) 

Struktureringsgraden er et udtryk for i hvor høj grad man styrer sit interview efter, en på forhånd 

bestemt række af emner og spørgsmål (Andersen 2003: 197). Da det første interview var beregnet 

på at få klarlagt emner og problemer var struktureringsgraden meget lav.  

Grundet denne meget lave struktureringsgrad har jeg valgt ikke at transskriberer interviewet 

ligesom en egentlig interviewguide heller ikke er udformet.  

 

De to næste interviews var ligeledes delvist strukturerede. Her var det henholdsvis en butikschef fra 

en mindre COOP butik og en mellemleder fra en større COOP butik, som blev interviewede. Jeg 

havde til disse to interviews forberedt en interviewguide som kan ses i bilag 1. Spørgsmål og emner 

i interviewguiden var fremkommet efter det første ”introduktionsinterview”. Struktureringsgraden 

var også ved disse interviews meget lav, da jeg stadig var åben overfor nye problemstillinger.  De 

interviewede bragte da også nye og uventede aspekter omkring det udforskede fænomen frem, 

hvilket var hensigten, for at finde frem til de rette problemstillinger (Kvale, 2000:107). Denne 

åbenhed overfor nye problemstillinger gjorde, at jeg rent faktisk fandt frem til en helt anden 

problemstilling, end den jeg gik ind til interviewene med. Jeg vil i kapitel 3 uddybe denne drejning 

under emnet om dataindsamling.  

Da disse interviews er væsentlige for min forskning af fænomenet, har jeg valgt at transskribere 

interviewene. Se bilag 3, 4 og 5. Min forskning har således taget udgangspunkt i de foretaget 

interviews og vil som sådan ikke blive benyttet til en egentlig problemløsende del.  

 

Da de 3 første interviews alle havde været med folk fra ”ledergruppen” manglede jeg den 

”almindelige” arbejders synspunkt. Jeg valgte derfor at foretage et interview med en medarbejder på 

gulvet. Dette interview var delvist struktureret, men med en højere struktureringsgrad end de 

foregående interviews. Jeg ønskede med dette interview, at hører hvordan den almindelige 

medarbejder så tingene, ligesom jeg ønskede at udfordre vedkommende på nogle emner som jeg 

havde forberedt. Dette gav mig nogle værdifulde oplysninger om hvad der er muligt og hvordan 

tingene se ud fra forskellige niveauer.  

I alt har jeg foretaget 4 egentlige interviews med medarbejdere fra forskellige butikker, hvoraf 3 er 

transskriberet. Derudover har jeg haft 3 ”konsulentsamtaler”; to samtaler med medarbejder på 

gulvet, samt én samtale med en logistikkoordinator fra en af COOP’s leverandører. Disse samtaler 
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brugte jeg dels som sparring på mine idéer, men også for at få en mere nuanceret tilgang til min 

afhandling.    

 

Mine interviews har i høj grad været præget af, at de skulle give mig en empirisk information 

(Kvale 2000: 105). Jeg har derfor fravalgt at drage teoretiske elementer ind i interviewene, da jeg 

dels ikke havde som formål at skulle problemløse gennem interviewene, men også da jeg hurtigt 

fandt ud af at de interviewede ikke havde samme teoretiske udgangspunkt som jeg.  

 

Jeg valgte at optage alle interviewene på diktafon således, at jeg hele tiden havde fokus på, hvad der 

blev sagt og dermed kunne stille uddybende spørgsmål under interviewet.  

For at gøre det nemmere efterfølgende at bearbejde dataene fra interviewene valgte jeg, at 

transskribere 3 af de foretagende interviews. Dermed fik jeg genopfrisket de pointer og fakta der var 

fremkommet under interviewet, ligesom nye informationer blev synliggjort.  

De øvrige interviews er ikke transskriberet da de havde til formål at få idéer, emner og besvaret 

konkrete spørgsmål og problemstillinger.  

Alle interviews havde en varighed på mellem 30 minutter og 1 time.   

  

Observationer 

I forbindelse med interviewene og i forbindelse med mine daglige indkøb, har jeg gjort mig en 

række observationer. Disse observationer kan betragtes som om jeg var observatør som deltager 

(Kristiansen, 1999:110). Jeg havde i forbindelse med mine observationer lavet en meget 

overordnede observationsguide, se bilag 2. Denne brugte jeg i forbindelse med interviewene så jeg 

var opmærksom på personalets reaktioner og havde fokus på hvordan butikken var organiseret ”bag 

facaden”, mens jeg i forbindelse med mine daglige indkøb blot observerede som en ”almindelig 

kunde”.  

Jeg var ligeledes ”supermarked-medarbejder” for en dag. Her var jeg en del af butikkens dagligdag 

og denne observation vil derfor kunne betragtes som den totale deltager(Kristiansen, 1999:102). 

Min dag som medarbejder skete før min egentlige undersøgelse gik i gang, men dagen gav mig en 

masse observationer og viden om hvordan hverdagen fungerer. Jeg vendte efterfølgende tilbage til 

butikken hvor jeg foretog et af de transskriberet interviews. 
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I alt har jeg foretaget 4 observationer, hvor jeg har været opmærksom på at skulle observere. 

Derudover har jeg foretaget et ukendt antal ubevidste observationer i forbindelse med mine daglige 

indkøb.    

 

De ifølge Kvale yderligere step i interviewdesignet vil jeg uddybe i kapitel 3, da de i vil indgå som 

en del af dataindsamlingen til Grounded Theory.  

     

2.2.6 Datavaliditet 

For at bedømme rigtigheden af min undersøgelse vil jeg i det følgende vurdere validiteten, 

reliabiliteten samt om undersøgelsen er repræsentativ.  

 

Validitet 

Validitet består ifølge Ib Andersen af de to begreber; gyldighed og relevans (Andersen 2003: 119). 

Begrebet gyldighed siger noget om sammenhængende mellem teori og empiri. Gyldigheden i 

undersøgelsen kan godt varier noget. Ved at jeg har anonymiserede de interviewede og gjort dem 

bekendt med dette har jeg fået nogle ærlige svar. Omvendt kan det faktum, at jeg har interviewet 

flere ledere end folk på gulvet, give nogle subjektive svar, som ikke svarere overens med den 

virkelige verden, da ledere kan have en interesse i at negligere de virkelige problemer. De enkelte 

personers stilling i hierarkiet kan således have været med til at påvirke undersøgelsens gyldighed. 

Jeg mener dog at de svar og holdninger, som er fremkommet fra forskellige ender af hierarkiet, har 

givet mig et tilstrækkeligt indblik i og forståelse for de problemer der er i felten og jeg ser derfor 

gyldigheden som udmærket. 

Relevansen er et udtryk for hvor relevant den empiriske data er i forhold til problemformuleringen 

(Andersen 2003: 119). Da jeg i høj grad har taget udgangspunkt i den indsamlede data i min 

afhandling vurderes relevansen til at være høj. Der er naturligvis en masse information og viden, 

som ikke er brugt ligesom den indsamlede data ikke er brugt til løsning af problemerne.  

Relevansen er imidlertid høj da afhandlingens fokus tager afsæt i netop den indsamlede empiri.  

 

Validitet i min undersøgelse kunne have været højere, hvis jeg havde haft flere ressourcer. Schutz’ 

teori om tilstrækkelighed (Kristiansen, 2002:211), understreger at validiteten kunne være højere 

hvis der var blevet foretaget flere interviews og observationer.   
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Alt i alt mener jeg dog at min undersøgelse er rimelig valid, da jeg har bevæget mig på flere 

forskellige niveau og i forskellige butikker. Jeg mener således at jeg har fået belyst rigtigheden af 

det felt jeg har udforsket. 

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten fortæller noget om i hvor høj grad mine måleinstrumenter eller målemetoder er blevet 

påvirket af tilfældigheder (Andersen 2003: 120).  

Jeg har som nævnt valgt at transskribere de fleste af mine interviews. Jeg følte ikke at dette havde 

nogen indvirkning på de interviewedes udtalelser. Jeg oplevede dog, at så snart diktafonen blev 

slukket var det nemmere at starte en diskussion op om de berørte emner, hvor tonen blev væsentlig 

mere uformel end under interviewet. Da min struktureringsgrad i interviewene har været meget lav, 

kom der i løbet af interviewene svar frem, som var tilfældige og som jeg ikke kunne være forberedt 

på. På trods af dette føler jeg at der er opnåede en tilfredsstillende reliabilitet i min afhandling, da 

jeg hele tiden har kunnet styre interviewene ved hjælp af min interviewguide. 

 

Repræsentativhed 

Som nævnt tidligere har jeg kun foretaget empiriske undersøgelser i ”front office”, butikkerne. 

Dette giver naturligvis en lille repræsentativhed i forhold til hele COOP organisationen.  

Min undersøgelse i butikkerne har dog bevæget sig på flere niveauer og jeg mener at jeg har fået et 

repræsentativt billede af hvordan butikkerne opererer.  

For at kunne gøre billedet fuldstændig repræsentativt burde der selvfølgelig foretages interviews og 

observationer i alle COOP’s kæder ligesom alle niveauer af organisationen burde undersøges.   

 

2.3 Sammenfatning 

Jeg har i afsnittet gennemgået den metode, der er benyttet igennem afhandlingen til at fremskaffe og 

strukturer data. Selvom jeg kun har fokus på et lille område af den samlede forsyningskæde, har jeg 

valgt et systemperspektiv i min undersøgelse. Dette skyldes at man skal forstå hele systemet for at 

kunne forklare den enkelte aktørs handlinger. Da jeg igennem min undersøgelse flere gange har 

skiftet fokus med hensyn til den egentlige tese eller problemstilling, valgte jeg at mit 

undersøgelsesdesign skulle være Grounded Theory, da denne tager udgangspunkt i empirien.  
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I afsnittet har jeg vurderet validiteten af min metode og dataindsamling. Jeg vurderer min metode til 

at være udmærket, til at kunne fremkomme med de ønskede løsningsforslag. For at kunne opnå en 

højere validitet skulle der have været foretaget flere interviews med personer fra flere forskellige 

lag i organisationen, ligesom der skulle have været en større geografisk adspredelse.  

Jeg mener imidlertid at min metode er tilfredsstillende, da jeg som nævnt tidligere har været 

opmærksom på de problemer, som mine valg har givet og derudfra truffet nogle beslutninger i min 

dataindsamling.  
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3 Grounded Theory 

Da Grounded Theory er en lidt anderledes metodisk tilgang til et problemfelt, vil jeg indledningsvis 

kort gennemgå nogle af de væsentligste elementer og idéer i Grounded Theory. 

Jeg er opmærksom på at de 2 udviklere af Grounded Theory; Glaser & Strauss efterfølgende har 

brudt med hinanden og har fortsat udviklingen af teorien i forskellige retninger.  

Der kan således argumenteres for, at man bør undersøge begge tilgange i dybden og fremhæve 

forskelle for at kunne vælge den bedste undersøgelsestilgang. Jeg mener imidlertid ikke at det er 

relevant for min undersøgelsestilgang, hvorvidt jeg har valgt Glaser eller Strauss side. Jeg har dog 

kort opridset forskellene og argumenteret for hvilken side min opgave hæler mest til. Jeg har 

primært valgt at fokusere på de grundelementer og rammer Grounded Theory sætter op, for 

derigennem at kunne svare på det fænomen, jeg undersøger igennem min afhandling.    

 

3.1 Baggrund 

Grounded Theory blev udviklet tilbage i 1967 af Glaser & Strauss, da de mente at der var et stort 

spring mellem den teoretiske og den empiriske undersøgelsestilgang (Partington 2000:93).  

Grounded Theory tager udgangspunkt; ground, i den indsamlede data, hvorfra man forsøger at 

sammensætte en teori, som kan forklare de fænomener, værdier og meninger man har observeret.  

Dette er i skarp kontrast til de mere ”normale” tilgange hvor nye teorier udspringer af ”store” teorier 

uden brug af indsamlede data. Derved kan man risikere at stå med en teori, hvortil den indsamlede 

data ikke passer. Man har derfor en tendens til at presse data nedover teorien med risiko for, at der 

opstår et mis-match og man derved kan sætte spørgsmålstegn ved resultatet.  

Glaser & Strauss opsætter 4 kriterier, som den Grounded Theory skal opfylde for at være nyttig; 

den skal passe på den virkelige verden, virker på tværs af konteksten, den skal være relevant for de 

involverede personer og den skal være let at modificere (Partington 2000:93).    

 

Grounded Theory placerer sig mellem de 2 traditionelle videnskabsteoretiske ståsteder; 

Hermeneutiske og Positivistiske tilgang. Ved den Hermeneutiske tilgang forsøger man at stille 

hypoteser op til den indsamlede data, og gennem induktion forsøger man at udvinde en teori. Den 

positivistiske tilgang derimod benytter hypoteser til at forklare målbare sammenhænge. Det vil sige 

at man forsøger at verificere hypoteserne gennem empirien. Her er det oftest en deduktiv tilgang 

man har til undersøgelsen.  
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Grounded Theory ligger sig som nævnt mellem disse 2 tilgange. Det gør den ved at være induktiv i 

sin fremgangsmåde, men samtidigt benytte deduktive elementer. Det induktive kommer frem ved at 

man benytter kvalitative data i form af interviews og observationer i sit arbejde med at skabe en 

teori. Da der også kigges på overordnede teorier og kvantitative data benyttes, kommer det 

deduktive element ind i Grounded Theory. Den veksler således mellem data og dataanalyse i 

bestræbelserne på at fremkomme med en teori som kan forklare fænomenerne. 

Det er denne to delte fremgangsmåde hvormed teorierne samles til en sammensat teori ud fra data, 

som hele tiden bliver sammenlignet og kodet, der er grundlaget i Grounded Theory (Partington 

2000:93). 

 

Som nævnt indledningsvis gik de to grundlæggere, Glaser & Strauss hver til sit og udviklede 

teorien på hver deres måde. Det stridende punkt mellem de to forskere, var den måde hvorpå man 

skulle gå ind til og anvende Grounded Theory idéen. Glaser var af den opfattelse at det skulle ske 

som en løbende proces, hvor man sprang rundt mellem data, kodning, tolkning, udvikling etc. af 

teorien. Strauss derimod mente at man skulle sætte en klar proces op og man gennemgik denne 

proces skridt for skridt. Jeg har primært benyttet mig af Strauss tilgang, da jeg ønskede at styre min 

teoriudvikling, ligesom denne metode nævnes, som den nemmeste for nybegyndere af Grounded 

Theory. Jeg vil ikke gå yderligere i dybden med de to forskeres videre udvikling af metoderne, da 

jeg hovedsagligt benytter mig af de grundlæggende elementer i Grounded Theory. Tilgangen til 

Grounded Theory vil ikke ændre væsentligt på afhandlings data og konklusioner.   

 

3.2 Elementer  

Den Grounded Theory består af en række step og elementer som man skal igennem før man til sidst 

har en brugbar model. Disse step og elementer tager alle udgangspunkt i det indsamlede data. Det er 

således ud fra empirien at teorien opbygges. Nedenfor har jeg kort beskrevet de elementer 

udviklingen af min Grounded Theory består af. I afsnit 3.4 uddyber jeg hvordan jeg har benyttet de 

enkelte elementer til at fremstille min Grounded Theory.  

 
 
 
 
Codes – Kode (jf. 3.4.2):  
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Det første element i Grounded Theory er kodning af den indsamlede data. Kodningen går ud på at 

finde fællesnævnere i de data man har indsamlede. Man fremhæver således de key-points der er i 

dataene.  

 

Concepts – Koncept (jf. 3.4.3): 

Når kodningen er fortaget kigger man på alle de forskellige hovedpunkter man har. De koder som 

har samme indhold deler man op i forskellige koncepter. Dermed kan man gruppere sine data.  

 

Categories – Kategori (jf. 3.4.4): 

Når man har delt sine koder op i forskellige koncepter, kan man nu kategorisere dem. Disse 

kategoriseringer benytter man så i fremstillingen af den endelige teori. Disse kategorier kan have 

mange forskellige navne men indeholder den samme type af key-points, koder, og samme koncept. 

 

Theory – Teori (jf.3.6): 

Til sidst kan den endelige teori udvikles. Her samler man rækken af forskellige forklaringer man har 

fundet i sin undersøgelse, og kan dermed give en samlet forklaring på det fænomen man 

undersøger.   

 

3.3 Grounded Theory og Supply Chain Management 

Begrebet Supply Chain Management har dets oprindelse i de tidlige 1980’ere hvor man diskuterede 

de potentielle indtjeningsmuligheder i at integrere de interne funktioner; indkøb, fremstilling, salg 

og distribution (Oliver & Weber 1982). Supply Chain har dog allerede været et emne på 

ledelsesgangen længe før. I starten af 1900 tallet med samlebåndets opfindelse var Supply Chain en 

management disciplin.  

Historisk har Supply chain management og logistik undersøgelser altid haft en normative og 

kvantitativ undersøgelsestilgang (Kotzab et al. 2005: 16). Man har forklaret fænomener og 

problemstillinger ud fra teoretiske modeller og fundet data gennem spørgeskemaer.  

Virksomhederne er i de seneste årtier blevet meget mere globale og fraser som outsourcing, 

business releationship, demand management etc. er blevet hverdags sprog. Dette har medført at 

efterhånden som Supply Chain Management er vokset som disciplin og er blevet meget mere 

kompleks har der været et behov for at benytte andre undersøgelsestilgange. Det har været 
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nødvendigt at benytte sig af kvalitative undersøgelser, ligesom man har og måtte udvikle nye teorier 

til at kunne besvare disse nye komplekse fænomener og problemstillinger. 

Det er i forbindelse med denne nye anskuelsesform at bl.a. Grounded Theory har vist sig om 

brugbar tilgang, da man her tager udgangspunkt i det data og information man i bestræbelserne på 

at finde nye løsninger.    

 

3.4 Afhandlingens Grounded Theory 

Jeg vil i dette afsnit udvikle min Grounded Theory. Den Grounded Theory tager som nævnt 

udgangspunkt i min dataindsamling og jeg vil beskrive denne proces fra mit første møde med feltet 

til det fænomen jeg nu ønsker at belyse. Dataindsamlingsafsnit vil således tage afsæt i det tidligere 

beskrevne afsnit omkring dataindsamlingsmetode. Derefter vil jeg følge Grounded Theory 

elementer og inddele mit data i disse kategorier. 

Slutteligt vil jeg ende ud med at have en model/teori, som kan forklare og fortælle den ”historie” jeg 

har været vidne til i mit arbejde.  

 

3.4.1 Dataindsamling 

Mit datamateriale består af 3 transskriberede interviews, observationer samt samtaler med 

forskellige interessenter5.  

Dataindsamlingsprocessen har været lang og jeg har flere gange stødt på forhindringer, som alle 

sammen har været med til at påvirke denne afhandling. Jeg startede således med at gå ind i feltet 

med en idé om, at jeg ville belyse de problemer butikkerne oplevede i det daglige og forsøge at løse 

disse. Der var da også stor velvillighed hos butikkerne til at hjælpe og de stillede gerne op til 

interviews. Efterhånden som interviewene blev gennemført, oplevede jeg en hvis forsigtighed mod 

at svare ærligt på mine spørgsmål. Hver gang de nævnte et problem, havde de selv en løsning på det 

og var i øvrigt i gang med en proces der skulle rette op på problemet. Mine første interviews var i 

forhold til min første problemstilling derfor ikke meget værd. Der var dog en ting, som gik igen 

hver gang jeg snakkede med folk fra organisationen; de var meget konservative, i deres måde at 

drive forretning på. Hver gang jeg udfordrede dem på deres måde, at gøre tingene på, afviste de det 

med at det ville blive for dyrt eller tidskrævende eller også kendte de ikke til de ting jeg snakkede 

om.  
                                                
5 Interessenterne er denne sammenhæng; medarbejdere og leverandører til COOP samt mit eget netværk   
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Jeg var lidt forundret over denne oplevelse. At man som Danmarks største detailhandel var så bange 

for at prøve nye tiltag og dermed opnå first mover advantages, blive mere innovative i deres måde 

at drive forretning på eller optimere deres processer. 

Da jeg allerede havde fået en del viden og data, valgte jeg at fortsætte med at udforske dette 

fænomen. Den konsekvens at det var vanskeligt, at få de data jeg ønskede gjorde, at jeg gik tilbage 

til feltet med et nyt åben sind og fik dem til at fortælle om deres dagligdag. Jeg fik derved data, som 

jeg kunne analysere på, uden at der var et klart formål med dataindsamlingen. Det er således denne 

proces, som danner grundlag for min videre analyse og teoriudvikling i dette Grounded Theory. 

 

3.4.2 Kodning 

Det første step man tager i analysen af sin data er en åben kodning af det indsamlede data. Her 

gennemlæser man hver eneste sætning systematisk og understeger/koder alt hvad der ser ud til at 

være relevant. Man har således foretaget den første undersøgelse af hvad der sker i det udforskede 

felt. Et interview repræsenterer som oftest en respondents holdning, mens denne første kodning 

giver en idé om de problemer og fænomener som er i feltet.  

Man får således en konceptuel oversigt over sit data, som kan benyttes i den videre teorigenerering.  

Denne kodning er en bevægelig proces hvor man hele tiden vender tilbage til datamaterialet og 

kodningen og tilføjer nye kodninger.  

Jeg startede med at printe alle mine interviews ud og læse dem igennem. Under denne 

gennemlæsning markerede jeg alle de ord eller key-words som jeg fandt interessante, 

problematiske, idérige eller på anden måde kunne have relevans for min afhandling.  

Derefter foretog jeg endnu en gennemlæsning for at se om der kunne tilføjes nye kodninger ligesom 

jeg forholdte mig til de koder jeg allerede havde fundet6. 

Mine observationer blev naturligvis også benyttet i kodningen, selvom disse ikke kunne synliggøres 

ligeså nemt som interviewene.   

Efter at have gentaget denne proces hvor jeg hele tiden veksler mellem min afhandling og min data 

begyndte der sig nu at samle sig nogle idéer og fællesnævnere. Disse konceptuelle koder eller 

fællesnævner kan man så omdanne til koncepter. 

 

                                                
6 De koder som jeg har fundet frem til kan ses i de transskriberede interviews i bilagene. Jeg har understreget 
kodningen.  
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3.4.3 Koncept 

Efter at have analyseret og kodet mit datamateriale stod jeg med en række koder. Disse koder kan 

samles i en række konceptuelle idéer. Det vil sige at man finder en række fælles træk i de 

forskellige koder, man har fundet frem til i sine data. Disse idéer kan så deles op i koncepter efter 

deres fælles træk. 

Igennem min analyse af datamaterialet begyndte der at danne sig flere og flere fælles koncepter. Jeg 

fandt således frem til følgende overordnede koncepter; ”Leveringer”, ”varer”, ”personale”, 

”kommunikation”, ”retur” og ”kæde”. Disse koncepter hang umiddelbart sammen med hvordan 

varerne gik igennem butikkerne. Jeg valgte derfor at opsætte disse koncepter i en 

undersøgelsesmodel til at følge en vares flow. Dermed kunne jeg sikre at jeg kom rundt om så 

mange aspekter som muligt. Koncepterne er ligeledes benyttet til at skabe de kategorier som danner 

grundlaget i min teoriudvikling. 

  

3.4.4 Kategorisering 

Efter at have kodet mit materiale og delt det op i koncepter kan jeg nu kategorisere det. 

Kategoriseringen skal bruges i den egentlige teorifremstilling. Kategorierne kan have forskellige 

navne, men indeholder/dækker over de koder og koncepter som har samme fælles træk.  

Jeg har fundet frem til følgende kategorier, som jeg mener dække de koder og koncepter jeg har 

fundet frem til i min analyse: 

 

- Logistik 

- Kommunikation 

- Personale 

 

Disse 3 kategorier er valgt da jeg oplevede, at det var disse konceptuelle idéer og kategorier som gik 

igen igennem de forskellige interviews. Der ligger således flere underkategorier og koncepter inde 

under hver enkelt overordnet kategori.  

 

3.5 Struktur model 

Efter at have foretaget min kodning og kategoriseret de enkelte key points, har jeg nu de 3 

hovedemner, som jeg finder problematiske i forhold til COOP’s konkurrenceevne.  
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For bedre at kunne analysere hvor i den daglige forretningsgang der er mulighed for forbedringer, 

har jeg valgt at opstille en model, som følger en vares flow i butikken. 

Denne model tager udgangspunkt i Shapiro, Rangan and Sviokla’s Order Management Cycle. Deres 

model benyttes som udgangspunkt i produktionsvirksomheder. Da jeg undersøger en 

handelsvirksomhed har jeg valgt at ændrer de enkelte step således, at den tilpasses mit 

undersøgelsesfelt.   

  
Figur 3.1 Undersøgelsesmodel       

1 2 3 4 5 6 7

Område/handling Vareplanlægning/
sortiment Varebestilling Varemodtagelse Opfyldning Salg Planlægning Retur

Ansvar

Flows

Problemer

Løsninger

KPI'er
 

Kilde: Shapiro, Rangan and Sviokla samt egen tilvirkning 

 

Horisontalt har jeg opstillet de typiske flow en vare gennemgå i butikken. Jeg har taget 

udgangspunkt i at hylden er tom og hvordan flowet så ellers går fra opfyldning, til kunden står med 

sin betalte vare på den anden side af kassen. 

Vertikalt har jeg valgt at opstille nogle styringsemner. Ansvar dækker over hvem der er ansvarlig 

for den enkelte handling; butik eller hovedkontor. Næste emne er flows som belyser hvilke 

informations- og vareflow der sker. Derefter har jeg punkterne ’problemer’ og ’løsninger’. 

Problemerne har jeg fundet ved at analysere mine data og løsningerne er fremkommet ved hjælp 

analyse, teorier og best case eksempler. KPI’erne7 er medtaget, da man er nødsaget til at have en 

række målepunkter, for at kunne se hvorvidt man bevæger sig i den rigtige retning eller ej.  

Jeg vil i min analyse benytte ovenstående model til at gå de enkelte step igennem i butikken, for 

derigennem at finde frem til hvor i butikken, de fremhævede problemer ligger.  

Modellen vil således blive benyttet som et struktureringsværktøj, der kan hjælpe med at bevare 

fokus på de enkelte områder og problemer. 

 

                                                
7 Key Performance Indicators 
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3.6 Teori  

Efter at have analyseret og kategoriseret min indsamlede data, kan jeg nu begynde at udvikle min 

teori, som jeg vil benytte til at strukturere og analysere mit empiriske data.   

Model 3.2 viser de step min Grounded Theory består af. Den er inddelt i step som gennemgås i 

processen omkring forbedringer. Jeg har valgt en række overordnede overskrifter/emner, da et 

Grounded Theory som nævnt skal passe på den virkelige verden, virke på tværs af konteksten, den 

skal være relevant for de involverede personer og den skal være let at modificere. Markedssituation, 

Supply Chain gennemgang og problemløsning/forbedring er alle processer man bør gennemgå i 

bestræbelserne på, at forbedre sin supply chain. I min afhandling er det konkurrenceevnen jeg har 

valgt som omdrejningspunkt, og dette er illustreret i de firkantede bokse som går igennem hele 

processen. Firkanterne på siden af modellen definerer således, det problemfelt eller den 

problemstilling man ønsker at undersøge eller besvare. Problemdefineringen er sat på begge sider 

da man både i undersøgelsesfasen, men også i implementeringsfasen, skal huske hvorfor man har 

iværksat undersøgelsen.  

Den Grounded Theory tager udgangspunkt i den markedssituation, den undersøgte enhed eller 

virksomhed befinder sig i. Der kan benyttes flere forskellige modeller til at karakterisere eller 

beskrive et marked. Dette afhænger af de problemstillinger, problemfelter eller teser man ønsker at 

undersøge. Ønsker man eksempelvis at undersøge konkurrenceforhold kan Porters Five Forces 

benyttes, mens en Boston-model kan benyttes hvis man ønsker at undersøge sit brands position på 

markedet. Markedssituationen er således let omskiftelig i forhold til casen ligesom den tager 

udgangspunkt i virkeligheden.  

Næste step i min Grounded Theory er en gennemgang af supply chainen. Dette er for at få en 

forståelse af sin varers flow igennem kæden og for at identificere forbedringer. Mange 

virksomheder og leder har kun fokus på enten upstream eller downstream flows alt efter deres 

position i kæden. De færreste top-chefer har rent faktisk fulgt en vares fulde flow. Ved en fokus på 

enten upstream eller downstream processer kan man risikere, at der opstår en masse støj i kæden og 

at virksomheden oplever out-of-stock eller over-stock i forskellige led af kæden, da man ikke har 

det fulde overblik.  

Det sidste step er at forbedre og løse de observationer og problemer man finder i sin supply chain 

gennemgang. Der skal her dels ses på hvordan marked er karakteriseret, men også se på hvordan 

supply chainen generelt operer.   

Pilene illustrere at det er en dynamisk proces der bør gentages konstant.  
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Selvom man har fundet frem til løsninger og har forbedret sin situation på markedet, er markedet 

som oftest dynamisk og billedet kan se anderledes ud i dag i forhold til i går.  
 

 

Figur 3.2 Teori-model 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående model vil jeg benytte i mit analyseafsnit til, at finde frem til de områder, hvor det er 

muligt at forbedre konkurrenceevnen. 

Modellen skal som helhed, opfattes som en dynamisk proces. De enkelte elementer derimod vil 

blive behandlet statisk, for at give et øjebliksbillede af situationen.  
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4 Markedssituation 
Afsnittet vil præsentere den empiri der har ligget til grund for min undersøgelse. Først vil jeg kort 

redegøre for Efficient Consumer Respond (ECR), da dette paradigme er udviklet af branchen for at 

kunne øge kundetilfredsheden. Jeg vil derefter give en karakteristik af hele marked for 

dagligvarehandel. Herunder vil jeg også inddrage nogle af de tendenser som markedet viser.  

Derefter vil jeg præsentere én enkelt aktør på markedet; COOP, som er brugt som case virksomhed 

til min dataindsamling og min undersøgelse.  

Empiridelen danner ligeledes grundlag for det første step i min teorimodel, hvor man undersøger 

markedssituationen. 

 

4.1 ECR 

I slut 80’erne og starten af 90’erne oplevede mange amerikanske dagligvareforretninger at miste 

både markedsandele og produktivitet, mens en enkelt aktør havde succes; Wal-Mart (Kotzab 2005: 

194). For at få vendt denne tendens dannede industrien en arbejdsgruppe; JIPECR8, som havde til 

formål at analysere og finde forbedringsmuligheder i forsyningskæden således, at de kunne 

konkurrere med Wal-Mart, K-Mart og Target, som alle er discountkæder. Arbejdsgruppen bestod 

både af detailforretninger og producenter, samt konsulentvirksomheden; Kurt Salmon Associates 

(Kotzab 2005: 194). Denne arbejdsgruppe udviklede i fællesskab en distributionsstrategi eller et 

paradigme; Efficient Consumer Response (ECR). ECR er ifølge Martin tænkt som en strategi:  

”how partners in the supply chain can best synchronize the flow of product through the distribution 

pipeline from point of manufacture to point to final sale” (Martin 1994: 377).     

Hovedformålet med strategien er således, at reducere omkostningerne i hele forsyningskæden og 

forbedre kontrollen med lagerne hos alle aktører i kæden, mens man samtidig skal forbedre 

kundetilfredsheden. (Hoffman et al. 2000: 365). Kundetilfredsheden er et vigtigt element i ECR 

tiltag, da backorders ikke er en mulighed for detailhandlen. Kan kunden ikke få varen, går de bare 

hen til konkurrenten og køber den. For at undgå dette har mange forsyningskæder store lagrer i 

forskellige dele af kæden. Dette giver en unødig kapitalbinding og der er risiko for, at man må 

sælge varerne med store nedslag i prisen eller i værste fald scrappe varerne.  

JIPECR fremkommer med 4 hovedområder som der skulle fokuseres på, for at opnå en øget 

produktivitet og dermed have realiseret strategien: 
                                                
8 Joint Industry Project for Efficient Consumer Response (Hoffman et al. 2000: 366) 
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- Fokus på store-management (sikre de rigtig varer som kunderne vil have og en større 

omsætningshastighed) 

- Dele og harmonere promotion aktiviteter ved at kommunikere fordele og værdier   

- Reducere omkostningerne og antallet af nye produkter og produktudvikling (kun det kunderne 

virkelig efterspørger skal på hylderne) 

- Udvikle distributionen så man har et effektivt genopfyldnings set up som sikre at de varer som 

kunden efterspørger, er på hylden uden det skaber unødige lagre 

 

Ved at samarbejde og have fokus på disse 4 hovedområder kan den samlede forsyningskæde opnå 

store besparelser og samtidig give kunderne en bedre oplevelse. Salmon regnede sig frem til at den 

samlede besparelse for alle medlemmer af forsyningskæderne i den amerikanske detailindustri ville 

være US-$ 30 milliarder (Kotzab 2005: 196). En tilsvarende undersøgelse af den europæiske 

industri viste at der kunne opnås besparelser på DM 50 milliarder. Der er således stort potentiale for 

alle parter af forsyningskæden i at arbejde hen mod en optimering af de 4 hovedområder. Parterne i 

forsyningskæden har en tendens til at optimere deres egne områder uden tanke på hvordan disse 

tiltag påvirker den samlede kæde. For producenterne af varer til dagligvarebutikkerne har det 

betydet at man har fulgt en economic of scale model, hvor man har produceret store mængder vare 

og skubbet dem ud i kæden. Derved har man haft store lagrer i både distributionscentrer og i 

butikkerne. Da pladsen er begrænset i butikkerne er man nødsaget til, at sætte priserne på varerne 

ned. Da denne model har præget markedet i mange år bliver kunderne forvente og gå kun efter 

tilbud. 

Parterne i forsyningskæden skal for at opnå besparelserne, opbygge strategiske partnerskaber, som 

bygger på tillid og tro på, at alle arbejder mod samme mål9. Den gensidige tillid bygger på at alle 

partner bekymre sig om hinandens velfærd og ingen vil tager beslutninger uden at tænke på hvordan 

det vil påvirke resten af kæden (Chopra et al. 2007: 511).  

Det er således vigtigt at kæden arbejder som én enhed og arbejder mod samme mål. Som nævnt 

fokuserer enhederne oftest på egne strategier og arbejdsområder og optimerer disse uden 

hensyntagen til den samlede kæde (Kotzab 2005: 203). 

 

Viderudvikling af ECR 

                                                
9 Bl.a. Kumar (1996), Williamson (1975) 
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Efter at have sat de første rammer op omkring strategiske partnerskaber og samarbejder vertikalt i 

forsyningskæderne skete der en udvikling indenfor branchen. Et af de principper som fremkom af 

det tættere samarbejde mellem partnerne i kæden var Vendor Managed Inventory; VMI (Skjøtt-

Larsen et al. 2007: 162).  

I stedet for at det ”kunderne”; i form af butikker eller distributionscentre, som har ansvaret for 

varelagerne er det leverandørerne som styrer lagerne. De søger således for at der sker en automatisk 

genopfyldning når lagerne når en nærmer aftalt niveau. Fordelen ved dette er, at leverandørerne har 

fuld kontrol over lagre og leveringer og dermed kan planlægge deres produktion og distribution. I 

en række tilfælde er det ligeledes leverandøren, som ejer lageret indtil det bliver solgt til slutbruger 

(Skjøtt-Larsen et al. 2007: 163).  

Ulempen ved VMI er at leverandørerne kan opleve ustabile ordre mønstre samt at der skal laves 

forsendelser til de individuelle kunder (Cooke 1998). Leverandørerne er ligeledes meget afhængige 

af, at kunderne vil dele korrekte Point-of-sales data.  

Dette set up kan ligeledes gøre det vanskeligt for kunderne at gennemskue leverandørernes 

systemer og fremtidige leveringer. Det er derfor nødvendigt at man har en tæt kontakt partnerne 

imellem for at sikre en total gennemsigtighed i kæden.  

 

CPFR 

I 1998 udsendte Voluntary Interindustry Commerce Standards; VICS en guideline for Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment; CPFR (Skjøtt-Larsen et al. 2007: 164).  

 CPFR er en videreudvikling af tidligere collaborative distributions modeller som f.eks. ECR og QR 

(Skjøtt-Larsen et al. 2007: 165). Formålet med denne guideline er at linke salg og marketing til 

supply chain planlægningen for at øge kundetilfredsheden, samtidig med at lager-, transport- og 

logistikomkostningerne reduceres. Det er dermed en række guidelines, som giver mulighed for at 

samarbejde omkring alle aktiviteter i hele forsyningskæden.  

CPFR inddrager alle led og aktører i hele forsyningskæden og er derfor meget holistisk. Med CPFR 

forsøger man at integrere alle forsyningskæde relationerne på et strategisk niveau, for at opnå de 

fastsatte mål.      
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4.2 Det danske dagligvaremarked 

Danskerne fylder indkøbskurvene godt op når de daglige indkøb skal gøres. Der omsættes således 

for mere end 100 mia. kroner10 om året i de danske dagligvarebutikker. Størstedelen af denne 

omsætning ligger forbrugerne i en af de butikker, som hører under markeds 4 suverænt største 

aktører; COOP Danmark, Dansk Supermarked, Retain-group og Dagrofa. Det under disse 4 store 

aktører at en række af de kendteste butikskæder hører hjemme. 

Udover denne store blok findes der en række kæder som Lidl og Aldi, ligesom der også eksisterer 

forskellige individuelle købmænd, som enten operer selvstændigt eller i små sammenslutninger.  

Disse butikker har dog indtil videre kun en meget begrænset markedsandel på trods af store 

ambitioner og et stærkt bagland.  

For at forstå markedet vil jeg her kort karakterisere markedets aktører. Dette vil jeg gøre for at give 

en forståelse for marked, men også for bedre at kunne påpege de problemer og 

forbedringsmuligheder der er i markedet.  

 

COOP Danmark 

COOP Danmark er landets største dagligvarekæde11 og står bag butikkerne; Kvickly, Kvickly Xtra, 

Daglig-, Lokal-, og SuperBrugsen, Irma samt Fakta. I 2007 omsatte COOP Danmark kæden for 

48,7 mia. kroner12.  

Da det er COOP jeg har valgt at arbejde videre med vil en nærmere uddybning af kæden komme i 

afsnit 4.2. 

 

Dansk Supermarked 

Dansk Supermarked er den næststørste aktør på marked med en årlig omsætning i Danmark på 36,7 

mia. kr.13. Dansk Supermarked ejer Bilka, Føtex og Netto på dagligvaremarked. Derudover står 

Dansk Supermarked bag kæderne: Tøj & Sko, A-Z lavprisvarehus, Salling Stormagasin og et enkelt 

hotel. 

Dansk Supermarked er den kæde som har det største indtjeningsbidrag14. Dette skyldes i høj grad 

den enkle opbygning kæden har. De 3 kæder er klart afgrænset; Netto er discount, Føtex det store 

                                                
10 Dansk handelsblad – 2006 tallet var 96,7 mia., men siden hen har såvel COOP som Dansk Supermarked formået at 
hæve omsætningen.  
11 www.coop.dk 
12 Jyllands-Posten 15.01.08 – ”Dagligvarehandel : Coop Danmark sætter rekord – igen” 
13 Dansk Supermarkeds Gruppen årsrapport 2007 
14 Jyllands-Posten 25.04.08 ”Den store er duksen” 
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supermarked, mens Bilka er det effektive varehus. Der er således en klar fokus i strategien og de 

enkelte kæder ved hvordan de skal positionere sig overfor kunderne. Dette giver fordele i både 

marketingskampagner, men også i høj grad i de logistiske elementer.  

Ejerskabet er ligeledes meget enklere end i de 2 øvrige aktører. Dansk Supermarked ejes af A.P. 

Møller gruppen som er hovedaktionær og derudover har Salling gruppen også en aktieandel.  

Denne klare ejerstruktur gør det nemmere at strømline forretningen og derved øge indtjeningen.      

 

Dagrofa 

Dagrofa er lidt anderledes bygget op end de to øvrige aktører. Dagrofa er sammen med Supergros 

grossister, som har bevæget sig ind på butiksdrift. Dagrofa ejer kun en enkelt butikskæde; Alta 

foruden en masse individuelle butikker i primært Super Best kæden. Derudover består Dagrofa af 

flere hundrede individuelle købmænd. De enkelte købmænd kan så selv bestemmer hvilken kæde de 

ønsker at tilhører. Dagrofa har samarbejde med kæderne; SuperBest, Super Spar, Spar og Kwik 

Spar.  

Denne komplekse opbygning gør det svært at sammenligne tallene med de to øvrige aktører, men 

aktøren er den tredje største på marked. Dagrofa er imidlertid presset fra flere kanter, da der ikke 

åbner særlig mange nye købmænd og de derved har svært ved at udvide butiksnetværket.  

Ligeledes gør den komplekse struktur det vanskeligt for kæden at køre fælles kampagner, da 

kæderne er meget lokalbestemte, ligesom der ikke kan opnås store logistiske fordele. 

 

Øvrige 

Den sidste gruppe af aktører på det danske marked, dækker over flere forskellige kæder med hver 

deres koncept. I denne gruppe finder vi Aldi og Lidl kæderne som forgæves har forsøgt at vinde 

markedsandele. Lidl forsøger ihærdigt at vinde fodfæste på det danske marked med en ambitiøs 

strategi om, at overhale Netto omsætningsmæssigt. Dette er imidlertid ikke lykkedes og Lidl 

forsøger nu at holde fast i de butikker man har.  

En anden ny spiller som er kommet ind på det danske marked, er den norske Reitangruppe. De 

opkøbte kort før jul 2007 Grossiten Edeka som var opbygget på samme måde som Dagrofa. Dette 

opkøb har gjort, at Reitan-gruppen nu sidder på 10 % af markedet15. Markedsandelen er dels opnået 

via den del Edeka havde, men er også taget fra Dagrofa, da mange købmænd har valgt at skifte 

kæde. 

                                                
15 Erhvervsbladet 28.01.08 – ”Indtog: Norsk detailgigant med ambitiøse planer” 
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Reitan-gruppen står bl.a. bag Rema1000 kæden på dagligvaremarked ligesom 7-eleven også 

forsøger at kapre markedsandele.  

Markedet 

COOP Danmark og Dansk Supermarked er, som det kan ses, de 2 suverænt største aktører på det 

danske dagligvaremarked. Sammen med Dagrofa og Reitangruppen sidder disse 4 store blokke på 

mere end 95 % af marked. Denne stærke konsolidering har indtil videre holdt udenlandske 

konkurrenter for porten. At man ligeledes kun ser de nuværende aktører som de egentlige 

konkurrenter kom frem da Dagrofa fik ny direktør: 

”…hvor han får til opgave at ruste købmandssektoren til den skærpede kamp mod 

dagligvaregiganterne Coop Danmark og Dansk Supermarked.16” 

Branchen ser således ikke evt. udenlandske aktører som nogen trussel hverken på nuværende 

tidspunkt eller i fremtiden.  

Den stærke dominans de 4 aktører har på marked får oftest også skylden for at Danmark har nogle 

af de højeste priser på dagligvare i EU. Flere interessenter nævner således den manglende 

konkurrence på marked som en af hovedårsagerne til dette. 

”Det vil nemlig forudsætte samme konkurrenceiver i dansk dagligvarehandel, og en sådan 

eksisterer ikke.”17  

Ligeledes konkluderer konkurrencestyrelsen at den stramme regulering med lukkelov og planlov er 

hæmmende for konkurrencen og dermed er medvirkende til at prisniveauet på dagligvarer er det 

højeste blandt 9 udvalgte EU-lande18.           

 

4.3 COOP  

Jeg har som nævnt i afgrænsningen valgt at kigge på kun én af de store aktører på markedet. Dette 

skyldes at opgaven ellers ville blive meget omfattende og fokus hurtigt ville forsvinde. 

COOP Danmark er valgt da det var denne kæde, som i første omgang vakte min opmærksomhed, da 

de i en lang årrække på trods af en milliard omsætning ikke formåede at tjene nogle penge.  

De forskellige bekendte der har hjulpet mig med oplysninger, arbejder ligeledes i COOP og det var 

herigennem at min undren og interesse blev forstærket. 

 

                                                
16 Jyllands-Posten 22.05.08 - ”Ny koncernchef skal løfte købmænd”  
17 Jyllands-Posten 08.07.08 - ”Ledende Artikel: Dåsenaivisme”   
18 Ritzau 16.06.08 ”DKS: Konkurrenceredegørelse tegner et forkert billede”   
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Historie 

Danmarks i dag største detailvirksomhed startede tilbage i 186619. Her oprettede pastor H.C. Sonne, 

Thisted arbejderforening som dermed blev Danmarks første Brugsforening. Forening havde til 

formål at sikre billige varer til medlemmer gennem opkøb af store varepartier. Et eventuelt 

overskud i foreningen ville blive tilbagebetalt medlemmerne i form af dividender. Målet dengang 

var at hjælpe de dårligst stillede.  

I forbindelse med andelsbevægelsens fremmarch i 1800 tallet blev der oprettet flere og flere 

brugsforeninger over hele landet. I 1896 samlede disse sig i Fællesforeningen af Danmarks 

Brugsforeninger, FDB. Formålet var stadig de samme; at købe de bedste varer til de billigste priser 

igennem fælles indkøb.  

I starten og op gennem 1900 tallet begyndte FDB at etablere fabrikker og producere sine egne varer. 

Porteføljen bredte sig fra reb og sæbe i den ene ende til tobak, vin og chokolade i den anden. En 

række mærker fra den gang eksisterer endnu f.eks. Cirkel kaffe. Idéen med at have sine egne 

fabrikker var blandt andet: uafhængighed, bedre kvalitet, sikre leverancer og lavere priser20. 

I 1918 oprettede man Nordisk Andels Forbund, som var et nordisk indkøbssamarbejde som købte 

ind i mere en 80 lande.  

I de efterfølgende år udvikler FDB sig fra at være en brugsforening til også at omfatte 

arkitektvirksomhed, reklamebureau, kursusvirksomhed etc.     

Sideløbende med FDB’s udvikling har en række brugsforeninger i København startet deres egen 

sammenslutning op i form af Hovedstadens Brugsforening, HB. Denne forening voksede sig hurtigt 

større end FDB og åbnede i 1953 landets første supermarked. 

I 1971 skete der nogle store ændringer i FDB. Man ændrede vedtægterne og tillod at man nu kunne 

drive detailhandel. Dermed var der åbnede op for en fusion mellem FDB og HB. Det var nu muligt 

at drive en landsdækkende forening og begrebet med A-butikker (brugsforeninger) og B-butikker 

(FDB ejede) opstod.  

Herefter går det stærkt for FDB. Man opretter og tilkøber nye kæder, bl.a. Irma, Fakta og OBS 

ligesom man begynder at lukke produktion og fabrikker ned. Nedlukningen af fabrikker skyldes et 

øget internationalt vareudbud. FDB’s egne mærker bliver nu produceret hos eksterne leverandører i 

ind- og udland under kontrol af FDB.  

I 2001 besluttes det at sammenlægge dagligvarehandlen i de danske butikker med de tilsvarende 

organisationer i Sverige og Norge. Dermed bliver COOP Norden en realitet. FDB ejer 38% af 
                                                
19 http://www.kulturarv.dk/tjenester/nyheder/coop.jsp 23/9 2008 
20 http://www.fdb.dk/fdb/omfdb/kortomfdb/Sider/historien.aspx 23/9 2008 
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aktierne i COOP Norden AB som igen er ejere af COOP Danmark, COOP Norge og COOP 

Sverige. De selvstændige brugsforeninger, A-butikkerne, bliver tilknyttet COOP Danmark på 

franchiseaftaler. Alle forretningsaktiviteterne samles i COOP Norden hvorfra butikkerne i de 3 

lande styres.  

Dette samarbejde bliver grundet flere forskellige årsager, aldrig en succes og i 2008 vælger de 3 

COOP afdelinger at gå hver til sit og blive selvstændige enheder igen. FDB overtager hele 

aktiemajoriteten af COOP Danmark og er nu eneejer. For at fastholde de gunstige indkøbsaftaler 

der er blevet indgået med forskellige leverandører og udvikle disse oprettes COOP Trading som er 

et fælles nordisk indkøbssamarbejde mellem de 3 COOP lande.         

 

COOP Danmark 

Som nævnt er COOP Danmark den største aktør på det danske marked, med en omsætning på mere 

48 mia. kr. Alligevel halter indtjeningen langt bagefter de øvrige, da COOP Danmark kom ud med 

et overskud på ”kun” 700 mio. kr. Det svare til en indtjeningsgrad på 1,4 % hvorimod markedet 

ligger på omkring 3,5 – 4 %.  

 

Organisation 

Organisationen bag COOP Danmark og de tilhørende butikker er meget kompleks.  

FDB, som er ejerorganisationen bag COOP Danmark, ejes af 1.6 mio. medlemmer. Det er således 

medlemmerne som er med til at bestemme hvordan organisationen ser ud og udvikler sig.  

COOP Danmark er inddelt i en form for unit struktur21. Øverst er der en koncernledelse, som har 

det overordnet ansvar for at samle trådende i COOP organisationen. 

Dernæst har man en række kædedirektører, som hver især har ansvaret for butikskæderne.  

Til at supportere hele organisationen har man en række supportfunktioner/direktører. Disse 

funktioner arbejder på tværs af organisationen og supporterer alle de forskellige kæder.  

Som nævnt tidligere har man, i samarbejde med de 3 øvrige nordiske lande oprettet 

indkøbsorganisation COOP Trading. De står naturligvis for langt størstedelen af indkøbene til 

COOP Danmarks butikker.  

Denne organisationsstruktur har både fordele og ulemper. Fordelene ved at operere med en unit 

struktur er, at man giver de enkelte kæder mulighed for at skabe en klar profil og tilrettelægge deres 

egne strategier. Ulempen er at der kan opstå en form for kannibalisme de enkelte kæder imellem.     

                                                
21 Se bilag 6 



 40

  

 

Supply chain 

COOP Danmark har en meget bred og lang forsyningskæde, med leverandører fra det meste af 

verdenen og butikker spredt ud over hele Danmark. Denne komplekse forsyningskæde giver 

naturligvis COOP en række udfordringer og der kan nemt opstå grus i maskineriet eller 

forsyningskæden kan briste22.  

COOP benytter en blanding af direkte leveringer fra leverandører til butikkerne og leveringer fra 

distributionscentrer over hele landet til butikkerne. Distributionen til butikkerne sker delvist efter 

milk run konceptet, hvor butikkerne får leveret varer næsten dagligt. At det kun er delvist et milk 

run koncept der praktiseres er fordi det er forskellige varegrupper, som bliver levet de enkelte dage i 

hovedparten af butikkerne.    

 

4.4 COOP Danmarks forsyningskæde 

For at belyse de forretningsgange der er i COOP Danmark og give et bedre overblik over vare- og 

informationsflowet har jeg valgt, at kortlægge deres forsyningskæde. Jeg har derfor opstillet en 

strategisk supply chain kortlægning.  

Dette er gjort da COOP Danmark har en meget kompleks supply chain og det derfor er nødigt at 

have et klart overblik over forsyningskæden og de processer der er.  

 

4.4.1 Strategisk supply chain kortlægning 

Som nævnt har jeg valgt at lave en strategisk supply chain kortlægning af COOP Danmarks 

forsyningskæde. Dette har jeg gjort for at illustrere de informations- og vareflows, som foregår i 

forsyningskæden. Kortlægningen giver et overordnet overblik over de interne og eksterne flows. 

Ligeledes benyttes kortlægningen til at vise afhandlingens fokusområde. Da kortlægningen kun har 

til formål at skabe et overblik er detaljeringsgraden relativ lav.  

 

I figur 4.1 har jeg opstillet COOP Danmarks strategiske supply chain, der viser flowene fra 

leverandør til kunde. Jeg har ikke valgt at skelne mellem de forskellige kæder, ligesom 

distributionscentrerne er samlet i en kategori. At jeg har valgt at illustrere flere distributionscentre 

                                                
22 Meget skal indhentes hos COOP 
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skyldes, at COOP har flere forskellige distributionscentre til forskellige varegrupper. Der er således 

3 typer distributionscentre; Tørvarer lager, non-food lager og frostvarer lager.   

COOP Danmark benytter sig primært af 3 grupper af leverandører.  

Crossdock leverandørerne leverer varer til distributionscentrene. Der er ofte tale om store partier af 

varer, som kan forsyne flere butikker. I distributionscenteret bliver disse partier bulk-breaket og 

derefter leveret til de enkelte butikker. De fleste leverandører hører til i denne gruppe. 

Direkte leverandører er dem, som leverer deres egne varer direkte til den enkelte butik. Dette er 

blandt andre Schulstad, Danish Crown og Carlsberg.  

Individuelle leverandører har jeg valgt at sætte i parentes, da det pt. kun er en enkelt kæde; Irma 

som benytter sig af dette. Denne gruppe af leverandører omfatter lokale producenter af f.eks. øl, 

brød, grøntsager etc., som kun kan købes i et geografisk begrænset område.  

I figuren er vareflowet illustreret med fuldt optrukne pile, mens informationsflowet er illustreret 

med stiplet pile. Pilene viser ligeledes hvilken vej flowet bevæger sig.    

  
Figur 4.1 Strategisk supply chain kortlægning 

COOP Danmark
Crossdock leverandører

COOP Trading

Kæde Kunder
DC

Direkte leverandører
DC Kvickly

DC Irma

(Individuelle leverandører) Brugsen

Fakta

Vareflow

Informationsflow  
 Kilde: Egen tilvirkning 

 

De røde firkanter i figuren illustrer mit hovedfokusområde i afhandlingen. Den fuldoptrukne firkant 

viser hvor det primære af min undersøgelse har fundet sted, og hvad der er omdrejningspunktet i 

min afhandling. Mit fokus er på butikkerne og hvordan man kan forbedre konkurrenceevnen 

gennem disse. Den stiplede linje omkredser de sekundære interessenter jeg har med i mine 
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overvejelser og løsningsforslag. Jeg har således også belyst COOP’s hovedkontor og 

distributionscentrernes roller i forsyningskæderne. Ligeledes har kunderne været med i 

overvejelserne omkring løsningsforslagene.    

4.5 Sammenfatning 

I kapitel 4 har jeg belyst det danske dagligvaremarked og præsenteret de aktører som opererer 

herpå. Som nævnt er markedet domineret af 2 meget store aktører i form af Dansk Supermarked og 

COOP samt en række mindre aktører. Disse mindre aktører er enten samlet i fællesskaber som 

Dagrofa eller er individuelle kæder, som Lidl og Aldi. Jeg har sidst i kapitlet givet en dybdegående 

karakteristik af en enkelt aktør COOP, som jeg har valgt som case virksomhed og dermed ligger til 

grund for min analyse. Kapitlet skal give læseren et indblik i den øjeblikkelige situation på 

markedet. Sammen med Porters five forces i kapitel 5 danner dette kapitel grundlag for det første 

step i min teorimodel, ’Markedssituationen’.  
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5 Analyse 
Dette afsnit har til formål at analysere COOP’s forsyningskæde og finde frem til de områder hvor 

der kan ske forbedringer i forhold til konkurrenceevnen. Jeg vil benytte min Grounded Theory til at 

belyse den nuværende situation, hvordan den hæmmer konkurrenceevnen, frembringe 

løsningsforslag dels via teori, men også via best case eksempler for at kunne forbedre 

konkurrenceevnen.  

  

5.1 Grounded Theory af en aktør på det danske dagligvaremarked  

Formålet med min analyse er at identificere de områder hvor COOP Danmark har mulighed for at 

forbedre deres konkurrenceevne, for derigennem at kunne imødekomme kundernes behov. Jeg vil i 

analysen tage udgangspunkt i min Grounded Theory, samt den strukturmodel jeg har sat op. 

Analysen vil ende ud en række løsningsforslag og anbefalinger, som skal hjælpe med at gøre COOP 

Danmark mere konkurrencedygtig og dermed bedre forberedt på en skærpet konkurrence.  

 

5.1.1 Porters five forces  

Det første step i min Grounded Theory er at give en karakteristik af markedssituationen i forhold til 

det emne, område, problemfelt etc. man ønsker at undersøge. Da jeg i min afhandling har valgt at 

fokusere på hvordan COOP kan forbedre deres konkurrenceevne, i forhold til konkurrenterne, har 

jeg fundet det relevant at benytte Porters five forces. Porters five forces er en konkurrenceanalyse 

som kan hjælpe virksomheden til at positionere sig selv eller sine produkter bedre på markedet. 

Porters five forces har dog nogle begrænsninger. Modellen betragter markedet som statisk, hvilket 

sjældent er tilfældet. De fleste markeder er i høj grad dynamiske og ændres konstant. Modellen 

forsøger ligeledes at simplificere markedsstrukturerne. Den tager således ikke højde for at de 

interaktioner og partnerskaber, der kan være mellem forskellige aktører på markedet. 
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På trods af disse kritikpunkter, mener jeg at Porters five forces er det værktøj, som bedst beskriver 

konkurrencesituationen på markedet og dermed er den bedst anvendelige til at beskrive 

markedssituationen i min opgave.   

Den udfyldte Porters model kan ses i figur 5.1 sidst i afsnittet.  

 

 

 

Kundernes forhandlingsmagt 

Som nævnt i afsnit 5.1; Det danske dagligvaremarked, findes der 4 store aktører, samt en række 

mindre kæder på det danske marked. De 2 største aktører; Dansk Supermarked og COOP ejer en 

lang række forskellige kæder og butikker og udbuddet af dagligvarebutikker på det danske marked 

er således højt. Butikkerne ligger ligeledes ofte dør om dør, så lever butikken ikke op til de krav 

kunderne har om kvalitet, pris og tilgængelighed vælger de bare den næste butik.  

Da de fleste butikker ejes af en de 4 store aktører vil der ikke ske en større forskydning i 

markedsandele og omsætning hos ’moderselskaberne’ når kunderne vælger en anden butik.  

Individuelt blandt de enkelte butikskæder er der dog en kamp om kunderne. Kæderne prøver hele 

tiden at tilpasse sig kundernes behov. COOP har f.eks. indført et medlemskort, introduceret 

discount serien Xtra ligesom man har øget sit udvalg af økologiske produkter. Dette er alt sammen 

sket for at kunne tilfredsstille kundernes behov og forsøge at skabe loyalitet hos kunderne så de 

kommer igen.  

Kunderne har således en stor forhandlingsmagt overfor dagligvarebutikkerne. Kan butikken ikke 

levere den ønskede varer, til den rigtige pris, på det rigtige tidspunkt, vil kunden vælge et andet sted 

at handle.  

Branchens villighed til at indordne sig efter kunderne ses også i form af de ugentlige tilbudsaviser. 

Danmark er et land af ivrige tilbudsjægere23 og de fleste danskere er prisbevidste hvilket stiller krav 

til butikkernes tilbud og prisniveau.  

 

Leverandørernes forhandlingsmagt 

Der findes mange store leverandører af dagligvarer til de forskellige butikker på det danske marked. 

Mange af disse leverandører har kendte brands som Coca Cola, Kellogs, Gillette etc. som 

butikkerne gerne vil have på deres hylder. Da de fleste butikker ejes af en af de 4 store aktører på 
                                                
23 ”Vi er en nation af tilbudsjægere” – Set på Business online 15. marts 2009: 
http://www.business.dk/article/20061213/detail/112131074/ 
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det danske dagligvaremarked, giver det leverandørerne en svagere forhandlingsmagt overfor 

butikkerne. Som nævnt tidligere har de 4 store aktører ca. 95 % af det over 100 mia. kroner store 

danske dagligvaremarked og er således en afgørende adgangsvej til kunderne for leverandørerne.  

Det er således en balancegang for både de store kæder og leverandørerne at få nogle fornuftige 

aftaler. Butikkerne vil gerne have de kendte brands i deres sortiment, da mange kunder efterspørger 

disse, men kæderne har en stor magt og presser derfor leverandørerne. En af disse kampe kom til 

udtryk i 2004 da en nordisk aftale mellem Kellogg’s og COOP brød sammen og alle Kellogg’s 

produkter blev fjernet fra COOP’s butikker. Her stillede COOP en række krav til Kellogg’s som de 

ikke ville efterkomme. Efter 9 måned uden Kellogg’s på hylderne fandt man frem til løsning da 

kunderne efterlyste Kellogg’s produkter, samtidig med at Kellogg’s gik glip af omsætning pga. 

manglende salg i COOP’s butikker.  

Leverandørerne har således en begrænset forhandlingsmagt overfor de danske dagligvarebutikker.       

Dette magtforhold kommer også til syne i en artikel med COOP’s logistikdirektør der bl.a. udtaler: 

”… har vi øget kravene til vores leverandører”24  

Han nævner at det er dem som stiller kravene og kan leverandøren ikke leve op til disse, vil COOP 

kræve økonomisk kompensation.  

 

Substituerende produkter 

Dagligvarebutikkerne forhandler en bred vifte af de mest basale varer som forbrugerne benytter. En 

egentlig substituering af produkter er således ikke til stede. Substitutterne skal således findes blandt 

forskellige butikker, koncepter og kæder.  

Her findes der til gengælde mange substitutter til den enkelte butik. Der findes flere forskellige 

kæder i forskellige prisklasser og kvalitetsniveauer. Som nævnt tidligere er det dog de store aktører 

som primært ejer disse kæder og man kan således diskutere om der er tale om en substitut eller blot 

en flytning af omsætningen. 

Der eksistere ligeledes en række små ’speciale’ butikker som grønthandlere, slagtere etc. men disse 

har svære kår, da supermarkederne efterhånden har fået et bredt sortiment og man kan få næsten alt.  

Internet handel er også begyndt at vinde frem. Der findes endnu kun få leverandører af det fulde 

dagligvaresortiment på nettet, men konceptbutikker som Aarstiderne.dk der forhandler frugt og 

grønt, og også er begyndt at forhandle andre produkter, er begyndt at vinde frem.  

                                                
24 Supply Chain Magasinet 26.08.08 - ”Meget skal indhentes hos COOP”  
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Alternativer til den klassiske dagligvarebutik er således yderst begrænset og de eksisterende 

butikker står således stærkt på markedet.  

 

 

 

Indgangsbarriere 

Danmark er et forholdsvis nemt land at starte virksomhed op i, da myndighedernes krav ikke er 

umulige at opfylde.  

For at komme ind på det danske dagligvaremarkedet kræves der kapital, viden om markedet samt 

godkendelse af lokaler og fødevarekontrol. Alt efter hvor stærkt man ønsker, at stå på markedet og 

om man ønsker en enkelt butik eller en kæde af butikker, kræver det et logistiks set up som kan 

håndtere de krav og ambitioner man har. 

Da markedet domineres af 4 store aktører kan det virke som om, der er plads til flere udbydere på 

det danske dagligvaremarked. Det virker imidlertid som om kunderne har en række præferencer for 

de allerede eksisterende aktører, og det kan således blive svært at få kunderne ind i og derved vinde 

markedsandele. Dansker er som nævnt prisbevidste og kan de få den varer de skal bruge til en billig 

pris er der mulighed for nye aktører.  

 

Konkurrencesituationen på det danske dagligvaremarked 

Det kan virke som om der er stor konkurrence på det danske dagligvaremarked. Der er findes 

mange forskellige butikker i alle klasser fra discount i form af Netto, Aldi og Fakta, til 

fuldsortiments butikker som Føtex og Kvickly, til høj kvalitets butikker som Irma. Mange af disse 

butikker ejes imidlertid af de samme moderselskaber; COOP, Dansk Supermarked, Dagrofa eller 

Retaingroup.  

Konkurrenceformen er således oligopol, da kunderne ikke ser ud til at have præferencer for de 

enkelte butikker, men derimod mere fokuserer på tilgængelighed og pris. Hvis man ser bort fra de 

mange forskellige kæder, findes der ikke mange substitutter til de klassiske dagligvarebutikker 

endnu. Der er dog små forsøg inden for afgrænset områder, som frugt og grønt og elektronik.  

Det begrænset antal udbyder på markedet giver dagligvarekæderne en stor forhandlingsmagt i 

forhold til deres leverandører. De er vejen til kunderne og sidder dermed med stor magt i en 

forhandlingssituation. Dette kommer også til udtryk ved, at butikkerne stiller krav til deres 

leverandører omkring priser, leverancer og informationsdeling.  
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Kunderne på markedet har imidlertid også en stor forhandlingsmagt overfor butikkerne. Da de 

forskellige butikker oftest ligger dør om dør er det relativt nemt for kunden at vælge en anden butik, 

hvis de ikke kan får den varer de ønsker til den rigtige pris.  

På trods af at kunderne er meget prisbevidste og prøver at presse udbyderne, er konkurrencen på det 

danske dagligvaremarked ikke speciel hård. De 4 store aktører styrer markedet og der sker kun små 

forskydninger i deres markedsandele. 

Denne mangel på konkurrence slår konkurrencestyrelsen i Konkurrenceredegørelse 2008 også fast. 

Den manglende konkurrence på marked giver højere priser end i en række andre EU lande.  

Kan man derfor udbyde dagligvarehandel på en effektiv, innovativ og prisbevidst måde er der 

således plads til flere udbydere på markedet.   

 
 
Figur 5.1 Porters five forces 

Kundernes forhandlingsmagt

- Nemt at finde anden udbyder
- Er tilbudsjægere

- Tilpasning af sortiment/strategi til kunderne

Substituerende produkter

- Mange "kæder"
- Internethandel

Indgangsbarriere

- Kapital
- Myndighedsgodkendelser

Konkurrence situationen 

- Domineres af 4 store aktører
- Konkurrenceform = Oligopol

- Lille konkurrence

Leverandørernes forhandlingsmagt

- Få "aktører" på marked
- Kunderne efterspørger "mærkevarer"

 
 Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.2 ”Model”   

Jeg har valgt at starte med at benytte min model; figur XX, som jeg udviklede i min Grounded 

Theory til at strukturere mit indsamlede data.  

 
Figur 5.2 Struktur model - problemer 

STEP
1 2 3 4 5 6 7

Område/handling Vareplanlægning/
sortiment Varebestilling Varemodtagelse Opfyldning Salg Planlægning Retur

Ansvar Bagland Butik Butik Butik Butik Butik Butik/Bagland

Kommunikation

Problemer - Ikke agile  
- butikken har ansvaret 

- personafhænigt      
- ikke fuld fokus

- ingen kontrol       
- fejl pluk                   -
leverencehyppighed

- ikke ældste varer 
først                      - 

personafhængigt

- fejlscanning     
- forkert pris

- ingen forecast   
- manglende 

kommunikation
- returemballage

Løsninger

KPI'er

Bagland

Butik

Butik Bagland Kunde Kunde  ButikButik-lager

ButikButik Butik KundeBagland Butik-lager

Kilde: egen tilvirkning 
  

Ovenstående model viser hvilke problemer jeg fandt i de enkelte områder af butikken. Det er bl.a. 

disse problemer, som er dukket op flere gange i min kodning og kategorisering25. 

Jeg vil i det efterfølgende benytte min udviklede teori til at identificere problemet og komme med 

en anbefaling til hvordan disse kan løses. Jeg har valgt at benytte mine kategorier i analysen og 

dermed dele de identificerede problemer op i de 3 definerede kategorier; Logistik, Kommunikation 

og Personale.    

 

5.1.3 Logistik 

Første del af min analyse tager udgangspunkt i teoriens første kategori; Logistik. COOP Danmark 

har et komplekst og omfattende logistik set-up med egne distributionscentre, i stort omfang egne 

lastbiler og et bredt netværk af butikker og leverandører. Da COOP Danmark ejer disse ting og 
                                                
25 Udover de i modellen anførte problemer som primært berører den daglige drift er der en række bagvedliggende 
problemer som kom frem under interviewene. Disse er også taget med i kodningen og kategoriseringen. De enkelte 
kategorier; Logistik, Kommunikation og Personale dækker således over flere aspekter end de ovenfor angivne 
problemer. 
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dermed i stor grad har kontrol over disse aktiver, bør de udnyttes bedre og derved give 

konkurrencefordele.  

Jeg vil i afsnittet beskrive de observerede problemer, hvilken betydning de har samt ved hjælp af 

eksisterende teori og best case eksempler, fremkomme med idéer til løsninger på problemerne. Da 

jeg ikke har mulighed for at teste løsningsidéerne vil disse alene være forslag til hvordan tingene 

kan gøres.  

 

Sortiment 

Observation: 

Sortimentets sammensætning er en måde at differentiere sig på og derved skabe en fordel i forhold 

til konkurrenterne. Jeg blev således meget overrasket, da jeg igennem mine interviews, fandt ud af 

hvor lidt fokus der egentlig var på sortimentet og hvor lidt fleksibilitet der findes i den måde 

sortimentet i de fleste COOP butikker bliver sammensat på. 

”I de fleste tilfælde er det hvis varen er udgået, og de skyldes til dels hvis der kommer nye 

panogrammer, nye space, de kommer 3 gange om året”.26 

Som det kan ses af ovenstående kommer der nyt space27 cirka hver 4. måned. Dette gør at deres 

sortiment ikke er særligt agilt. COOP bliver således en gate-keeper i forhold til producenter, som 

ønsker et nyt produkt eller variant på marked. COOP vil således være lang tid om at implementere 

nye produkter og varegrupper i deres sortiment og derved gå glip af nyhedsinteressen fra kunderne. 

Den lange implementeringsperiode på op til 4 måneder giver ikke COOP mulighed for, at kunne 

skabe konkurrencefordele i at have et produkt, som er unikt ved at det er nyt, og dermed have 

mulighed for at få en højere indtjening.  

COOP Danmark har ligeledes et meget standardiseret sortiment. Alle butikker i en kæde skal 

således have et fastlagt A sortiment. Kunderne vil således opleve at COOP’s butikker har en række 

standard varer, som du finder i alle COOP’s butikker. Derudover findes der en række 

tillægssortimenter, som butikkerne individuelt kan vælge alt efter størrelse og behov. Disse 

tillægssortimenter er ligeledes bestemt fra centralt hold. Muligheden for at lave lokale tiltag er 

således meget begrænset. Der er dog forskel fra kæde til kæde. I Irma kæden f.eks. er det muligt at 

optage produkter fra lokale leverandører, f.eks. lokale bryggerier, mejerier, gartnerier etc. mens 

dette er nærmest umuligt i de øvrige kæder. Ved at kunne optage lokale varer i sortimentet, kan man 

imødekomme kundernes forskellige behov i forskellige dele af landet. Der er derved mulighed for 
                                                
26 Interview nr. 3 side 25 
27 Space er en oversigt der viser hvilke varer butikken skal have på hylderne og hvordan disse skal stå 



 50

at have en højere margin, da man har unikke produkter. At denne sortiments strategi ikke er 

gældende i alle butikker på tværs af kæder, skyldes de enkelte kæders forskellige strategier. De 

enkelte kæder styres som nævnt individuelt og har dermed individuelle strategier for sortiments 

valg, udover det af COOP fastsatte standard sortiment.  

COOP har forsøgt sig med en strategi på unikke produkter i form af en række private labels som 

Xtra-varer, som er discount, Änglamark som er økologisk, Linea som er EL-artikler etc. Ved at 

have disse privat labels produkter, forsøger COOP at skabe præferencer hos kunderne for disse 

mærker og derved skabe konkurrencefordele i form af et unikt produkt i forhold til konkurrenterne.  

Konkurrencefordelen ved at have private labels er dog minimal, da konkurrenterne har samme 

strategi. Således har Dansk Supermarked også en række private labels som; Princip, minimum og 

Care.  

 

Teori:  

Det vigtigste aktiv og det som ligger til grund for omsætningen i detailhandlen er butikkernes 

sortiment. Tilfredsstiller sortimentet ikke kundernes ønsker og behov generes der ikke noget salg, 

kunderne vælger andre steder at handle og butikkerne må i yderste konsekvens lukke. 

Sortimentsstyring er en svær disciplin hvor mange faktorer spiller ind. Når sortimentets størrelse 

skal bestemmes bør der tages højde for; plads, lageromkostninger, avance, substitutionsgraden samt 

omkostningen ved at en vare er udsolgt (Stassen et al. 2002: 127). Butikkerne skal konstant have 

fokus på at sortimentet ikke bliver for omfattende og dermed binder kapital unødigt. Dybden skal 

således afbalanceres i forhold mellem den omsætning man får ved at tilføje én SKU28 i forhold til 

den omkostningen tilføjelsen medfører (Cachon et al. 2005: 330). Butikkerne kan derfor ikke have 

et ubegrænset antal SKU’er for at imødekomme kundernes behov og ønsker. Det gælder om at finde 

en balance imellem omkostningerne ved at have én SKU i forhold til den service level man ønsker 

at have (Stassen et al. 2002: 125). Et værktøj som kan anvendes i forbindelse med bestemmelsen af 

sortimentets størrelse og hvor man skal allokere sine kræfter er en ABC-analyse. ABC-

klassificeringen tager udgangspunkt i Paretos lov: 

”I enhver serie af elementer svarer et lille antal elementer altid for en stor del af effekten”29   

Denne betegnes også som 80/20 reglen, da der som oftest gælder at 20 % af varerne står for 80 % af 

omsætningen.  

                                                
28 SKU = Stock keep unit; ét varenummer i sortimentet. F.eks. en slags/mærke af flåede tomater 
29 Krogh og Petersen (2005: 1) 
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ABC-analysen går således i sin enkleste form ud på at man klassificere sine varer i grupperne A, B 

og C. A er de 20 % procent af varerne som står for 80 % af omsætningen. 

Da forskellige varer kan have forskellige karakteristika i form af; volumen, pluk-hyppighed og 

værdi, er man som oftest nød til at tilføje en ekstra dimension så man får en dobbelt ABC 

klassificering. Dermed er der 2 kriterier som danner grundlag for en vares placering i grupperne og i 

stedet for 3 grupper får man 9 grupper som varerne kan placeres i. Det er dermed nemmere at styre 

og optimere sortimentet. Varer som er placeret i AA sortimentet er butikkens vigtigste og 

populæreste, mens varer placeret i CC sortimentet er dem med lavt pluk og værdi30.         

At have et bredt og dybt sortiment med mange SKU’er, for at have en høj service level, er ikke 

nødvendigvis en konkurrencefordel i dagligvarebranchen. Den relativt hårde priskonkurrence der 

findes på marked giver en lav indtjeningsmargen på de mest almindelige varer. Hvis konkurrenten 

så samtidigt har et bredt og dybt sortiment med samme SKU’er forsvinder konkurrencefordelen og 

butikkerne vil dermed ikke opnå den ønskede balance mellem omkostninger, indtjening og service 

level. SKU’er som er svære at substituerer eller er unikke, har en højere margin og kan dermed give 

en højere indtjening. Kan der ligeledes skabes en loyalitet og behov for en unik vare hos kunderne, 

kan man skabe en konkurrencefordel.        

 

Løsningsforslag:  

For at kunne reagere hurtigere på ændret efterspørgsel blandt kunderne, nye markedsføringstiltag 

fra producenterne eller pludselige leveringsvanskeligheder bør sortimentsændringer være mere 

fleksible, agile og ske oftere end hver 4. måned. Det vil så være muligt at adoptere nye produkter 

hurtigere og dermed være med i markedsintroduktionsfasen i forhold til et produkts livs cyklus.  

Konkurrencen i introduktionsfasen er som oftest lille og kunderne skal prøve produktet af. Kan man 

skabe nogle præferencer i forhold til kunderne er der mulighed for høj indtjening i vækst fasen, da 

man som oftest her oplever øget salg og efterspørgsel. Konkurrencen er her stadig lille, men andre 

aktører er begyndt at trænge sig på. Efter et stykke tid vil produkterne bevæge sig over i 

modningsfasen, hvor mange konkurrenter er kommet til og indtjeningsmulighederne er faldet. For 

mange varer i dagligvarehandlen vil de 2 første faser være meget korte og det gælder således om 

hurtigt at kunne tilpasse sin forsyningskæde og adoptere og implementere nye produkter hurtigt.  

COOP forsøger ligeledes med deres private label at skabe en række unikke produkter. Disse private 

labels er dog som oftest et billigere alternativ til de ”kendte” mærkevarer. Det kan således være 

                                                
30 Krogh (2007: 38) 
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svært at have en høj indtjening på disse produkter, da butikkerne som oftest ønsker at deres private 

label skal være af høj kvalitet. COOP bør i stedet satse på at lave eksklusiv aftaler med 

leverandører, som har nogle unikke produkter der kun bliver udbudt til salg i COOP’s butikker. 

Derved er der grundlag for at kunne skabe en større indtjening, ligesom der er mulighed for at 

kunne skabe kundepræferencer for COOP’s butikker.  

Butikkerne bør ligeledes foretage en ABC analyse af deres sortiment således at man få fjernet 

produkter eller varegrupper som ingen værdi skaber. Dermed kan man optimere sortimentet og 

derigennem skabe en butik hvor der er høj pluk hyppighed på varerne og dermed høj 

omsætningshastighed.         

 

Best case: 

Der findes forretninger og virksomheder som skifter sortiment ofte. Det kan være årstiden, 

tidspunkt på dagen eller moden som er afgørende for sortimentet.  

Eksempler på forretninger som skifter sortiment i løbet af dagen kan være caféer, 7-eleven eller 

tankstationer. Om morgen er der fokus på morgenbrød og brunch, mens der op ad dagen er fokus på 

frokostretter og lette sandwich. Til aften er det aftensmaden som er i fokus.  

Modebranchen skifter også løbende sortiment efter årstiderne og de trends der er på markedet.  

Hele deres Supply Chain er bygget op til at være agile, da det er ekstrem vigtigt for modebranchen 

at være på marked med de rigtige varer mens trenden er der.  

Denne fleksibilitet og mulighed for at skifte sortimentet hurtigt efter trends og sæson så man kan 

imødekomme kundernes ønsker bør også overføres til dagligvarehandlen.  

 

Leveringssikkerhed og frekvens 

Problem: 

Når sortimentet er fastlagt, er det vigtigt at kunden så rent faktisk også kan få de varer de er på 

udkig efter. Det er således vigtigt at varerne faktisk er på hylderne. En butik som har tomme hylder 

fremstår ikke som et attraktivt sted at handle. Kan kunderne ikke få de varer de ønsker, finder de et 

nyt sted at handle. På trods at dette oplevede jeg gennem forskellige observationer og min dag som 

medarbejder, at der var flere tomme huller på hylderne. I nogle tilfælde var den manglende vare 

kørt i kælderen og fremgik derfor som om varen var i butikken, men andre gange havde man ikke 

fået bestilt varerne, da en række varer og butikker endnu ikke er tilknyttet COOP’s AD system 

(automatisk disponering).    
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En leder af en af butikkerne havde selv observeret dette og havde forsøgt sig med et eksperiment 

hvor han sendte medarbejderne ud i butikken med en indkøbsseddel. Som han siger, var resultatet 

skræmmende: 

”Når vi så regnede det om i nogle procentsatser så begynder det at blive grelt. Så rent faktisk var 

det sådan at ud af at regnestykker blev at der var 33 % der kunne komme ned og få hvad de ville 

have”31 

At kunderne har fokus på at de kan få de varer de ønsker kan også aflæses i det seneste kund-o-

meter som er blevet lavet. Her fremgår det at kunderne oftest oplever at de ikke kan få de varer som 

de har set i tilbudsaviserne.  

 

Butikkerne i COOP kæden har på nogle områder ens leveringsmønstre og på andre områder meget 

forskellige. De store butikker har vareleverancer stort set hver dag, mens andre har leveringer en 

fast ugedag af en speciel varegruppe. Brød, mælk og frugt & grønt bliver som hovedregel leveret 

hver dag til alle butikkerne.  

Mange af butikkerne har begrænset plads og som nævnt tidligere bør så meget plads som muligt 

benyttes til salgsarealer. Butikkerne oplever derfor at de ved vareleveringer en til to gange om ugen 

får så meget hjem at det giver problemer i varemodtagelsen. Da en række af butikkerne ligeledes 

har en begrænset hyldekapacitet til rådighed bliver en del af varerne kørt på lager. Da butikkerne 

ikke er udstyret med egentlige lagersystemer ’forsvinder’ varen oftest og næste gang en hylde er 

tom bliver der bestilt nyt hjem. Varer som står gemt væk på lagre i butikkerne bliver oftest gamle, 

slidte eller kedelige at se på. Butikkerne skal derfor enten smide de forældet varer ud eller sælge 

med store rabatter. At varerne kan blive ”glemt” på butikkernes lagre skyldes at der ikke findes et 

decideret lagersystem over disse varer. Det er således op til den enkelte medarbejder at holde styr 

på de varer som ikke står på hylderne. Igen forsvinder fokus hurtigt, da butikkerne og 

medarbejderne ønsker at butikken fremstår attraktiv med varer på hylderne. Det er derfor nemmere 

at bestille nye varer end at lede et ustruktureret lager igennem for at finde de varer man har kørte 

væk.  

Problemet med den nuværende proces er at den er meget person afhængig. Det er op til den enkelte 

medarbejder at have styr på sin afdeling og hvad der er på lager. Dette kan medføre at man har en 

række varer stående som bliver for gamle, da fokus ikke har været på lageret.  

                                                
31 Interview 2 s. 15 
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Når butikkerne kun får leveringer af vise varetyper en gang om ugen mindsker det fleksibiliteten. 

Har man glemt at bestille en vare eller oplever man et stort træk kan man risikere at der går en hel 

uge før varen er på hylden igen.   

Teori: 

En måde at sikre at der konstant er vare på hylderne og at butikken kan imødekomme kundernes 

aktuelle efterspørgsel, er hyppige leveringer af varer. Man skal dog afveje omkostningerne ved 

hyppige leveringer i forhold til de varer man sælger. 

I forbindelse med leverancer og frekvens er det nødvendigt at kigge på forsyningskædens design. 

Marshall Fischers artikel “What is the right Supply Chain for Your product” og Reeve et al. 

”Which Supply Chain Design Is Right for You?” belyser hvordan forsyningskædens design bør 

være i forhold til de produkter som sælges.  

Reeve et al. beskriver 4 forskellige supply chain designs; Build-to-stock (BTS), Configure-to-order 

(CTO), Build-to-order (BTO) og Engineer-to-order (ETO).  

De fire designs styres af push-pull begreberne. Hvor BTS er 100% push baseret er ETO 100% pull 

baseret. Der er således stor forskel på hvad de enkelte supply chains skal fokusere på.  

COOP og dagligvarebranchen har typisk et BTS design, hvor varerne i høj grad skubbes igennem 

forsyningskæden og ud på hylderne i butikkerne. Der er således ikke mulighed for at brugetilpasse 

de enkelte produkter. BTS er som nævnt en 100 % push baseret design strategi, hvilket stiller nogle 

krav til forsyningskæden om høj forecast nøjagtighed og at varerne rent faktisk er på hylderne. BTS 

designet er det design der har den kortest mulig responstid til kunden. Er varen ikke på hylden 

købes der en anden varer eller kunden vælger et andet sted at handle.  

 

Fischer benytter sin artikel til at finde frem til hvorvidt din forsyningskæde bør være efficient eller 

responsiv. Han benytter denne fremgangsmåde på produktniveau, men elementer af hans artikel kan 

også føres over på hele forsyningskæder.  

Hovedparten af COOP’s produkter dækker et fundamentalt behov og ændrer sig ikke meget over 

tid. Det betyder at der oftest vil være et stabilt og forudsigeligt træk. Den manglende innovation på 

dagligvareprodukter betyder, at der er hård konkurrence og profitmarginen derfor er mindre. Det er 

således på andre områder/services at COOP må tjene deres penge. Fischer betegner disse produkter 

som funktionelle produkter. Fischer argumentere videre i sin artikel for at man bør have en efficient 

forsyningskæde hvis man har funktionelle produkter.  
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Den efficiente forsyningskæde fokusere primært på at kunne opfylde efterspørgslen i kæden til den 

lavest mulige pris. For at kunne opfylde dette bør der fokuseres på at minimere lagerne igennem 

forsyningskæden, sikre at lave indkøbspriser og høj kvalitet samt sikre lavest mulig leveringstid.  

 

Løsningsforslag: 

COOP bør arbejde hen mod at få en mere Lean forsyningskæde og samtidig sikre at kunderne kan 

få den vare de ønsker på det rette tidspunkt. Da COOP som nævnt i høj grad har fuld kontrol over 

deres distributionskanaler i form af lastbiler og distributionscentre bør disse i højere grad udnyttes.  

For at skære de unødige lagre væk i butikkerne og sikre at kunderne kan få den vare de efterspørger, 

kan COOP begynde at benytte sig af en Milk Run strategi. Ved en Milk Run strategi kan man levere 

et mindre antal varer og derved i højere grad sikre, at der kun bliver leveret de varer, som rent 

faktisk bliver efterspurgt. Dette giver butikkerne mulighed for i højere grad at kunne imødekomme 

uventet træk ligesom unødigt lagerhold vil blive mindsket.   

Udover den agilitet som en Milk Run strategi giver distributionen vil butikkerne også opnå en 

fordel i og med at de bedre kan planlægge vagtskemaer. Milk Run’s sker efter en planlagt ruteplan 

så alle er klar hvornår der sker levering. Dermed kan butikkerne være forberedte og hurtigt få 

varerne på hylderne.  

Leveringerne vil ske med udgangspunkt fra distributionscentrerne og COOP vil dermed have en 

bedre styring med det aktuelle varelager. Dermed kan man bedre sikre at butikker som har et stor 

aftræk af varer kan få en større mængde, mens butikker med et mindre aftræk ikke behøver 

genlevering.   

Man skal imidlertid huske at have omkostningerne ved en Milk Run strategi med i sine 

overvejelser. Dag til dag leveringer med mindre volumener giver ikke umiddelbart en economi of 

scale fordel. De mindre varelagre og det at varerne i højere grad vil stå på hylderne frem for i 

kældre og på lagre burde opveje den ulempe.  

 

 

 

 

 

 

Best case: 
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7-eleven Japan har ændret deres set up så butikkerne i hovedstaden Tokyo, får leveret vare 3 gange 

dagligt32. Dermed sikre man minimale lagre ligesom at kundernes krav i høj grad kan efterkommes.  

Denne løsning er rent faktisk billigere end den tidligere benyttet leveringsform med sjældnere 

leveringer.  

Daglige leveringer ses også i andre industrier. Flere medicinalvirksomheder leverer således dagligt 

medicin til de danske sygehuse og apoteker enten ved direkte leveringer eller via grossister.   

 

Retur-emballage 

Observation: 

Returemballage og returvarer giver ofte problemer i butikkerne. Butikkerne bør som nævnt have så 

meget salgsplads som muligt og lager- og varemodtagelsesområderne skal således være så små som 

muligt. Som nævnt i foregående afsnit omkring leveringssikkerhed og frekvens skal butikkerne 

have et minimum af lager udenfor salgsarealerne. For at optimere salgsarealerne og 

varemodtagelsesområderne hvor der oftest er problemer, er det vigtigt at butikkerne får taget 

returvarer og returemballage med, når vognmanden kommer med varer. At dette er et problem kom 

til udtryk ved en forretningschef som udtalte: 

Det bunder typisk i at vi ikke får taget returemballage med og så hober det sig lynhurtigt op.33 

Det at butikken ikke havde fået hentet deres returemballage gjorde at de ikke fik nye varer, da der 

simpelthen ikke var plads nok i varemodtagelsen. Dette betød at de først kunne få leveret varer 6-7 

timer senere end normalt hvilket skubbede hele arbejdsfordelingen, da der ikke var medarbejdere 

nok til at sætte varer på plads.  

Der findes ligeledes ikke decideret regler for returprocesser omkring varer og butikkerne er derfor 

nød til selv at destruere gamle varer eller sælge til nedsat pris, hvis der er kort udløb.   

 

Teori: 

Forskellige forfattere (se bl.a. Carter & Ellram (1998) og Murphy (1986))34 bruger forskellige 

termer og definitioner til at beskrive returprocessen. De fleste af forfatterne er dog enige om at retur 

begrebet defineres som flytningen af en vare fra slutbrugerne tilbage til en anden aktivitet eller 

location (Haas et al. 2003: 59).     

                                                
32 http://findarticles.com/p/articles/mi_m4070/is_2002_Nov/ai_94145233 
33 Interview 1 s. 5 
34 Haas et al. – Managing Reverse Logistics Channels with Data Envelopment Analysis (2003) 
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Litteraturen omkring returlogistisk og dens processer er sparsom, da der ikke tidligere har været 

fokus på denne del af varernes flow (Haas et al. 2003: 60). Returlogistik har været overset da den 

lige umiddelbart ikke generer nogen omsætning eller værdi for forsyningskæderne. 

Ligeledes kræver returprocesserne en holistisk tilgang til sin supply chain da mange parter, som 

oftest skal samarbejde på tværs af organisationer (Chan 2007: 350).  

At returlogistikken er begyndt at komme i fokus skyldes flere ting. Dels er der signalværdi og et 

ansvar overfor miljøet at man skiller sig forsvarligt af med sine produkter, men mange 

virksomheder har også fået øjnene op for, hvor mange penge der kan være at spare ved at have 

fokus på returprocesserne (Chan 2007: 350). Virksomhederne er også begyndt at have fokus på 

hvordan de kan skabe værdi af returvarerne enten ved at reparerer, genbruge eller benytte dele af et 

produkt til at udvikle og producere nye produkter.    

Mange forfattere og virksomheder har kun fokus på selve returprocesserne omkring den egentlige 

varer. Der er imidlertid en begyndende tendens til at man også fokuserer på emballagen og hvordan 

denne kan benyttes i forbindelse med retur, så man både tager hensyn til miljøet, men også kan 

genbruge denne og dermed spare penge (Chan 2007: 351).  

 

Løsningsforslag 

For at udnytte pladsen i butikkerne bedst muligt og sikre at varerne bliver leveret til tiden og 

butikkerne fremstår bedst muligt, bør der opsættes nogle klare returprocedurer.  

Disse procedurer skal gælde både internt, men også eksternt og omhandle både returvarer og 

returemballage.  

Når det gælder returvarer skal værdien og varens stand naturligvis med ind i overvejelserne. Er det 

udløbne varer med en lav værdi, er det mest hensigtsmæssigt at butikken selv står for udsmidning. 

Er det derimod større partier varer som er udløbet eller som af en eller anden årsag ikke kan sælges, 

bør en retur aftales mellem butik og distributionscenter. Derefter skal der laves en aftale mellem 

distributionscenter og leverandør alt efter returens årsag. Hvis varen er udløbet kan 

distributionscenteret står for destruktion. Er årsagen imidlertid en anden, f.eks. forkert mærkning, 

fejl ved emballage etc. kan en retur til leverandøren ske for så at blive ompakket.  

Omkostningerne ved en retur og ompakning skal naturligvis være lavere end hvad det vil koste at 

producere og fremsende helt nye varer.  

Denne proces kræver et tæt samarbejde mellem butik og distributionscenter og leverandørerne.  
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Returemballage er ligeledes et anliggende mellem både distributionscenteret og leverandørerne og 

de enkelte butikker, da der sker vareleverancer fra begge parter.  

Dagligvarebranchen benytter sig ofte af emballage i form af burer og kasser som kan benyttes igen. 

Det er således vigtigt at emballagen bliver returneret så den kan genbruges og ikke fylder op i 

butikkerne.  

For at sikre at returemballagen bliver taget med og der er plads til denne i lastbilerne kan butikkerne 

eftermiddagen/aftenen inden en varelevering giver distributøren besked om, at de har x antal 

stykker emballage som skal med retur. Dermed kan distributøren planlægge kørselen og dermed i 

højere grad sikre at der er plads til returemballagen. Er der meget som skal med retur kan det måske 

være mere efficient kun at sende en bil af sted for at opsamle returemballage.  

Indføres der milk-runs, som tidligere forslået, kan det blive en fast proces at butikkerne melder 

tilbage hvor meget retur de har, hvorefter det kan blive samlet op dagen efter. Derved sikre man at 

butikkerne ikke opbevarer unødigt emballage på den trængte plads.   

 

Best case:  

Medicinal branchen har nogle klare returprocesser aftalt med kunder, grossister og leverandører 

omkring returvarer, da værdien som oftest er høj og destruktion er belastende for miljøet.  

Kunderne, apotekerne, kan aflevere udløbet eller beskadigede medicin til deres grossister eller i vise 

tilfælde direkte til leverandøren. Kunderne kontakter blot deres nærmest upstream led og fortæller 

at de har nogle varer der skal retur. Herefter aftales der hvornår varen bliver afhentet. Som oftest 

sker det ved næste varelevering. Dermed sikre man at der ikke ligger gammel eller beskadiget 

medicin på apotekerne eller grossisterne, som kan havne på hylderne eller i forkerte hænder.  

5.1.4 Kommunikation 

Anden kategori som ligger til grund for min teori omhandler kommunikation. Dette punkt er vigtigt 

da Supply Chain Management er en inter-organisatorisk disciplin som omhandler leverandører, 

leverandørernes leverandører, tredje parts tjenester og kunder på tværs af organisationer og 

landegrænser:  

”A supply chain consists of all parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer’s 

request” 35 

                                                
35 Chopra et al. – Supply Chain Management 2007: 3 
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Da mange parter er involverede i den daglige proces er det vigtigt at der er en høj grad af 

kommunikation for at imødekomme kundernes efterspørgsel og præstere bedst muligt.  

 

Observation: 

På trods af at kommunikationen er så vigtig for, at sikre at der den rette mængde varer i butikkerne 

når kunderne efterspørger dem, oplevede jeg at der var meget lidt kommunikation mellem butik og 

bagland.   

Selvom COOP Danmark i dag er et indkøbsfællesskab og der er en hvis sammenhørighed blandt 

butikkerne under COOP, er der meget lidt kommunikation omkring den daglige drift.  

Mange af butikkerne føler stadig en hvis individualisme og konkurrere indbyrdes. Dette betyder at 

butikkerne holder informationer skjult og dermed får en gate-keeper rolle i forsyningskæden. Det 

kan give nogle uheldige situationer med udsolgte varer, da man ikke videregiver oplysninger om 

kampagner og forventet salg. Denne kendsgernings ses også af kundeundersøgelsen hvor et af de 

spørgsmål/hypoteser hvor der er scoret en lav karakter, er hvorvidt de tilbudsvarer der er i avisen 

også er tilgængelige i varehuset. Her oplever mange kunder at de ikke kan få varen.  

Jeg fandt i min undersøgelse frem til at kommunikationen omkring kampagner ikke var til stede, 

ligesom man ikke lavede egentlige forecast.   

Som en afdelingsleder fortalte om en kampagne han havde kørt lokalt: 

”Der havde jeg trukket en mængde der svarede til DagliBrugsens træk for 3 måneder. Det havde 

jeg taget i ét hug.”36 

Han havde trukket hele lageret af portvin uden at gøre kæden opmærksom på dette. Dermed var det 

ikke muligt for de øvrige butikker at få portvin leveret, før der blev købt nye mængder hos 

leverandørerne og dette kom til landet. 

I forbindelse med fødselsdage, kampagneuger etc. oplevede butikkerne oftest at de kunne ligge 

bestillinger ind på tilbudsvarer, men alligevel ikke fik leveret den mængde de havde bestilt. Dette 

skyldes at butikkerne oftest bestiller mere end indkøberne regnede med. For at alle kan få, skærer 

man så ned på de enkelte butikkers mængder. Butikkerne laver nogle salgsforecast som de bestiller 

hjem ud fra. Disse forecast bliver imidlertid ikke delt up-stream i kæden, før den egentlige bestilling 

bliver foretaget. På dette tidspunkt er det som oftest for sent for kæden at reagere. Dermed opnår 

situationer med udsolgte varer.   

                                                
36 Interview 2 s. 13 



 60

”Det kan være at der rent fysisk ikke er flere på marked, men det kan selvfølgelig også være at 

butikkerne har taget mere end forventet. Men som udgangspunkt bruger vi vores salgsplan til at 

bestille varer. Det er ikke altid en garanti for at vi så får de mængder som vi har bestilt.”37 

Det kommer her til udtryk at man ikke laver egentlige forecast, ligesom man ikke deler de 

salgsplaner, der bliver lavet med resten af forsyningskæden. Derved opstår der en bullwhip effekt i 

kæden, som hæmmer konkurrenceevnen. Et af butikkernes væsentligste argumenter for ikke at have 

denne kommunikation omkring forventet salg er pga. tidspres. De mener at det vil kræve mange 

ressourcer og kræfter at skulle forecaste på det fremtidige salg i en butik med 6.-10.000 SKU’s.  

 

Teori: 

Supply chain management består udover materiale, varer og betalingsstrømme også af en lang 

række af informationsstrømme (Bagchi et al. 2007: 308). Hvis man magter at styre disse flows fra 

råvareleverandør til slutbruger, har man mulighed for at skabe merværdi for slutbrugeren og dermed 

skabe en konkurrencedygtig forsyningskæde38. Det gælder således om at alle parter i 

forsyningskæden forstår forsyningskæden og føler at de er en del af denne. En lille ændring 

downstream i kæden kan have stor betydning hos upstream parter; den såkaldte bullwhip effekt39.  

Lee et al. diskuterer 4 mulige grunde til at denne effekt forekommer; Efterspørgsels forecast, 

bestilling af partier, pris variationer og rationering/knaphed.  

Disse fire grunde har alle forskellig effekt på den måde kæden reagerer på. Når efterspørgselen 

ændres, ændres også forecast. Denne ændring kan medfører at der bygges sikkerhedslagere op, da 

kædens parter frygter en out-of-stock situation. Ligeledes kan der opleves store udsving ved at købe 

partier af varer hjem. Derved har man stor efterspørgsel i én periode, mens man ingen efterspørgsel 

har i perioderne efter. Det samme er tilfældet med prisvariationer som kan være tilbud, 

mængderabatter etc. og rationering eller knaphed på varer. Disse forskellige scenarier giver støj i 

forsyningskæden og kan give unødvendig lageropbygning eller udsolgte varer.  

Der er lavet mange undersøgelser af hvordan man kan mindske bullwhip effekten. Blandt andet har 

Towill et al. og Disney et al. argumenteret for, at hvis man fjerner forsinkelser på materialer og 

information, ville man kunne mindske bullwhip effekten. 

                                                
37 Interview 1 s. 8 
38 Blandt andre Bowersox 2003; Lamber 1998 
39 Bullwhip effekt er også kendt under navnet Forrester effekt efter J.W. Forrester som ved hjælp af computer 
simulation bevidste effekten af en lille ændring downstream kunne betyde store ændringer upstream. 
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Towill og Disney undersøger ligeledes hvordan man kan fjerne disse forsinkelser. Ved at indfører 

VMI40 i forsyningskæden, mindskes bullwhip effekten, da man derved får mulighed for at få 

informationer i realtid. Derved kan leverandørerne følge med i salget og være med til at bestemme 

hvornår lagerne skal fyldes op. Generelt kan en del af bullwhip effekten mindske ved at have 

generelle genopfyldningsregler og aftaler.  

 

For at sikre en konkurrencedygtig forsyningskæde er det vigtigt, at der et konstant flow af 

informationer igennem hele forsyningskæden. Når der er gennemsigtighed i kæden, er der mulighed 

for at kunne imødekomme kundernes behov når de opstår. Man sikre ligeledes at der ikke sker 

unødvendig lageropbygning igennem kæden.   

 

Løsningsforslag: 

Den manglende kommunikation betyder en forringet konkurrenceevne. Kunderne vil opleve at der 

ikke er den rette varer, på det rette sted, på dette rette tidspunkt. Gentager dette sig flere gange 

vælger kunderne et andet sted at handle.  

Der bør være en langt højere grad af kommunikation på tværs af forsyningskæden. Butikkerne laver 

allerede salgsplaner i op til 2 uger før. Hvis disse planer blev kommunikeret videre i kæden, kunne 

det give indkøb en mulighed for at købe større mængder hjem. 

I forbindelse med fødselsdage og top-uger giver butikkerne udtryk for at der er meget 

kommunikation mellem butik og bagland. Dette gør at når det fødselsdagene eller top-ugerne bliver 

afviklet oplever kunderne en butik, som er fyldt med varer og de kan få det de kommer efter. Denne 

kommunikation bør også ske i ’normale’ uger og ikke kun ved specielle begivenheder.  

Butikkerne skal naturligvis ikke forecaste på alle SKU’s. En del af standardvarerne har et stabilt og 

forudsigeligt aftræk. Ligeledes kører en række leverandører som Arla, Carlsberg, Danish Crown og 

Schulstad allerede en form for VMI, idet de selv kommer med varer og står for opfyldningen.  

Butikkerne kan i stedet, som nævnt tidligere, lave en A-B-C analyse af deres sortiment og så have et 

skærpet fokus på A varerne. Dermed kunne man bruge kræfterne der hvor omsætningen ligger.  

En anden mulighed kunne være at flytte salgsforecast væk fra butikkerne og ind til hovedkontoret. 

Her kunne sidde en række folk, som havde ansvaret for X-antal butikker. Her kunne der så 

udarbejdes forecast for butikkerne, overvåge butikkernes lagre, ligesom man kunne være i dialog 

med leverandører omkring leveringssituationen.  

                                                
40 Vendor Managed Inventory 
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Ved at lade en række ansatte sidde og have denne kontakt med ’marked’ og ’fabrikker’ har man 

skabt en gennemsigtighed i kæden, som kan mindske bullwhip effekten og give øget 

konkurrencefordele.    

 

5.1.5 Personale 

Sidste del af min teori omhandler personalet i branchen. Et langt stykke af vejen er det den 

menneskelige ressource, som skal være med til at sikre en forsyningskæde er effektiv og 

imødekommer kundernes krav. Personalet repræsenterer ligeledes virksomhed og kan derfor virke 

som butikkernes og kædernes ansigt.  

Da Supply Chain Management som udgangspunkt ikke omhandler teorier omkring optimal 

personalebesætning, motivation af personale og fastholdes af personale, vil jeg ikke behandle emnet 

med samme dybde som de foregående observationer. Jeg vælger dog at medtage punktet, da en stor 

del af de foregående beskrevne observationer og mangler til dels skyldes personalemæssige forhold.  

Ligeledes nævnte de interviewede personer oftest at personale situationen var et problem.  

Dagligvarebranchen har stor udskiftning hvilket også kom til udtryk med en af de interviewede: 

” Lang tid i branchen her kan være en 2-3-4 år. Vi må sige at vi arbejder i en branche hvor rigtig 

mange kun er her 1 år eller 2.”41  

Den korte ansættelse i branchen er et stort problem, da dagligvarebranchen oftest operer meget 

oprationelt og butikkerne dermed ikke dokumentere working processes og arbejdsgange. Når en 

medarbejder så forlader butikken forsvinder en masse skjult viden og know how, som en ny 

medarbejder ikke får mulighed for at lærer. Branchen benytter sig også af mange deltids- og 

assistanceansatte. Dette giver ligeledes nogle problemer i forhold til butikkens daglige drift.  

”Det kan man hurtigt se enten på opfyldningen eller på lageret for så kan det hurtigt blive noget 

med, at det kan jeg ikke finde så det køre jeg bare ned. Det er et ret typisk problem.”42  

Mange af de processer som er i butikkerne er ligeledes meget styret af de enkelte personer og 

butikkerne bliver dermed afhængige af enkeltpersoner. Det er ydermere op til enkelt personer at 

købe ind til deres afdeling ligesom de selv skal styre hvilke varer de har på lager.  

Der findes således kun få standardprocesser og det bliver dermed vanskeligt at optimere de daglige 

gøremål, når hver enkelt medarbejder har sit eget system og sin måde at gøre tingene på. 

                                                
41 Interview 2 s. 22 
42 Interview 1 s. 4 
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Personalesituationen gør derfor forsyningskæden mindre gennemsigtig da mange informationer er 

skjult ved den enkelte medarbejder. 

Denne personafhængighed gør at personaleressourcen bliver et vigtigt element i den daglige drift og 

dermed for konkurrenceevnen.  

 

5.2 Opsummering af Supply Chain gennemgang og løsningsforslag 

I afsnit 5.1 har jeg gennemgået COOP Danmarks Supply chain ved hjælp af min 

’struktureringsmodel’. Ved hvert område eller led har jeg beskrevet de observationer/opdagelser jeg 

har gjort i forbindelse med mine interviews og besøg i butikkerne. Jeg har også fremsat en række 

løsningsforslag, som alle kan være medvirkende til at forbedre konkurrenceevnen og give en bedre 

kundeoplevelse. Afsnittet svarer dermed til step 2 ’Supply Chain gennemgang’ og step 3 

’Problemløsning/forbedringer’.   

I undersøgelsen af sortiment sammensætningen fandt jeg frem til, at COOP Danmark ikke har et 

agilt sortiment og er lang tid om at introducere nye varer. Årsagen til dette skyldes at COOP kører 

med faste sortimenter og planogrammer for deres butikker. Disse bliver kun skiftet hver 4. måned. 

Dette hæmmer deres konkurrenceevne, da de derved ikke kan opnå fordele i at have et unikt 

produkt og dermed mulighed for en højere margin. 

For at løse dette, bør COOP have en mere fleksibel holdning til sortimentssammensætningen. De 

bør således skifte sortiment oftere, ligesom man i højere grad skal lave aftaler med lokale 

leverandører og eksklusiv aftaler. For at have det korrekte fokus vil det være nyttigt at foretage en 

ABC analyse, så man har fokus på de varer, som genere omsætning og værdi. 

Leveringssikkerhed og frekvens er et andet område som jeg har undersøgt. Jeg fandt her frem til at 

der i COOP Danmarks butikker oftest var tomme hylder. Dette skyldtes enten at varen var udsolgt 

og ikke var i butikken eller også var varerne kørt væk på et lager. Da der ikke er egentlig 

lagersystemer i butikkerne, er det uklart hvilke varer der er på lager. Dagligvareprodukter er oftest 

build to stock produkter, som følger en push strategi. Dette giver ofte unødige varelager i kæden 

eller varemangel.  

For at løse dette skal COOP Danmark indføre en mere Lean strategi. Dette kan gøres ved at de 

benytter en Milk Run strategi mellem distributionscenter og butikker. En Milk Run strategi vil give 

COOP større mulighed for at reagere på uventet efterspørgsel og sikre leverancer fra dag til dag.  
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Returemballage nævnte flere af butikkerne også som et problemområde. Dette skyldes at butikkerne 

har begrænset plads og den plads der er, bør udnyttes til salgsarealer. Når områderne er fyldt op 

med returemballage giver det problemer ved vareleveringer. Problemet omkring returemballage kan 

løses ved en bedre kommunikation så returen kan planlægges. Ved indførsel af Milk Runs og 

derved daglige leveringer, vil det også være muligt at få hentet returemballage dagligt og dermed 

give mere plads i butikkerne.  

I forbindelse med mine undersøgelser fandt jeg frem til at kommunikationen blandt de forskellige 

led var meget mangelfuld eller decideret manglede. Man deler således ikke salgsforecast og anden 

information, så gennemsigtigheden i kæden er således lav. Dette gør at butikkerne oplever at få 

mindre varer end de bestiller fordi der ikke er købt nok ind.  

For at løse dette skal man indføre en langt højere grad af vidensdeling og kommunikation på tværs 

af organisationen. Butikkerne laver salgsforecast og disse kan med fordel kommunikeres videre 

upstream i kæden. Ligeledes bør man i højere grad indføre VMI både internt, men også eksternt.  

Det sidste punkt jeg har gennemgået i forbindelse med min Supply Chain gennemgang er personale. 

Dette punkt har jeg medtaget, da samtlige interviewede nævnte dette som et problem. Butikkerne er 

meget afhængige af de enkelte personer, da mange af processerne er styret af enkelte personer i 

butikkerne. Dermed bliver butikkens performance afhængige af at de enkelte personer gør det godt. 

Da der er stor udskiftning blandt medarbejderne i branchen, forsvinder der hele tiden know how ud 

af butikkerne og dette hæmmer deres performance. Man skal således forsøge at automatisere og 

standardisere så mange processer som muligt, således at alle ved hvordan tingene skal gøres.  
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5.3 Key Performance Indicators 

For at kunne måle om man er på rette vej og at de tiltag man har iværksat virker, er det nødvendigt 

at opsætte en række Key Perfomance Indicators (KPI).  

KPI’er skal hjælpe organisationen med at definere og måle de processer man sætte op, for at nå de 

ønskede forbedringer og mål.  

Når man opsætter mål er det vigtigt at de er målbare og realistiske. Er de ikke målbare kan man ikke 

se fremskridt og er de urealistiske vil motivationen falde og organisationen vil give op på forhånd. 

Målene skal ligeledes være differentieret således at der er afdelings- eller unit mål, samt en række 

overordnede mål, for at undgå en nedprioritering af den samlede forsyningskædes performance 

(Walsh 1996: 511). Man skal sikre at de enkelte afdelingers mål tilsammen udgør den samlede 

organisations mål, da ingen leder eller bestyrelse kan træffe beslutninger, hvis der er for mange 

KPI’er, som måler vidt forskellige ting alt efter hvilke øjne der ser på dem (Baker 2007: 52). Denne 

holistiske tilgang skal sikre, at den samlede forsyningskæde performer bedst muligt og dermed kan 

konkurrere mod andre forsyningskæder.     

Historisk set har man kun haft fokus på ’hvad’ der skulle måles og ’hvordan’ det skulle måles, men 

nu er man også begyndt at have ’tidsperspektivet’ med i overvejelserne (Walsh 1996: 510).  

Det er således vigtigt også at definere ’hvor’ og ’hvornår’ man måler for at få en bedre forståelse af 

’målet’. Dermed bliver de enkelte KPI’er også mere sammenlignelige, da måling sker ud fra samme 

kriterier hver gang.  

KPI’er og måling af disse bliver dermed en balancegang mellem relevans og styring. Er en indikator 

først defineret kan den være svær at ændre igen, da den dermed får nye kriterier og dermed ikke kan 

benyttes til sammenligning i fremtiden. Man skal også passe på ikke at sætte for mange indikatorer 

op, da man derved risikerer at miste overblikket, og dermed ikke reagerer i tide på nedgange.  

 

Balance scorecard 

En måde eller et værktøj hvormed man kan holde styr på sine KPI’er eller sine mål er ved hjælp af 

Balance Scorecard (BSC). BSC blev udviklet af Robert Kaplan og David Norton tilbage i de tidlige 

1990’ere som et ledelsesværktøj til at måle performance med (Bauer 2004: 62). Det speciale ved 

BSC er, at det kombinerer de traditionelle finansielle mål med ikke finansielle mål for at give et 

mere ’balancerede’ billede af organisationen (Sharma 2009: 8).  
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BSC kombinerer fire perspektiver i målingen af virksomhedens performance i form af; Finansiel, 

Kunder, Interne forretningsprocesser og Uddannelse/Personale (Bauer 2004: 62). Selvom de fire 

perspektiver er vidt forskellige er de alligevel forbundet. Investeres der i det ene af områderne vil 

det som oftest have en afsmittende effekt på de andre områder også (Bauer 2004: 62).  

Formålet med BSC er at synliggøre vision og strategi så alle medarbejder ved og forstå hvordan og 

hvorfor de arbejder og støtte den samlede organisation (Sharma 2009: 8). Det gælder således om at 

få brækket de overordnede strategiske målsætninger ned i mindre oprationelle målsætninger som 

kan benyttes i det daglige arbejde.  

Ved at kombinere de fire perspektiver som både kan ske internt i en afdeling eller på tværs af hele 

organisationen og nedbryde de overordnede strategiske mål i mindre oprationelle, får man en 

holistisk tilgang til sin måling af performance. Dermed kan man arbejde sammen mod fælles mål og 

dermed forbedre den samlede forsyningskædes performance.  

 

Balance Scorecard og KPI’er i COOP 

Efter at have undersøgt COOP Danmarks forretning og fundet frem til en række løsningsforslag, er 

det som nævnt vigtigt at der opsættes en række mål; KPI’er, som kan måle og visualisere at man er 

på rette vej. Da jeg har valgt at fokusere på dyaden; distributionscenter-butik, med hovedvægt på 

butiksleddet, vil jeg sætte en række indikatorer op, som man umiddelbart kan måle på og som 

dermed understøtter mine løsningsforslag.  

Disse mål er nogen som jeg selv er fremkommet med. De skal imidlertid gerne støtte op om den 

overordnede strategi, som COOP Danmark har for deres forretning således at forsyningskæden 

performer bedst muligt.  

I nedenstående BSC; figur 5.3, har jeg opsat en række eksempler på mål som butikkerne kan måle 

på og som støtter op om de forbedringsforslag jeg har frembragt: 
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Figur 5.3 Balance Scorecard  
Område Mål Specifikt mål

Finansielle Omsætningshastighed   

  Omsætning pr. kunde   

      

Interne 
forretningsgange Tomme hylder   

  

Korrekte leveringer (tid og 

mængde)   

  Forecast fejl   

      

Kunder Servicegrad   

  Kundetilfredshed   

      

Uddannelse/personale Udskiftning   

  Personaletilfredshed   

  Uddannelsesmuligheder   

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som nævnt er ovenstående BSC kun et eksempel på en række KPI’er, som alle kan understøtte den 

overordnede strategi om at blive en mere konkurrencedygtig virksomhed. Jeg har ikke valgt at 

angive specifikke målsætninger, men alle ovenstående mål er specifikke og målbare, ligesom det 

specifikke mål skal være realistisk og indenfor en tidsperiode, f.eks. et finansår eller et kvartal.          

   

5.4 Sammenfatning 

Efter at have fulgt en vares flow igennem butikken jf. min undersøgelsesmodel, har jeg fået en 

viden om hvor i butikken der opstår problemer og hvor der kan ske forbedringer. Overordnede er 

butikkerne i COOP Danmark stadig individuelt styret og mange butikschefer og butiksbestyre 

ønsker stadig at ’lege’ købmænd. Dette gør at hver enkelt butik har sine problemer og hver enkelt 

butik som oftest betragter en søster butik som en konkurrent.  

Jeg har igennem min undersøgelse beskrevet mine observationer og de problemer jeg så. Derefter 

har jeg kigget hvad teorien og andre forfattere siger om emnet for til sidst at fremkomme med 

løsningsforslag som kan gøre butikkerne mere konkurrencedygtige og i sidste ende øge 
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kundetilfredsheden. Dagligvarebranchen har generelt meget lave avancer og det er således 

nødvendigt at alle parter i forsyningskæden arbejder sammen mod fælles mål og man udnytter sine 

aktiver bedst muligt. Jeg har i nedenstående figur 5.4 samlet alle min observeret problemer i de 

enkelte områder og tilføjet de løsningsforslag jeg har fundet frem til. 

 
Figur 5.4 Undersøgelsesmodel udfyldt 

1 2 3 4 5 6 7

Område/handling Vareplanlægning/
sortiment Varebestilling Varemodtagelse Opfyldning Salg Planlægning Retur

Ansvar Bagland Butik Butik Butik Butik Butik Butik/Bagland

Kommunikation

Problemer - Ikke agile  
- butikken har ansvaret -
personafhænigt          - 

ikke fuld fokus

- ingen kontrol            -
fejl pluk                   - 
leverencehyppighed

- ikke ældste varer 
først                      - 
personafhængigt

- fejlscanning        -
forkert pris

- ingen forecast   
- manglende 

kommunikation
- returemballage

Løsninger

KPI'er

Mere agile, automatiske disponering og bestillingsprocesser, Milk Run, Forecast og Kommunikation mellem alle led

Se Balance Scorecard

Bagland

Butik

Butik Bagland Kunde Kunde  ButikButik-lager

ButikButik Butik KundeBagland Butik-lager

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

I stedet for at sætte enkelte løsninger under hvert område har jeg sat alle løsningerne under alle 

områder. Dette skyldes, at mange af løsningerne vil påvirke flere områder og derigennem skabe en 

mere konkurrencedygtig forretning.   
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6 Hvordan påvirker problemerne detailhandlen 

Hvad betyder disse problemer for detailhandlen i dag og fremtiden? Jeg vil med dette afsnit 

diskutere de identificerede problemer og løsninger samt deres betydning for kundeoplevelsen og 

konkurrencesituationen.  

Som nævnt tidligere ændredes min tilgang til hele denne afhandling under min dataindsamling. Fra 

at starte med, at ville belyse konkrete dagligdagsproblemer og komme med konkrete 

løsningsforslag til disse, endte jeg med at opbygge en Grounded Theory, som kan hjælpe COOP 

Danmark til at blive mere konkurrencedygtig og derigennem forbedre kundetilfredsheden.  

Denne drejning skyldtes at jeg oplevede en vis arrogance og konservatisme blandt de folk jeg 

snakkede med. De mente alle at de havde styr på deres problemer og påpegede man et problem var 

de allerede i gang med at løse dette. Alligevel har jeg gennem observationer og private gøremål 

oplevet at der var tomme hylder, priserne var forkerte og de annoncerede tilbud kunne man ikke få.  

Disse observationer gælder ikke kun for COOP, men også for de øvrige aktører på det danske 

marked. I mange år har det danske detailmarked som nævnt været styret af de 3 store aktører; 

COOP, Dansk Supermarked og Dagrofa. Markedsforskydningerne har været små og man har indtil 

videre kunne holde indtrængende aktører nede eller helt væk fra marked. Denne dominans har gjort, 

at marked er gået i en form for dvale og de manglende forsøg fra nye aktører på at trænge ind på 

marked, har virket som en sovepude på de etablerede kæder. Denne tendens er kun blevet forstærket 

af Lidl’s tvivlsomme succes med at indtage det danske marked. Om Lidl’s problemer med at erobre 

marked, skyldes kundernes loyalitet til de etablerede kæder eller om det skyldtes at Lidl begyndte 

deres indtog, på et tidspunkt hvor der var højkonjunktur, hvor folk efterspurgte kvalitet og økologi 

frem for billigvare vides ikke. De danske aktører bør dog tage de udenlandske konkurrenter seriøse, 

da de i større grad har indført en række teknologier som gør dem langt mere effektive end de danske 

aktører.   

På trods af at konkurrencestyrelsen nævner den manglende konkurrence på marked i deres 

konkurrenceredegørelse for 2008 afviser aktørerne dette, og mener at der er rigelig hård 

konkurrence.  

Hvis konkurrence er så hård på markedet, hvorfor kan man så stadig finde tomme hylder? Hvorfor 

investerer man ikke i ny teknologi, som kan optimere processerne og derigennem øge indtjeningen 

og kundetilfredsheden?  

Hvad hvis en af de store europæiske eller verdensomspændende aktører som Carrefour, Tesco eller 

Wal-mart vælger at gøre deres indtog på det danske marked? Uden at have undersøgt disse 
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virksomheder til bunds virker de alle meget ambitiøse og gearet til at kunne presse de danske 

aktører. Kigger man på deres hjemmesider ser man, at de i modsætning til de danske aktører, alle 

har internationale strategier og har butikker rundt om i verden.  

De store aktører er også i højere grad begyndt at samarbejde med deres leverandører omkring 

udvikling og indkøring af ny teknologi og processer, som kan optimere hele kædens performance 

(Hunter 2005: 3). Denne collaboration med leverandører bør de danske aktører også indlede i stedet 

for at diktere og konkurrere med deres leverandører. 

De danske aktører bør udnytte at de stadig har en dominerende position på det mere end 100 mia. 

kroner store danske dagligvaremarked og arbejde på, at få skabt større overskud og bedre 

kundeoplevelser. 
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7 konklusion       

Formålet med denne afhandling har været at undersøge hvorfor, at COOP Danmark har haft svært 

ved at tjene penge og hvorfor man møder tomme hylder i butikkerne.  

Afhandlingen har vist at på trods af, at COOP Danmark er en af markeds største aktører, er De 

stadig langt bagefter hvad angår teknologi og optimeringsprocesser.  

 

For at kunne besvare min hypotese var det nødvendigt at foretage en række empiriske 

undersøgelser. Dataet fra disse undersøgelser blev ved hjælp af Grounded Theory metoden benyttet 

til at udvikle en teori, som kunne hjælpe med at besvare hypotesen. Teorien afdækker først 

markedssituationen, dernæst gennemgår den forsyningskæden, hvorefter det hele munder ud i en 

række løsningsforslag.  

 

Teorien har jeg benyttet igennem afhandlingen til, at belyse og analysere det danske 

dagligvaremarked og dernæst sat fokus på en enkelt aktør i form af COOP Danmark.  

Jeg fandt frem til, at det danske dagligvaremarked i mange år har været præget af nogle få store 

aktører. Dette har betydet, at man er meget konservativ i måden at drive forretning på og ikke har 

investeret i ny teknologi og udviklet sine processer. Denne mangel betyder at der oftest ses 

manglende fleksibilitet, mangel på varer, store lager af unødvendige varer og at butikkerne er 

afhængige af enkelt personer. Alle disse ting er med til at forringe COOP Danmarks 

konkurrenceevne og dermed gøre det svære at tjene penge.  

 

For at forbedre COOP Danmarks konkurrenceevne og derved sikre, at der er de rigtige varer på 

hylderne og deraf tjene flere penge, er jeg kommet med en række løsningsforslag til de problem jeg 

fandt frem til.  

COOP Danmark bør udnytte deres dominerende position på markedet når de sammensætter deres 

sortiment. De skal således være mere agile og åbne op for nye produkter og nicher hvor der er 

mulighed for at opnå en højere margin. De skal ligeledes udnytte deres logistiske set up og indføre 

Milk Run distribution. Derved kan man i højere grad sikre, at der kun er den rigtige mængde varer, i 

de rigtige butikker, på det rigtige tidspunkt. Butikkerne kan således benytte mest muligt plads til 

salgsarealer i stedet for lager og varemodtagelse.  
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Kommunikationen internt i COOP Danmark skal ligeledes forbedres. Som tingene er nu, deler man 

ikke salgsplaner ligesom butikkerne nærmest konkurrerer mod hinanden frem for at samarbejde. 

Denne mangel på videns- og informationsdeling er med til at give tomme hylder og dermed tabt 

omsætning.  

 

Afhandlingen har således vist, at troen på egen styrke og at markedet længe har været domineret af 

få aktører, har gjort at de danske aktører ikke har fulgt med tiden. Dette har resulteret i, at de har 

haft svært ved at opnå de nødvendige marginer, så man har kunnet tjene penge.  

Indtil nu har ingen af de store aktører på verdensmarkedet gjort deres indtog på det danske 

dagligvaremarked. Skulle det imidlertid ske ville de danske aktører få svært ved at klare sig, med 

mindre man skifter fokus og investerer i ny teknologi, får optimeret sine processer og begynder at 

arbejde som forsyningskæder frem for individuelle forretninger. 
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8 Perspektivering 

I min perspektivering vil jeg først frembringe nogle af de refleksioner jeg har haft i forbindelse med 

at have brugt Grounded Theory som undersøgelsesmetode. Dernæst vil jeg giver et kort overblik 

over hvordan fremtidens supermarked kunne se ud og de teknologier, som er ved at vinde frem. 

Dette kunne også danne grundlag for fremtid forskning inden for, hvordan man kan forbedre 

konkurrenceevnen indenfor dagligvarehandlen.  

 
 

8.1 Grounded Theory – Refleksion og kritik 

Grounded Theory som undersøgelsesmetode har givet mig en hel ny måde at undersøge et problem 

på. Metoden er meget praktisk anvendelig, men er ikke så let at gå til som først antaget. 

Flere teoretikere og forfattere har rejst forskellige kritikpunkter af metoden ligesom jeg undervejs 

flere gange er støt på problemer og tvivlspørgsmål.    

Nogle af de spørgsmål og kritikpunkter jeg stillede i forbindelse med brugen af metoden er: ’er det 

egentlig en teori?’, ’er mine data gode nok?’, ’hvordan finder jeg en sammenhæng i mit data?’.  

Disse spørgsmål gjorde at jeg flere gange vendte tilbage til artikler om Grounded Theory, ligesom 

jeg flere gange har vekslet mellem mit data og min teori udvikling. Netop denne veksling imellem 

data og teori udvikling er imidlertid det som Grounded Theory går ud på og efter hånden opstår der 

sammenhænge, koncepter og kategorier i data og teorien begynder at tage form (Goulding 2001: 

30). Dette tager lang tid og denne tid med manglende resultater, panik og desorientering betegner 

Glaser som ”The Drugless Trip” (Goulding 2001: 31)43.  

Den teori der bliver udviklet igennem Grounded Theory er bygget på indsamlet data og virkeligheds 

fænomener. Jeg har således undersøgt virkeligheden og derudfra lavet en teori.  

Det kan således opfattes som en kortlægning af virkeligheden mere end en teori.  

Problemet med at udvikle teorier ud fra primære data i form af interviews kan være at dataet er 

fortolket af giveren. Dermed kan teorien blive farvet eller bygge på forkerte grundlag. 

Det er ligeledes svært som gengiver af ’historien’ eller undersøgelsesfeltet, at forholde sig åbent til 

data. Man vil som oftest allerede begynde at drage sammenligninger, konklusioner og fokusere på 

bestemte punkter tidligt i forløbet. Udvikleren af teorien vil som oftest også være ’specialist’ 

indenfor et felt og dette kan dreje en undersøgelse af data i en bestemt retning. Det er derfor nemt at 

                                                
43 Glaser 1978 
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overse vigtige pointer, fraser eller begivenheder, som måske ville have en indflydelse på 

teoriudviklingen.   

Teorien har ikke nogen egentlig forankring og den kan dermed risikere at blive for bred og ikke 

blive specifik nok. Den Grounded Theory udspringer heller ikke af allerede eksisterende teorier, da 

den er udviklet ud fra et specifikt sæt af data.  

Dette er imidlertid en af grunden til at jeg valgte at benytte Grounded Theory i denne afhandling. 

Jeg følte ikke at der fandtes en teori, som kunne besvare min hypotese ligesom min hypotese, først 

begyndte at danne sig i forbindelse med min dataindsamling.   

Grounded Theory’s styrke er at den let kan modificeres og at teorien netop tager udgangspunkt i 

den kontekst man befinder sig i. Jeg mener derfor at, ved at benytte denne metode kunne jeg 

fremstille et værktøj, som kunne styre mit data og hjælpe mig til at besvare min hypotese.  

 

8.2 Fremtiden 

Efter at have undersøgt COOP Danmarks forretninger og identificeret problemer, som kan virke 

hæmmende for konkurrencesituationen og kundetilfredsheden i et nutidsbillede, vil jeg i 

nedenstående redegøre for nogle af de fremtidsmuligheder, der ligger i dagligvarehandlen.  

Jeg vil kun ridse nogle af de allerede kendte teknologier op, samt belyse nogle af de tiltag og forsøg, 

en række af aktørerne allerede har taget. ”Fremtidens Supermarked” kunne være en mulighed for 

videre forskning, da aktørerne i høj grad ville kunne opnå en række konkurrencemæssige fordele i 

forhold til sine konkurrenter.  

Nedenstående tanker og idéer er dels fundet via søgning på Internettet, dels i Retail Institute skrift; 

’Fremtidens supermarked’, men også ved at have læst artikler om hvordan en række af de store 

aktører hele tiden prøver at udvikle deres forsyningskæder.   

 

RFID 

En af de mest omtalte teknologier i øjeblikket i dagligvarebranchen er Radio Frequency 

Identification; RFID. RFID er en ’intelligent’ stregkode som påsættes eller bygges ind i produkterne 

(Bl.a. Kotzab 2005: 125).  I modsætning til de velkendte stregkoder kan RFID chippene aflæses 

trådløst indenfor en bestemt radius. Det er således muligt at identificere varerne i butikken 

ligegyldigt hvor de står. Teknologien kan således benyttes til at optimere lagerbeholdning, spore 

fejlleverancer, håndtere returvarer etc.  
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En række af de store dagligvarekæder, som Wal Mart og Metro er allerede begyndt at indføre 

teknologien og har bedt deres største leverandører om at benytte teknologien (’Beverage Industry’ 

2004: 44). På sigt kan teknologien udvikles så man får et intelligent supermarked. Metro tester i 

øjeblikket teknologien i deres Future Store. Når man tager en vare på hylden, bliver der bestilt en 

ny. Når den bliver lagt i indkøbsvognen registres dette og den bliver tilføjet din konto. Når du går 

rundt i supermarkedet registres dette og du kan få oplyst speciale tilbud alt efter hvor i 

supermarkedet du befinder dig eller din kunde status. Når du så forlader supermarkedet bliver de 

varer du har i vognen registret og pengene bliver trukket fra dit dankort44.      

 

Elektroniske prisskilte 

En anden teknologi som allerede er ved at blive afprøvet i en række danske supermarkeder er 

elektroniske prisskilte. De elektroniske prisskilte vil være integreret med butikkens kassesystem 

således at priser på skilte og den indscannet pris vil være ens. Dermed undgår man prisfejl og 

utilfredse kunder. Priserne vil ligeledes kunne styres af en medarbejder i stedet for, at mange 

medarbejdere skal rundt i hele butikken og skifte priser en gang om ugen.  

 

Disse teknologier samt fremtidige initiativer skal ikke kun udvikles og ejes af butikkerne. Det vil i 

højere grad skulle, ske som et samarbejde mellem leverandører og butikskæder. Det kunne således 

være interessant at undersøge videre, hvordan man kan danne sådanne partnerskaber så 

konkurrenceevnen forbedres og man derved har mulighed for at opnå en højere indtjening.   

 

                                                
44 Se en animeret film af konceptet her: http://www.youtube.com/watch?v=oHKcDTY2v7s 
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Bilag 1 - Interviewguide til afdelingschef 
 
Dette her skal ikke ses som et decideret interview, men mere som en samtale om hvordan tingene 
fungere i netop jeres butik. Jeg vil ud fra samtalen prøve at identificere de problemer jeg ser 
ligesom jeg vil forsøge at komme med idéer til hvordan de kan løses. 
 
Jeg er klar over at du i din afdeling både har Automatisk Distribution og manuel bestilling. Jeg 
kunne godt tænke mig at vi prøvede at gå begge dele igennem får at finde fordele og ulemper ved 
begge.   
 
Vi kan starte med den manuelle bestilling: 
  
Prøv at beskrive en ”ordres flow” fra en tom hylde til kunden har betalt varen: 
 
 
Hvor i flowet oplever du de største problemer? 
 
 
Det samme med automatisk bestilling (AD): 
 
beskrive en ”ordres flow” fra en tom hylde til kunden har betalt varen 
 
Hvor i flowet oplever du de største problemer? 
 
 
Jeg har prøvet at lave en oversigt over de step jeg mener ordren går igennem.  
 
Vil du mene at du kunne bruge en sådan visuel oversigt i dit daglige arbejde? 
 
Er der nogle oplysninger omkring dine vare du føler at du mangler i dit daglige arbejde? 
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Bilag 2 - Observationsguide 
 
 
 

• Butik/kæde 
 
 
 

• Hvordan fremstår butikken? 
o Rent/beskidt 
o Er der personale 
o Rodet eller orden 

 
 
 
 

• Butikkens indretning 
o Er der tomme hylder 
o Er prisskiltningen i orden 
o Gamle varer 
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Bilag 3 - Interview 1 
 
 
Kan du starte med at fortælle hvordan din dagligdag i butikken er og hvilke problemer du oplever 
i hverdagen? 
 
Hvis vi skal starte fra en ende af, så har vi som de fleste andre en del udfordringer med at skaffe 
kvalificeret personale, og det gælder primært på fuldtidsmedarbejderedelen. Som udgangspunkt 
synes jeg vi fungere rimeligt godt, med at skaffe deltidsmedarbejder og assistancer og folk som 
kommer om eftermiddagen, men det har været svært med fuldtidsmedarbejder.  
 
Oplever du at der er stor udskiftning af medarbejdere blandt fuldtidsansatte?  
 
Det har der i hvert fald været i starten, men nu er vi ved at nå et niveau hvor det mere fornuftigt og 
der ikke er så stor udskiftning mere. Vi har en god fast grundbestanddel af medarbejdere. Det har 
givet meget ro i butikken og gjort hverdagen meget lettere for os.  
 
Hvad med deltidsansatte? Er der stor udskiftning blandt dem? 
 
Nej det er der ikke. I starten var der, men som udgangspunkt så er de her egentlig ret længe og 
virker som om at de er ret glade og tilfredse med at være her. 
 
Hvordan foregår oplæringen af nye medarbejdere? Bliver der lavet en plan så medarbejderen er 
klar over sine arbejdsopgaver og ansvarsområder så du styre hvad de lærer? 
 
Som udgangspunkt er det lidt en kombination. F.eks. assistancerne, dem som sidder i kassen, de 
bliver introduceret og så kommer de på kasseskole, som er en standard introduktion til systemet. 
Ude i butikken er det op til os selv at præge dem og forme dem. Der er selvfølgelig nogle 
grundretningslinier og ellers er det os selv der styre det.  
 
Udskiftningen af medarbejdere og den individuelle oplæring af medarbejdere kan skabe 
problemer i dagligdagen da de daglige processer er forskellige fra butik til butik. Det kan f.eks. 
være manglende varer på hylderne. Er det noget du har oplevet? 
 
Ja, vi får jo selvfølgelig en del spørgsmål fra nye medarbejdere. Primært fra assistance holdet hvor 
hvordan og hvorledes, nogle af de ting vi tager som en selvfølge, som fastsatte bare tænker; når 
men det er bare sådan og sådan, der er de lidt mere i tvivl. Det kan man hurtigt se enten på 
opfyldningen eller på lageret for så kan det hurtigt blive noget med, at det kan jeg ikke finde så det 
køre jeg bare ned. Det er et ret typisk problem.  
 
Hvordan er fordelingen af fuldtidsansatte og deltidsansatte? 
 
Vi er ca. 10 fuldtidsansatte, 15 assistancer og 8 servicemedarbejdere.  
 
Nu har vi været lidt rundt omkring medarbejderen. Hvad er der ellers af dagligdagsproblemer? 
 
Som vores forhold er nu har vi nogle udfordringer med varemodtagelse og lidt bøvl med logistik. 
F.eks. her til morgen så har vi oplevet… Vi har både tørvarer levering mandag nat og friskvarer 
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levering. Hvis vi ikke pakker tørvareremballagen på en bestemt måde så de står helt fremme, så 
chaufføren ikke kan komme ind uden at flytte det så oplever vi at han ikke tager det med. I dag har 
vi så pakket det og gjort det klart så vores lager har været pakket med tørvarer emballage. Så er 
ferskvarerne kommet og chaufføren har kigget ind og tænkt; jeg skal ikke fjerne de tomme burer, 
jeg kan ikke komme ind, jeg kører igen.  Det betyder så at vi ikke har fået mælk, frugt & grønt og 
pålæg. Det er jo lidt skidt. 
 
Hvad gør i så? Får i så en leverance senere i dag? 
 
Vi har så ringet ind og spurgt hvorfor han ikke har været. Der var svaret så at han ikke kunne 
komme til at læse af. Så de kommer senere og levere selvfølgelig varerne, men det er noget bøvlet at 
det først bliver klokken 11 i stedet for klokken 6-7 stykker.  
 
Det er nogle af de dagligdags problemer du ligger og ”slås” med? 
 
Ja det er det. Og specielt fordi vi ikke har meget plads i varemodtagelsen så der er vi meget 
afhængige af, at tingene bliver taget med. Og der skal ikke særligt meget til derude før det går galt.  
Det bunder typisk i at vi ikke får taget returemballage med og så hober det sig lynhurtigt op.  
 
Jeg vil nu gerne vide lidt om salgs- og genopfyldningsprocessen i butikken.  
Hvordan fungere bestillingen af varer til jeres butik? Dette gælder både computerbestillinger og 
manuel bestillinger. 
 
Det gælder ikke for os. Vi er ikke med i det som nogle af de andre har, som hedder AD. Vi bestiller 
selv alt, hvad skal man sige, i hånden. Det gælder både tørvarer og ferskvarer.  
 
Hvem står så for bestillingen? Er det dig eller er det de enkelte afdelingsledere? 
 
Det er de enkelte afdelingsledere. Det er selvfølgelig frugt & grønt, mælk og brød der er fra dag til 
dag. Tørvarer har vi til levering 2 gange om ugen. Og det skal vi bestille tirsdag til torsdag eller 
torsdag til tirsdag. Så er der lidt forhindringer afhængigt af om det er forland eller bagland.  
 
Hvad er forskellen på forland og bagland? 
 
Baglands varer er typisk varer hvor der er lav omsætningshastighed som ligger på et speciellager 
og der skal man bestille længere tid i forvejen. For vores vedkommende er det torsdag til tirsdag. 
Forlandsvarerne kan vi f.eks. bestille fra tirsdag til torsdag og lørdag til tirsdag.  
 
Hvad nu hvis I misser en bestilling? Er der så en minimumsordre der bliver bestilt og leveret til 
jer? 
 
Nej. På brød fungere det sådan at hvis der ikke bliver tastet noget så ligger Schulstad automatisk en 
nød ordre ind. Det er et gennemsnit af hvad man har bestilt de sidste 2 uger. Præcis hvordan 
fordelingen er, kan jeg ikke huske, men der kommer i hvert fald noget. Med de andre varer er det 
bare ærgerligt.  
 
Hvordan er fordelingen mellem hvad i får fra COOP og hvad i får direkte fra leverandørerne, 
som f.eks. Schulstad? 
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Vi får kød fra Danish Crown, og hvis slagteren har andre kød leverandører kommer de selv med 
det. Brødet kommer direkte fra Schulstad. Og så har vi nogle få leverandører som levere varerne 
direkte. Nogle af de andre varer kan enten være leveret direkte eller via COOP afhængigt af om det 
er kvartpaller eller hel paller. Typisk spiritus. Så har vi nogle andre varer som bliver direkte leveret 
fra leverandøren. Det er forholdsvis små mængder man sælger så de ligger som udgangspunkt ikke 
på COOP’s lager for ikke at optage plads. Bryggerierne levere også selv.  
 
Nu nævner du selv Schulstad og Danish Crown som leverandører. Er det COOP bestemte 
leverandører eller har I mulighed for selv at lave en leverandøraftale med f.eks. et lokalt bryggeri 
hvis I ønsker det?  
 
Ja, for vores vedkommende i Irma kan det godt lade sig gøre, men det går så igennem Irma først. Vi 
har f.eks. en aftale med Brøckhouse, de er inde i forvejen, men vi har så taget nogle flere varianter 
fra dem. Der er flere steder hvor man kan siger at ligger der et eller andet firma med lokal 
interesse, så kan man godt gå hen og lave aftaler med dem.  
Det er meget rart at man har den mulighed. Jeg ved at Nykøbing har en aftale med et bryggeri 
deroppe og sådan er der forskellige aftaler.  
 
Nu har I jo ikke computerstyrede bestillinger i form af AD, men oplever I at der kommer 
tvangsfordelinger fra COOP? 
 
Ikke fra COOP, men fra Irma. Det fordi at selvom vi er COOP ejet og har COOP som leverandør 
så kører Irma som en selvstændig kæde og har egen vareafdeling som laver aftaler med 
leverandørerne osv. Men vi kan godt få noget fordelt.  
 
Bliver i informeret om disse fordelinger eller det noget som pludselig dukker op? 
 
Som udgangspunkt får vi det at vide.  
 
Men det kan ske at ikke får noget at vide? 
 
Ja det kan godt ske nogle gange. 
 
Nu når I selv bestiller varer, ved I jo hvor mange burer og paller som kommer og kan tage højde 
for det i personalefordelingen. Så må det være surt når der kommer tvangsfordelinger som ikke 
er blevet oplyst og der så står en palle eller to ekstra som ikke er blevet indkalkuleret i 
personalebesætningen.  
 
Ja, men som udgangspunkt er det ikke så slemt. Jeg har været i Kvickly og Brugsen før og 
sammenlignet med dem så slipper vi ret billigt.  
 
Det er så lidt en konsekvens af at Irma køre deres eget løb i COOP kæden? 
 
Ja. 
 
Hvordan bliver leverancer registreret i jeres system? COOP betaler penge til butikkerne for ikke 
at tælle varerne ved leverance. Hvordan kan du så registrere hvad der er på lager? 
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Vi får jo skrevet fakturaer ud på alt hvad vi har bestilt hjem og så er det som udgangspunkt op til 
den enkelte butik hvor meget man vil gøre ud af det. Selvfølgelig sker der fejl en gang imellem. Men 
som udgangspunkt…, ja men i store trækker passer det. 
 
Du har ikke oplevet at det i systemet registreret antal ikke passer med det faktiske antal pga. at I 
har fået for lidt leveret i forhold til fakturaerne? 
 
Det sker en gang imellem. Men det er ikke noget der er normalt. Normalt tjekker vi de store 
mængder efter og ser om det passer. Så tager vi den derfra. Alle småtingene hvor der kommer en 
enkelte vare er ikke noget vi bruger tid på. Halv paller og kvart paller og sådan noget.  
 
Det vil sige at det bestilte antal varer er det som bliver registreret i systemet? 
 
Ja. Altså hvad kan man sige. Vi taster og bestiller selv vores varer så folk de tjekker selv deres 
fakturaer og har rimelig styr på hvad der er.  
 
Hvordan synes du at samarbejdet mellem COOP og Irma fungere? Her mener jeg hvordan du ser 
COOP rolle i den daglige drift. Kunne du tænke dig mere information om f.eks. salgstal eller 
strategier? 
 
Der er vi jo igen blandet lidt uden om det fordi der har vi hele vores hovedkontor som tager sig de 
ting. Så hver gang vi spørgsmål på de punkter ryger de til enten vores marketingafdeling eller vores 
salgsafdeling eller vareafdeling. De eneste punkter hvor vi går direkte til COOP, det er omkring 
vareleverancer, hvis der ikke bliver taget retur med. Hvis der er kvalitetsfejl eller mangler er det 
typisk dem vi kontakter.  
 
Man kan så sige at Irma står for indkøb af Irma varer, markedsføring osv. mens COOP 
varetager hele logistikprocessen?  
 
Ja i store træk. Så de typiske ting tager Irma kæden sig af.  
 
Er der så noget information du kunne tænke dig at Irma videregav til dig omkring hvad der sker 
på marked f.eks.? 
 
Jeg synes egentlig at vi får nok information om. Der kommer generelt god information ud fra de 
forskellige afdelinger omkring hvad der sker og hvad der er planlagte aktiviteter, kampagner og 
nyheder og alt sådan noget. 
 
Hvor lang tid i forvejen får i at vide at der er kampagne? 
 
Vi kører, vores standardavis 2 uger i forvejen, hvor vi laver salgsplaner på varer i avisen. Det vil 
sige at vi her i uge 11 bestiller varer til uge 13. I forbindelse med jul og påske kan vi godt ligger 
ordre in længere tid i forvejen.  
 
Nu siger du selv at I bestiller varer 2 uger i forvejen til kampagner. Hvor stor en indflydelse har i 
på mængden af varer i bestiller og får leveret?  
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I store træk er det os selv der bestemmer mængderne.  
 
Oplever du at der bliver leveret mindre, fordi indkøb ikke har købt ind til at I kan få leveret den 
ønskede mængde varer? 2 uger i forvejen er måske ikke særlig lang tid at give indkøb, hvis det er 
varer fra f.eks. Spanien eller Italien.  
 
Det sker og det er også en af de ting vi diskuterer en gang imellem at vi løber ind i mange 
leveringssvigt fordi der simpelthen ikke er varer nok på lager. Det kan både være til kampagner og 
almindelige varer hvor der ikke har været bestilt varer nok hjem. Lageret er løbet tør. Det er en 
rimelig stor udfordring.  
 
Der bringer mig så hen til spørgsmålet om i udarbejder forecast på salget i butikken eller er det 
bare vurdering fra uge til uge? Sidder du sammen med afdelingslederne og planlægger hvad i 
forventer at sælge om 1-2 måneder? 
 
Nej, ikke så detaljeret. Men op til højtider kan vi godt mærke at vi løber ind i det problem en gang 
imellem at så løber vi tør for de forskellige sæson aktuelle varer. Det kan være at der rent fysisk 
ikke er flere på marked, men det kan selvfølgelig også være at butikkerne har taget mere end 
forventet. Men som udgangspunkt bruger vi vores salgsplan til at bestille varer. Det er ikke altid en 
garanti for at vi så får de mængder som vi har bestilt. 
 
Vil du synes det kunne være en mulighed for at øge salget i den enkelte butik at lave nogle 
forecast som gjaldt 1 til 2 måned frem i tiden, så indkøb havde mulighed for at købe ind til at 
imødekomme butikkernes efterspørgsel? 
 
Jeg er ikke sikker på at det ville bliver lettere for os ude i butikkerne at skulle planlægge så langt ud 
i fremtiden på varedelen. Som regel hvis vi har nogle store kampagner f.eks. fødselsdag og top 
uger, så afgiver vi ordre på det mere end 14 dage før. Det kan være 1-2 måneder før for at være 
sikker på at vi har varer nok hjemme. Og det gør vi også op til jul på mange af tingene.  
 
Nu nævner du selv at i rent faktisk planlægger ud i tiden ved f.eks. top uge og fødselsdag og at i 
kommunikere på tværs af organisationen for at have varer nok hjemme. Vil det kræve meget 
mere arbejder at planlægge sådan i hverdagen også?  
 
…Det har jeg lidt svært ved at svarer på. Som det er nu så er det jo ret hurtigt omskifteligt, så der 
kan nå at ske mange ændringer. Og umiddelbart har jeg lidt svært ved at forholde mig til at vi skal 
være i så god tid. Det vil selvfølgelig også være noget mere tidskrævende. Og tid er ikke det vi har 
mest af. Så det vil kræve meget, meget grundig planlægning og det bruger vi meget tid på både i 
forhold til jul og påske og top uger og fødselsdag og hvad der er. Hvis vi skulle bruge den 
nødvendige tid på det ville det nok være endnu mere tidskrævende.  
 
Er der nogle strategitiltag som siger at COOP kæden bevæger sig i den og den retningen og 
butikken skal bevæge sig i den og den retning? 
 
Nej, det er igen Irma som styre strategitiltag. Igen synes jeg at vi generelt får god information om 
hvad retning vi bevæger os i og hvor vi skal hen af. På det overordnede niveau synes jeg at det er 
en passende mængde information vi får.  
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Har i nogle fælles mål som kæden og butikken arbejde hen imod? 
 
Overordnede har vi nogle fælles mål og det kan både være talmæssigt, men også meget på 
korrektionsbestillinger. Forskellige tanker og idéer er ligeledes mål. De kan gå ned igennem og 
gøre sig gældende i butikkerne. Men generelt synes jeg vi kører i en meget ens retning og oplever 
ikke nogle radikale ændringer, hvor vi den ene dag skal gøre det ene og den anden dag skal gøre 
det andet. Generelt virker det meget struktureret. 
 
Nu nævner du selv at du er meget godt tilfreds med den information du får fra COOP og Irma, 
men hvor meget kommunikere du den anden vej omkring lokale tiltag i byen? 
 
Ja, men det synes jeg egentlig der er. Nu har vi eksemplet med at der skal åbne et nyt butikscenter 
indenfor nogle år. Der har vi lige fået høring fra kommunen omkring hvordan og hvorledes det skal 
se ud og tankerne omkring det og hvad der ellers er af praktiske ting. Der har jeg sendt et 
eksemplar videre ind. Det går så igennem vores distriktschef som så sender det videre.  
 
Det vil sige at den enkelte butik har fingeren på pulsen i forhold til hvad der sker i lokalområdet 
og kommunikere det videre? 
 
Ja. Det er lagt meget op til den enkelte butik. Vi skal selv være meget købmænd og selv tage meget 
ansvar og har gode muligheder for at kunne være med i hvad der sker i lokalområdet.  
 
Det er så ikke helt det indtryk jeg har fået af COOP i første omgang at der var mulighed for disse 
lokale tiltag. Er det så noget der er unikt for Irma eller det gældende for hele COOP? 
 
Nej, det er en af de store forskelle på Irma og nogle af de andre kæder. Den enkelte butik har meget 
store friheder og egentlig kan tage selvstændige initiativer og muligheder. Det er jo måske noget af 
det der gør det lidt sjovere at være på arbejde at man kan prøve en masse forskellige ting af.  
 
Omkring produkt- og lagerstyring kan jeg forstå at der dels er nogle faste varer fra COOP som I 
skal have, men også at der er mulighed for at tage lokale leverandører ind. Er det rigtigt? 
 
Ja, det er det. Som udgangspunkt er det de forskellige vareafdelinger som tager sig af at indgå 
aftaler og overordnet bestemmer sortimentet. Vi har så nogle forskellige måde at dele sortimentet 
op på. Det er muligvis lidt anderledes end de andre kæder i COOP. Vi har 4 forskellige sortiments 
type som hedder 1, 2, 3 og 4. Hvor 1 er Irma varer der er en type som er ens for alle. 2 er 
markedsførte mærkevarer. Så er der 3 som egentlig er frivillig og 4 som f.eks. er COOP varer, altså 
x-tra varer.  
 
Er der så nogle varer i skal have? 
 
1 og 2 er som udgangspunkt det man kan kalde grundsortiment. 3 kan du så tage efter plads, behov 
og efterspørgsel. Så som udgangspunkt er det egentlig valgfrit. Det er noget vi er begyndt på for et 
års tid siden. Det er blevet lavet for at gøre tingene lidt mere gennemskueligt. Denne ændring 
skyldes at vi har butikker fra 100 m2 til 1100-1200 m2. Det kræver selvfølgelig også at der er meget 
individuel tilpasning. 
 
Hvordan styrer I jeres varer på lager? Er der et system eller hvordan foregår det? 
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Ja, men det er der selvfølgelig noget system i, men det kunne være bedre. Det er noget af det vi 
arbejder på. Men igen, som vi også snakkede om i starten, handler det meget om medarbejderne, 
hvor meget de kommer ind over og selvfølgelig hvor meget de bliver præget og fuldt op på. Hvis 
man ikke er OBS på det og tjekker op på folk løbende så kan det godt gå hen og blive noget rigtigt 
rod.  
 
I hvor stor grad føler du at der ligger varer og bliver for gamle eller der bliver bestilt nye varer 
hjem som egentlig ligger på lager, men som ikke kommer frem fordi der ikke er system på 
lageret? 
 
Lige hvor vi løber ind i datovarer er egentlig ikke så slemt. I store træk ved de enkelte hvad de har 
på lager. Men dermed ikke sagt at det ikke kan ske at der står noget i kælderen som kan være på 
hylderne. Men det handler igen meget om tiden vi har til at få gennemgået de varer vi har i 
kælderen.  
 
Nu nævner du at det er noget i arbejder med at få system på lagret. Er det noget du som 
butikschef har ansvaret får eller det noget som kæden hjælper med til? 
 
Det er helt frivilligt og op til mig selv.  
 
Kunne du tænke dig at kæden satte nogle ”eksperter” ind som kunne hjælpe dig med at optimere 
lager, butiksindretning, fremtidigt salg eller andre ting? 
 
Ja, men generelt vil jeg sige at vi altid har mulighed for at spørger til hjælp, både gennem kæden og 
leverandøren. Igen i forhold til nogle af de andre kæder i COOP hvor det måske bliver mere på-
duttet forskellige space på afdelingerne, hvis det stadig er sådan. Så har vi mere frie rammer og 
skal ikke nødvendigvis følge en plan. Der er det os der fylder op ud fra vores kunder.  
 
Men du har mulighed for at søge support ved tvivlsspørgsmål hos kæden?  
 
Ja, det kan vi som udgangspunkt og også bruge leverandørerne til det.  
 
Er det noget du benytter dig af? 
 
Det er primært nogle få leverandører vi trækker tal på og ellers så bruger vi det ikke i så høj grad. 
Vi er meget individuelle. Det er vores egne ting vi går ind og op prioriterer. Vi har mange egne 
mærkevarer. Generelt fordi vores butikker er så forskellige har de ikke samme udgangspunkt med 
hensyn til plads og sortiment.  
 
Hvis nu COOP, kæden eller en enkelt butik har haft succes, føler du så at det er noget som bliver 
meldt ud så i andre har mulighed for at kunne bruge et evt. succesfuldt tiltag? 
 
Der synes jeg egentligt generelt vi får gode muligheder. Vi får primært på friskvarer områderne 
hvor vi har mulighed for at kontakte vores fag-konsulenter. Generelt har vi en god evne til at 
videreformidle hvad de andre gør af fornuftige ting og tiltag. Både på den praktiske del om hvordan 
og hvorledes vi gør, men ligeså meget på at få sendt tal rundt.  
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Så man deler faktisk succeser? 
 
Ja. F.eks. også i forhold til planlægningen af top uger og top dage vi har haft. Så har det også 
været sådan at butikkerne har skullet melde tilbage hvad vi har af tanker og tiltag i den uge. Det er 
så distriktsvis blevet ud så man kan se hvad der sker i de forskellige butikker i de forskellige 
distrikter. Generelt er der god vidensdeling.   
 
Hvordan føler du at fællesskabet er inden for henholdsvis kæden og indenfor COOP? 
 
Ja, altså internt i kæden har vi et super godt sammenhold, både i forhold til hovedkontoret og de 
forskellige afdelinger, men også indbyrdes i forhold til butikkerne. Og man ser ikke umiddelbart 
naboen som konkurrent så længe det er Irma. Generelt er der meget stor hjælpsomhed og 
fleksibilitet både i forhold til at hjælpe hvis der er varemangler, det kan være personale og sygdom 
og sådan noget. Det er nok også en af de ting der er lidt unikke for Irma. Hvor at superbrugsen 
eller Kvickly eller hvad der nu er, er begrænset for hvor meget vi har med dem at gøre.  
 
Det vil sige at indenfor den enkelte kæde er der et godt sammenhold, men hele COOP kæde 
tankegangen og sammenholdet er der måske ikke rigtig? 
 
Ikke… I hvert fald ikke mellem Irma og de øvrige kæder. Det er heller ikke mit indtryk. –det kan 
godt være at der er nogle lokale aftaler, men det er meget person afhængigt.  
 
Nu har vi været lidt omkring. Har du nu nogle problemer som vi ikke har været inde på eller 
hvilke af de problemer du har nævnt synes du er de største? 
 
Nej. Generelt tror jeg at mange af problemerne som udgangspunkt er ens for alle. Der er nogle 
basale ting som alle slås med. Det kan være meget forskelligt fra butik til butik, men f.eks. logistik 
og personale udfordringer er nok noget alle kan nikke genkendende til og så generelt er tidspres 
ude i butikkerne.  
 
Nu nævner du selv medarbejder problematik, men det kan I jo ikke gøre så meget ved selv, men 
hvad er det du sådan rent logistikmæssigt kunne tænke dig blev forbedret? 
 
Meget af de logistikproblemer der er det er, jeg ved ikke om man kan sige det er personafhængigt, 
men det vi gøre her er at pakke tingene som de skal og sørger for det er i orden. Så kan vi som 
udgangspunkt ikke gøre mere. Også fordi vi som regel har nat levering så når vi får leveret varer er 
vi her mange gange ikke. Så vi er egentlig ret meget afhængige af at de tager de ting med som de 
skal. Muligheden for at gøre noget ved det, hvis der ikke er taget retur med er ret begrænset. Vi kan 
ringe ind og klage over det og så er udgangspunktet at det bliver noteret og så kan man sige at vi 
gerne vil have det taget med næste gang. Men hvis det handler om at man har 8-10 paller stående i 
en uge så giver det nogle problemer ude på lageret. Der kunne man måske godt tænke sig lidt mere 
hjælpsomhed på en eller anden måde. Det kan lige så vel være fra chaufføren som måske tænker vi 
skal bare læsse det her af, fuck det, det er ikke vores problem. Nogle gange, hvis vi får mange varer, 
kan vi opleve at komme om morgenen og der er kommet 10 paller og så kan man starte med at 
bruge tre kvarter på at rydde op ude i varemodtagelse for at kunne komme til at komme i gang og 
komme rundt. Det er frustrerende.  
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Kunne du tænke dig at der kom dag til dag levering, så du fik mindre antal paller hjem pr. 
levering? Ville det kunne lette din hverdag og være med til at skabe overblik?  
 
Ja, det kunne det måske godt gøre. Som udgangspunkt så er det vel også noget som kan løses. Det 
er egentlig ikke lige en mulighed jeg overvejet så meget. Men det kunne godt være en løsning. Det 
er jo også muligt at få lavet om på sine leveringsmønstrer. Det kunne måske godt være vær at 
overveje. Men indtil videre er det ikke noget jeg har spekuleret så meget over.  
 
Vi har nu været rundt om mange ting og jeg vil sige mange tak for din tid. Jeg vil gerne hører om 
det er i orden at jeg vender tilbage hvis jeg har flere spørgsmål eller ønsker noget uddybet? 
 
Selvfølgelig. Du ringer bare. 
 
Men så endnu en gang tak for hjælpen.  
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Bilag 4 - Interview 2 
 
 
Har du kun været i Kvickly eller har du været i andre kæder? 
 
Nej og jo. Den gang jeg startede hed det Brugsen. Det var ligegyldigt om det var en lille butik eller 
en stor butik. Så var der også nåede der hed OBS som var de eneste som havde andet navn. Jeg 
startede helt tilbage da jeg var 18 år og kom i lærer, der var 2 år og det var i Brugsen. For 20 år 
siden delte man Brugsen op, fordi man ønskede… Da lavede man en dagliBrugsen, LokalBrugsen 
og en SuperBrugsen fordi det var kompliceret at kører så stort et spænd på samme koncept. Det vil 
sige at jeg faktisk har været i Brugsen, men 2 af de Brugser jeg har været i er kommet til at hedde 
Kvickly. Så det har været store butikker jeg har været ansat i.  
 
Får at starte helt fra starten af, hvad synes du så er de største problemer i forbindelse med din 
dagligdag i butikken? 
 
Jamen det er… Lige nu holder vi både her i butikken, men også på kædeplan fokus på 
kundeoplevelsen i forhold til om vi kan levere det produkt som vi egentlig gerne vil. Kan du gå ned 
og være sikker på at du kan få alle dine varer? Og det er egentlig et ret stort problem og det har vi 
ret meget fokus på. Det har der været meget fokus på som sådan hele tiden, men lige nu arbejder 
man rigtig målrettet med det og det gør man også fra kædeledelsen. Så må man sige at det er en 
tilstand hvor der endelig sker noget. Jeg kan godt råbe vagt i gevær, det er der rigtige mange der 
har gjort i mange år, men det virker mere effektivt når du laver en top-styring på sådan en 
problematik at du kan få de varer at vi har brug for. Og så at vi har styr på vores egne systemer så 
kunderne kan få de varer de har brug for. Det bruger vi egentlig ret mange kalorier på i øjeblikket 
og det gør kæden også.  
 
Nu nævner du selv at få de vare i har brug for. Har der været problemer med vareleverancerne? 
 
Ja, det må man sige, fordi ligeså vel som at jeg kan have en kunde som agere anderledes end det jeg 
egentlig forventer, det vil sige de kommer ned og ribber min hylde. Det kan være på et eller andet 
produkt, så kommer der en kunde som siger jeg skal have en eller anden mængde af det produkt og 
så tager hvad jeg har. Det gør at den næste kunde så kommer og siger: Når nu har de igen ikke styr 
på det. Det kan man også godt sige, men jeg har ikke lager af al ting. Den samme virkning er der 
også bagom. Hvis nu der er nogle butikker der agere anderledes end de plejer så vælter vi deres 
lager også. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg gik på vinkursus. Så sad vi og snakkede om at 
der også kan være restordre, det kalder vi det når vi ikke kan få vores varer, og så var der så et 
eksempel med hvor jeg havde lavet en kampagne med noget Portvin. Der havde jeg trukket en 
mængde der svarede til DagliBrugsens træk for 3 måneder. Det havde jeg taget i ét hug. Så giver 
det den situation at Portvinen først skal hjem fra Portugal og det tager altså lige lidt tid. Så er der 
restordre i lang tid alene fordi jeg laver sådan et tricks. Så det virker den vej også. Det ved 
kollegaerne jo ikke og man siger jo ikke ud at det er fordi min butik har gjort sådan og sådan. Det 
er jo dybest set også ligegyldigt. Jeg kan ikke få varen og det er det jeg har at forholde mig til i en 
kollegabutik. Så kan de sådan set være ligeglade med at jeg har lavet et eller andet smart med at 
det er mig der har taget mængden. Men jeg vil sige at det er at vi forsøger på at blive bedre, men 
der er nogen og det er qua vores størrelse at så tager man egentlig nogle parti varer eller man 
tager nogle partier hvor vi egentlig tager leverandørens mængde op. Og hvis man så ikke har ramt 
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rigtigt så kan man ikke sådan lige skaffe noget nyt. Det er firmaets største problem. Det er i hvert 
fald sådan jeg oplever det.  
 
Nu nævner du selv at I ikke får de vare som i ønsker. Kan du fortælle hvordan bestillingen af 
vare til butikken foregår? 
 
Det er jo så vores nye… kan man sige. Der kommer jeg jo til kort. Jeg er rigtig ked af at måtte sige 
det, men jeg er ikke vokset med automatisk varebestillingssystem. Det vil sige jeg har det ikke på 
ryggen. Men jeg har den gamle bestillingsproces inde under huden. Der står vi pt. I et vadested 
mellem det ene og det andet og det har kæden også gjort. Der er rigtige mange butikker der er 
kommet over på den anden side og har styr på deres automatiske varebestilling system. Men det er 
blandt andet også det der har fordret at man har meget fokus på om vi rent faktisk kan levere de 
varer til kunderne. Mennesker er langt hen ad vejen skruet sådan sammen at du kan altid finde en 
undskyldning for at der er et eller andet der er gået galt. Min oplevelse har været i en lang periode, 
her i huset i hvert fald, at det er også den automatiske disponerings skyld. Men systemet er jo ikke 
bedre end det vi reelt faktisk gør det til. Og det er så der hvor vi sige at det er lige her vi står og det 
er her vi skal flytte os fordi vi bruger egentlig ret mange kalorier på at kigge på det automatiske og 
konstatere at det automatiske fungerer ikke fordi det har ikke de rigtige informationer og så er vi 
uden hjælp der. Der har vi så… jeg ved ikke hvad. Bedre informativt, til hvad er det vi egentlig gør 
galt, men nu har vi fået et redskab til at kunne flytte os.  
 
Så man prøver at implementere det automatiske? 
 
Ja, men det har givet nogle gnidninger. Jeg forstår også at der er nogle kollegaer der har arbejdet i 
en anden butik med automatisk disponering, men det er så nogle år siden. Der er løbet meget vand i 
stranden på det automatiske system efterfølgende. Så de oplevede også der var nogle knuder den 
gang og så kom de over et sted hvor vi egentlig ikke rigtig for arbejdede ordentlig med det. Deres 
virkelighed er den samme som de er rejst fra men der er bare sket rigtig meget på systemet. Det er 
så det vi skal ind og have fat på nu fordi det kan selvfølgelig ikke passe at vi er den eneste butik der 
ikke kan få det her til at fungere. Så vi vil det her og det er fremtiden.  
 
Er det så på alle varegrupper der er automatisk disponering? 
 
Nej, der er nogle varegrupper der er trukket ud af det. Men det er rigtig mange varegrupper.  
 
Hvordan håndtere i salg? Gøre i meget ud at fortælle kassemedarbejderne at de skal scanne 
varerne rigtig så de bliver korrekt registret i systemet så faktiske salg stemmer overens med 
registret salg? 
 
Ja. Vi har blandt andet holdt 2 morgenmøder et i morges og et i fredags, hvor jeg egentlig har 
været ude at tælle huller. Og jeg har egentlig da været flink da jeg talte, men sådan visualiseret at i 
forhold til at vi holdt sådan et morgenmøde hvor vi var ca. 30 mennesker og så sige: hvordan kan 
jeg give mine medarbejdere en forståelse og en holdning til at det her kan og skal være anderledes. 
Så de fik rent faktisk en opgave hvor de skulle handle. De skulle lave en indkøbsseddel på 15 vare 
og ½ skulle så aflevere den her indkøbsseddel og så notere om de kunne få de her være eller ej og 
så skrive minus ved det de ikke kunne få. Så var de blevet instrueret i, at var der et hul som de 
havde skrevet skulle de specifikt spørger til den vare, om vi nu havde den på lager og først i det 
øjeblik kollegaen havde været ude med varen rent fysisk, det var ikke nok at de bare sagde at den 
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var på lager, de skulle komme ud med den som var det en rigtig kunde så galt det som om de kunne 
få varen. Det har vi så lavet noget statistik på her i dag og egentlig afleveret fordi jeg gerne vil 
have fokus på det her fordi vi er nød til at flytte os på det. Så kan man sige, når du nu har en 
indkøbsseddel på 15 varer og så mangler der én, når ja én ud af 15. Og der er det jeg siger at mit 
postulat er at det er nemt at tilgive sig selv. Fordi, når ja hvad søren. Det produkt sælger vi ikke ret 
meget af. Det forholder kunden sig jo ikke til. Kunden siger, der er sgu udsolgt. Når vi så regnede 
det om i nogle procentsatser så begynder det at blive grelt. Så rent faktisk var det sådan at ud af at 
regnestykker blev at der var 33% der kunne komme ned og få hvad de ville have. Det er edder 
mamme ikke ret mange. Det er derfor jeg er siger vi er nød til at flytte os på det her fordi det skal 
være bedre.  
 
Hvordan bliver jeres leverancer registreret når I får varer hjem? Bliver det talt eller hvordan 
foregår det? 
 
Ja i det øjeblik de bliver ekspederet fra centrallageret og når de går på faktura. Når de går på 
fakturaen bliver det registret i min beholdning. Det der så kan ske er at det er også mennesker der 
er i den anden ende. Hvis de pakker forkert. Hvis de levere en kasse Corn Fleaks i stedet for en 
kasse Special K, så får jeg kludder i 2 beholdninger. Der er en hvor jeg får for lidt på fordi systemet 
tror jeg har den kasse, det har jeg rent faktisk ikke og der er en anden hvor systemet ikke er klar 
over at jeg rent faktisk har 12 for meget. Så det ene produkt har jeg et tomt hul og på det andet har 
jeg kasse der ikke kan være der. Det er det vi ikke har været gode nok til at arbejde med, fordi der 
er et vedligeholdelsessystem til at sikre det der. Det er det jeg vil sige. Det er her at distancen skal 
stå de næste 3 uger og så er det en kontinuerlig proces. Der kan man sige at der er det hvor vi skal 
flytte os mentalt fra at sige jamen vi har været vant til at bestille varerne. Det er der jo ikke en kæft 
der bliver sure over at jeg skal ud og bestille varer. Hvorimod jeg er ærgerlig og sådan lidt over at 
jeg skal ud gøre den der proces igen. Der skal vi bare flytte os mentalt og sige jamen det er 
fuldstændigt det samme som vi gjorde, vi skal ikke ud og bestille varerne nu skal vi ud og gøre 
noget andet i stedet for. Det og det skal vi for øvrigt gøre med fuldstændig samme præcision som vi 
gjorde det andet. Så kan AD’en virke. Det er bare det vi ikke har gjort. Så jeg er ret 
fortrøstningsfuld på at det her kan flytte sig. Vi har bare først fået fokuseret rigtig op hvordan 
automatikken rent faktisk fungere. 
 
I hvor høj grad oplever så rent faktisk at det faktiske antal ikke passer med det registret antal så 
der er tomme hylder? 
 
Ja det oplever vi. Det er ret vigtigt. Der er mange faktorer. Nu nævner jeg lige nogle faktorer. Du 
har selv været lidt inde på at hvis kassedamen scanner forkert, så kan der være nogle direkte 
leverancer og det vil sige hvis vi nu køber et eller andet fra en leverandør som kommer med det her 
og man så fakturer, det bliver godt nok faktureret ind over hovedkontoret, men det bliver ikke tilført 
vores varelager. Det vil sige, at hvis vi ikke selv for gjort det har vi kludder i beholdningen også. 
Og så oplever vi at man har nogle miks paller, altså hvor du kan købe en eller anden serie hvor der 
er 10 forskellige slags sauce. Der burde systemet været skruet sådan sammen at den her palle med 
150 enheder den ved at der er 10 af den ene og 15 af den anden. Jeg ved ikke helt, det lytter jeg mig 
til at det går galt nogen gange. Så der er mange ting der kan gå galt der. Og det gør at vi er nød til 
at det er hver eneste uge, og nu har vi besluttet at det er 3 gange om ugen vi gør det. Systemet 
svaghed synes jeg lidt er, at du kan ikke arbejde færdig med processen på en gang, fordi 
varebeholdningen den kommer først på dagen efter. Så når jeg har været ud og se at jeg har et hul 
her eller ikke ret mange varer, så sætte jeg den på optælling. Så er det først der vi sætte den til at 
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tælle det. Der ville jeg rigtig gerne have afsluttet det. Jeg kan gå ud og sige: Jeg kan konstatere jeg 
har 3 af dem her, det taster jeg ind i mit system, sådan virker det ikke. Men jeg tror helt klart man 
arbejder på det at det kan det. Men en af de ting vi har fundet ud af i forbindelse med at vi har haft 
konsulent herude, det er at vi har hele tiden det der vi kalder for at scanne til hylden, altså et hul 
eller hvor der kun er få vare på. Det kan man så, hvis man læser det ind og har en oversigt på 
skærmen så er der egentlig bare en konstatering af hvor meget beholdningen er. Så har vi ikke gjort 
andet for det er det eneste vi kan se på skærmen. Men når vi så et print af det her og for den ud, så 
er der nogle koder. Der er altså en kode der viser om den er på automatisk disponering ellers kan 
vi gå ind og rette den med det samme. Om den er i butikssortimentet stadigvæk og hvis ikke den er 
det så kan vi gå ind og få etiketten væk, få lukket hul altså spacet det ud, det vil sige naboen får lidt 
mere plads indtil jeg får et nyt space. Det er jeg helt sikker på at der kan elimineres rigtig meget. 
Fordi når jeg går ud som kunde og tager den der store hul optælling. Der tæller jeg at er der en 
etiket så er der et hul fordi det er det kunden oplever. Jeg oplever jo egentlig det samme. Jeg kender 
ikke sortimentet 100% så jeg går ud og siger der er en etiket der et hul. Så definere jeg ikke 
nærmere om det er en vare som er i sortiment eller ej og så ser jeg bare hullet er der. Der kan vi nu 
arbejde med det i processen, fordi den vareliste komme ud så jeg kan arbejde med den her og nu. 
Det er redskab vi ikke havde kendskab til. Det er det vi siger det er egentlig et ret smart redskab. 
Det kan godt være det har eksisteret i et stykke tid, men vi har bare ikke haft kendskab til det. Det 
har hjulpet os rigtig meget.         
 
Nu nævner du selv din Portvinshistorie hvor du trækker et stort parti så andre butikker ikke kan 
få. Det er jo et fremtidigt salg som du havde planlagt. Vil det kræve meget mere arbejde hvis I 
lavede forecast 1-2 måneder frem i tiden så man giver indkøb mulighed for at kunne 
imødekomme butikkernes efterspørgsel? 
 
Æh… Ja selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det er ret omfattende. Jeg er enig med dig i at man 
godt kunne gøre det, men det gør at du egentlig også skal bruge rigtig mange kalorier på det. Man 
kan også gå ind og sikrer, det gør man også i meget stor stil, det kalder man for stop salg. Det 
betyder at hvis jeg bestiller en eller anden vare så får jeg den ikke og det er fordi den er låst, men 
den er fysisk på lager fordi der er en anden kæde der har budt ind på den. Det sker på kædeniveau. 
Nu var det et ekstremt eksempel at en enkelt butik kan rydde et helt produkt, det er nok ikke det 
sædvanlige. Stopsalg kan man gøre tidligt, hvis f.eks. SuperBrugsen ved at i uge 14 skal vi have en 
kampagne på et eller andet produkt. Noget hvor vi tager nogle mængder. Så kan jeg ikke komme til 
at få fat i varen fordi den er løst til deres kampagne og det er jeg nogen gange sur over. Det er den 
overvejelse man hele tiden gør. Vil du sikre at SuperBrugsen de har på tilbud, at de rent faktisk har 
varerne, ikke at der er rigtig mange kollegaer der har nået at ribbe af lageret inden. Der må jeg 
nok sige at det er mest fornuftigt at det ikke er mig der får varen, når der kædeaktivitet der har lagt 
billet ind på den mængde der er. Og der er det selvfølgelig af erfaring at hvis jeg går ud og laver en 
lokal markedsføring så har jeg sikret mig at jeg ikke skyder mig selv i foden. Altså…Jeg kan bruge 
et eksempel på at her omkring starten af maj måned der har vi nogen kørt Grillbriketter. Det er et 
produkt jeg kan sælge sådan kontinuerligt sommeren over, en palle om ugen eller sådan noget. Men 
så havde vi en situation hvor vi går ud og egentlig markedsføre den lokalt og rammer kanon rigtigt. 
Jeg banker 20 paller af på en halv time. Det er meget pænt og så kan jeg rent faktisk få 20 paller til 
og så kan man sige at så havde jeg fået ro på det. Det er helt unikt. Det er en stor mængde ikke, 
men der er jeg ude og sikre mig. Jeg ringer simpelthen direkte ind og spørg på produktet. Jeg laver 
et eller andet tricks på det her, hvordan ser varebeholdningen ud. Hvis de så siger at den er lige på 
vippen så er jeg nød til at reagere på det. Så kan jeg vælge at sige at jeg skal have en anden pris 
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eller jeg skal slet ikke have produktet på. Jeg er jo ikke vild med at gå ud og lave en fodfejl selv. At 
der er andre der gør det for mig, må jeg leve med, men jeg gør det ikke selv.  
 
I det eksempel du nævner her er du jo på forkant med hvad der sker i fremtiden. Hvordan 
fungere bestillingen af vare i det daglige?  
 
Det er n -2. Altså 2 uger frem på det vi kalder tørvarer. Ferskvare er n -1. Så der er meget kort tid 
på. Non-food er n -4, men non-food bestiller vi stort set ikke. Nu er briketterne godt nok det vi 
definere som non-food, men ellers bliver non-food’en typisk bare fordelt. Der har du besluttet for et 
år siden at nu køber vi et eller andet X antal typisk i østen og det lander i uge 13 og bliver 
ekspederet i uge 15 og så kan vi ellers bare sige tak for sådan er det. Jeg tror ikke det kan være 
anderledes.  
 
Det er altså tvangsfordelinger i får? 
 
Ja det er det.  
 
Hvordan synes du COOP – butik samarbejdet fungere? Føler du at det hele er top styret og i får 
presset en masse ting ned over jer? Nu nævner du selv tvangsfordelingerne, men hvordan føler 
du ellers det er? 
 
Jamen jeg oplever det på den måde at nogen gange kan jeg godt være uenig i en beslutning og det 
kan jeg så sige er det top styring eller ej. Men vi arbejder også i en, ja det er lige før det bliver 
sådan helt en demokratisk virksomhed uden at det skal være rundkreds. Så vil jeg sige det sådan, at 
når der er tilpas mange der signalere et eller andet på det samme problem så bliver der lyttet. Det 
er klart mit indtryk. Og når vi taler varedelen så har vi fået et fantastisk redskab igennem 
stregkoderne, fordi vi har en varestyringsproces der er meget præcis. Så i øjeblikket i forbindelse 
med medlemskabet, medlemskortet er ændret sådan at man ikke får 4% bonus på vores egne vare 
mere, men man udlodder nu 1 mio. en gang om måneden, og så har man sagt strategien er så, ja 
men vi udlodder den her million, men samtidig laver vi et stærkt produkt på alle kæderne i samme 
uge. Det er klart det er nogle rå mængder vi snakker om. Der må vi siger, i hvert fald nu har vi kørt 
det siden januar så det er 10 gange, og der har kæden egentlig estimeret meget fornuftigt. Så kan 
det jo godt lyde lidt mavesurt for sådan af erfaring har de ikke kunne ramme det har virkelig ramt. 
Der er nogen der har fået rettet noget igennem her. Og det er skide fedt at jeg rent faktisk, de tror 
jeg sælger 5 paller og så sælger jeg 5 paller. Der er så nogle eksempler på at folk går fuldstændigt i 
selvsving. Første gang vi gjorde det slås folk om det. Fuldstændigt vanvigtigt. Vi solgte noget 
brænde. Her i huset åbner vi kl. 7 om morgenen i bageren og det er der nogen der havde regnet ud. 
Så de havde købt så jeg stort set igen ting havde da butikken åbnede kl. 10. Der var kun de 6 paller 
jeg havde ude bagved. Jeg kørte dem ud og jeg satte pallen og jeg skar kun snorene af så kørte jeg 
ud og hentede den næste. De pillede selv plasticen af. Fuldstændig vanvittigt.  
 
Der kan man sige at COOP tager nogle tiltag, men de er faktisk meget gode til at gøre det.  
 
Ja, det må man sige. Og min oplevelse er generelt også når vi taler non-food afdelingen, vi taler de 
her tvangsfordelinger, jeg ved der er ingen tvivl om de kan ikke lide ordet tvangsfordelinger. Det er 
heller ikke den retfærdige betegnelse. Det er jo negativt ladet, men de er egentlig blevet ret gode til 
at ramme fornuftigt. Det vil jeg sige. 
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Er de så også gode til at kommunikere ud at nu kommer de her fordelinger så du ikke står med 
alt for lidt personale? 
 
Ja, ja. Jeg ved det. Så hvis der lige pludselig står et eller andet som en overraskelse så er det fordi 
vi har fejlet.  
 
Så det er der rigtig godt styr på? 
 
Ja det er der. F.eks. har jeg siddet med her til morgen at den næste prisbombe vi får der fylder 
meget, det er aktuelt briketter, og der er det jeg siger til vores medarbejdere nu skal I gøre jer klart, 
at jeg ved ikke præcis hvornår den kommer, de skrive bare at den kommer i uge 14 og jeg ved hvem 
der skal levere den, så er det så jeg siger, at hvis jeg var jer, at det mig der står og pludselig får 10 
paller, det fylder noget, så vil jeg ringe ind når nu vi når frem tæt på og sige: hvornår ser det ud 
som om de kommer fordi så ved de det også. Det kan også være de ved det allerede nu, men takten 
op til at nu begynder vi at få styr på vores distribution, hvornår kan jeg forventer at få dem og så 
kan de meget præcist sige at det blive torsdag formiddag. Så ved jeg at det er torsdag formiddag og 
så har jeg gjort mig selv klar til det.  
 
Nu ved jeg ikke lige hvordan jeres varemodtagelse ser ud, men jeg kunne forestille mig at 10 
paller fylder meget.  
 
Det gør det også. Så det er vigtigt, især på de her vare der fylder meget, at der skal vi forberede os. 
Der er de egentlig gode til, men det kan også være fordi… Nu havde jeg så denne her uges 
prisbombe, der fik jeg ingenting at vide. Den fik jeg en uge før. Jeg fik den i mandags og skal bruge 
den fra om mandagen. Der er jeg helt sikker på at dem der er klemt endnu mere på pladsen end mig 
de har ikke klappet i deres hænder over det. Med forbehold. Jeg har ikke set informationen. Der 
ingen her i huset der har set informationen, andet end der kom 6 paller. Den kan være printet ud, 
men jeg tror også… Altså jeg signalere bare, det er det jeg bruge varehuschefen til, at de mødes og 
diskutere hvordan oplevede du egentlig den her problematik. Og når der er tilpas mange der 
oplever en eller anden, de har haft den samme oplevelse. Så er der nogen som begynder at 
signalere videre op i systemet, til distriktschefen eller salgsrådgiveren eller hvad de nu hedder, at 
det må i gerne lige give os et praj om næste gang. Så det kan kun være det der er sket i forhold til 
vores næste prisbombe.  
 
Nu snakkede vi lidt om varemodtagelsen. Hvordan synes du at hele logistik delen i COOP 
fungere? Har i problemer med at chaufføren ikke aflevere den rette mængde varer eller ikke 
tager returemballage med? 
 
Ja, det er et stor… Jahh det er nok en overdrivelse at sige det er stort problem. Det er et problem. 
Det der ligger i det er at afhængigt af hvor du ligger på ruten. Hvis han kommer med en stop fuld 
lastbil og han skal aflevere en relativ lille mængde. De har så en aftale, fordi vi har rent faktisk 
taget fat i dem, for vi vil ikke blive ved med at leve med det. Det er hammer irriterende at har vi en 
hvis mængde så tager han ikke en gang det. Nogen gange tager han ingen ting. Men der er en aftale 
på at lastbilen han må kører herfra når han har 3 fripladser. Så har han mulighed for at rokere 
rundt. Og der er det bare så uheldigt, hvis man kan sige det sådan at vi meget typisk har meget 
emballage midt på ugen, men der skal vi ikke have nogen varer. Så der har vi noget overskud af 
emballage. Så når vi kommer til sidst på ugen der får vi egentlig mange vare, men har så ikke så 
meget emballage, med mindre det har fået lov at stå over. Det betyder bare at det står over hos mig. 
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Det kan så godt give lidt støj på linien fordi jeg har relativt begrænset plads. Jeg vil egentlig gerne 
have det aftaget pr. gang, men det gør vi ikke. Det er jo ikke være end vi kan leve med det. Og hvis 
det virkelig er slemt kan vi ringe ud til dem og sige at i er nød til at sende en bil herop for en ekstra 
afhentning. Det vil at så planlægger de med at de sender en vogn som er i området at i stedet for at 
kører hjem skal han ind over her, så skal han hente noget af vores emballage.  
 
Hvor tit får i leverancer? 
 
Hvis vi definere hele huset så har vi leverancer hver dag. Mælk, frugt og grønt osv. kommer hver 
dag. Jeg tror jeg har 25 lastbiler om ugen. Nogen af dem er med… Nej så er det mere end 25 om 
ugen. Men som sådan, så har jeg det vi definere som tørvarer det har jeg 4 gange om ugen. 
Ferskvarer har jeg 6 gange om ugen og ferskvarer har jeg mange af. Nogle dage har jeg en mælk 
og en brød leverance, jeg har en grøntleverance og jeg har en kødleverance. Jeg har 4 leverancer 
om dagen.  
 
Er det så fra COOP af eller kommer det fra eksterne leverandører? 
 
Kødet er fra Danish Crown og brødet er fra Schulstad og mælken er fra Arla. Grønten er fra COOP 
og det er pålæg og det er også mælke produkter.  
 
Er Danish Crown og Schulstad COOP valgte leverandører eller har i mulighed for at vælge 
lokale leverandører? 
 
Det er COOP der bestemmer hvilke leverandører vi skal bruge. Det er blandt andet 
levnedsmiddelkontrollen. Jeg har ved ikke om du har hørt det, men der har været nogle uheldige 
sager med egenproduktioner rundt omkring. Bl.a. har der været nogle sønderjyske butikker der har 
haft næsen i klemme for nogle år siden. Det der sker er at det skader hele koncernen fordi der er 
nogle der gør noget andet ved siden af. De overholder f.eks. ikke kim tal. Der må man jo sige at der 
er vi i en situation hvor forbrugeren siger at står der Kvickly så er det Kvickly og så forholder de 
sig til det og så er de hammer ligeglade. Så er de Kvickly der ikke har styr på det. Der må man sige 
at der er vi jo egentlig blevet så meget kædedrevet så der er har man ret afklaret holdning til at det 
her er vi altså nød til at have styr på. Så vi kan ikke købe uden om nogen der ikke er helt fine i 
kanten fordi det afføre et eller andet problem senere hen i kæden. Så derfor er man egentlig afklaret 
med, at vi ikke har æg leverandører nede fra det lokale hønsehus.  
 
I kan således ikke vælge at få vare fra er lokalt bryggeri eller mejeri som har en produktion? 
 
Nej. Det kunne man godt gøre. Det er jo en større producent, hvor jeg mere svarede på at man 
kunne have en lokal landmand der havde kartofler. Det har man ikke mere. Det er for problematisk.  
Det med større lokale produktioner som bryggerier er der nok ingen tvivl om at det er på vej tilbage 
igen til det der. Men vi har været inde over en periode. Nu nævner du selv øllet og det er ret oplagt, 
og man har også været inde og tale mejeriprodukter på et tidspunkt. Det var sådan lidt på 
fornemmelsen at man ville rigtig gerne slippe for det. Jeg tror også som det er lige nu så bliver 
trenden at det bliver mere lokalt. For der egentlig nogen i den her, bl.a. den CO2 debat der kører, 
der er begyndt at rører på sig. Hvorfor fanden skal vi spise australske lam. Altså, det kan jo stort 
set ikke komme længe væk fra. Der tror jeg godt vi kunne få nogle forbrugere der går ind og siger: 
Jeg vil ikke kun se på om det er økologisk. Jeg vil se på noget større også og ad den vej er det 
forbrugeren der afgøre det her. Hvis forbrugeren efterspørger produktet så kommer det på 
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markedet selvom de ikke er de største leverandører. Det var så den store verden. Jeg kunne godt 
forstille at det kunne komme hen imod at man tager nogle lokale tiltag hvor man siger at vi vil 
egentlig nærmiljøet og så sige hvordan håndtere vi så det så det bliver rigtigt.  
 
Hvem bestemmer udvalget i butikken her? Er det COOP eller kan i selv vælge? 
 
Æh, ja og nej. Der er en aftalt grundpakke om man så må sige. Det kalder man grundvare. Det er 
elementært. Der er ikke nogen slinger i valsen. Dem har vi og dem skal vi have. Så er der noget vi 
kalder for et valgfrit sortiment. Det er mere, kan man sige tillægssortimentet. Der kan man selv 
bestemme om man vil have det eller ej. Men langt hen ad vejen så lader vi os styrer. Så kan der 
være nogle helt specielle produkter der bliver spurgt på og hvor vi så selv kan gå ind og se er de 
sortimentet og hvis de er i det valgfrie sortiment så vælger vi det. Men hvis det ikke er i det valgfrie 
sortiment så har vi det ikke. Jeg havde for en 14 dages tids siden en kunde som egentlig ville 
belærer mig om at vi kunne bestemme selv. Så måtte jeg sige til ham at det har du jo ret i så langt 
hen ad vejen at hvis det ikke ligger i mit valgfrie sortiment og skal købe det uden om, det var helt 
konkret nogle støvsugerposer, så tager firmaet 35 kr. i ekspedition og de tager 35 kr. i forsendelse. 
Den pris ligger jeg oven i din støvsugerpose. Så sluttede diskussion lidt der, men jeg er nød til at 
sige, hvad er det jeg er god til og hvad er det jeg ikke er god til, og vi er ikke gode til alt det ved 
siden af. Det er fordi at det giver en masse støj i forhold til hvad det reelt er værd og der vil jeg 
hellere melde ud og sige jeg kan det ikke. Det kan godt være i har en oplevelse af at jeg kan alting 
her nede, men det kan jeg ikke og jeg vil det ikke fordi der er ikke nogen økonomi i det. Så derfor er 
det kædestyrede og derfor er det godt at du er med i en kæde for de træffer egentlig beslutningen og 
den tilpasser jeg mig 99,9%.  
 
Er der et system i jeres varer på lager? Jeg mener, i hvor stor en grad oplever I at der er tomme 
hylder, men hvor varen rent faktisk ligger på lager, men at den ikke bliver fyldt op fordi der ikke 
er noget overblik over lageret? 
 
Ja… Ja, men det afhænger af hvis du spørger ind til om en hvilken som helst medarbejder kan gå 
ud og finde det, så har jeg ikke et system. Men hvis du spørg til, skal vi sige eksperterne kan gå ud 
og finde det så har jeg et system. Så langt hen ad vejen så har vi systemer, men vi er nød til hele 
tiden at udvikle systemerne og vi er nød til at holde fast i, at når vi laver et system så er det det vi 
vil. Og der kan man sige at der synes jeg måske vi er inde i en proces i øjeblikket hvor vi egentlig 
også har fokus på det. Vi har været i en tilstand hvor vi har været så presset på varemængden på 
vores varelager at det har været svært at gå ned og sige nu skal du sgu lave om på det her. Min 
oplevelse har været at fra det faktisk har været ret kaotisk hvor vi er på vej væk fra kaoset til at sige 
nu er vi nået så langt så nu er der mulighed for at lave systemer.  
 
Hvad er årsagen til at det har været kaotisk? 
 
Der har været 3 faktorer som jeg ser det. Vi har villet lege købmænd, altså vi har nogle sælgere 
som kommer her og siger jeg har produkt her og hvis du køber det for du X antal uden beregning. 
Det har vi villet. Vi har ikke haft styr på vores automatiske disponering. Og så har vi vores 
salgsplanlægning. Altså de tilbudsvarer, der er at vi egentlig ikke har været skarpe nok på at sige at 
jeg har en avis med 500 varer, de 25 er dem der har prioritet og af de 25 skal jeg have 15 på 
endegavl. Og af de 15 på endegavl skal jeg kun have en lille mængde hjem på de 5 af dem. Fordi 
hvis du vil fylde din endegavl op hver evig eneste uge så kommer der til stå noget på lager. Vi har 
noget emballage status hvor vi tæller kvartpaller og europaller og den sidste emballagestatus vi 
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havde der talte jeg 125 kvartpaller i kælderen. Det vil sige 125 produkter hvor jeg egentlig har 
noget mængde på. Det er en mængde som ikke bare kan gå på hylden. Det bliver relativt 
uoverskueligt og fylder relativt meget. Så er det svært at gå ned og sige, jeg skal have system i det 
her, hvor jeg siger I er nød til at have en holdning til at I ikke bliver ved med at have så mange 
varer på lager for ellers får vi aldrig nogen sinde system. Der vil jeg sige at det er et projekt vi er i 
gang med og der er vi ikke lige hjemme endnu, men vi arbejder med det og det har også noget at 
gøre med at vi har fået noget nyt mandskab på og hvor vi så siger, vi har egentlig haft et problem, 
vi ved hvad der har været årsag til problemet, det vil vi gøre noget ved.  
 
Nu er en del af varegrupperne overgået til automatisk disponering, men er det den enkelte 
afdelingsleder som har ansvaret for bestillingen og for de vare som er på lageret? 
 
Ja, det er det. Der kan selvfølgelig være en eller anden dialog i forhold til f.eks. mig. Men det er på 
dialog niveau og jeg er ikke inde over ret meget af det.  
 
Den automatiske disponering hvordan fungere den. Er der nogle min/max grænser eller bestiller 
den bare hjem, så der varer i butikken? 
 
Den fungere på den måde at… Vi er nød til at tage det på enkeltvarer niveau. Jeg har en vare der 
har 3 facing. Altså 3 ved siden af hinanden. På min hylde kan der være 5 i bunden dvs. jeg kan have 
15 vare. Så fylder systemet op sådan, at lade os antage der er 6 i et kolli, hvis så systemet står til, 
det er et af de problemer der har været, at først bestille hjem når der er 2 eller 3 tilbage. Dvs. hvis 
systemet er sådan at jeg har 3 tilbage så bestiller systemet 6 hjem, så jeg har en total på 9. Men jeg 
kan rent faktisk have 15. Det vil sige at jeg aldrig får fyldt min hylde rigtigt op. Det er noget af det 
vi ikke har arbejdet ordentlig med. Nu er vi nød til på vare niveau, varenummer niveau at gå ind og 
sige, hvad kan der være, dvs. jeg kan have 15 og der er 6 i et kolli det vil så sige 9. Så kan jeg 
måske sige at når der er 10 så skal jeg bestille hjem sådan at jeg kører med et højere varepres. Det 
er noget af det vi har arbejdet med. Og så aktuelt her i december måned der har jeg skiftet alle 
mine hylder, fra at være 45 centimeter til at være 60 centimeter, det vil sige at i runde tal så stiger 
din varebeholdning med 33% på hylden. Det gør jo langt hen ad vejen, nu er jeg med til at fylde 
vare op, vi har sådan et team der fylder varer op og der er jeg så med en gang om ugen i de 
områder der ikke er mine og der kan jeg helt tydeligt se at når jeg står og fylder varer op så vil der 
i gamle dage, altså for et halvt år siden så ville der have været tomt fordi mængden er så lille. Så 
ville jeg vide at der vil have været tomt. Så vi har gjort meget for at vi vil have varerne inde i 
butikken frem for at have dem ude bagved. Man kan altid have den holdning at hvad er forskellen 
på at jeg skal tage varen fra pallen der er leveret i går eller skulle ned i kælderen og tagen den fra 
en der blev leveret i sidste uge. Der er en eller anden mental forskel. Det er der og det må jeg 
forholde mig til. Det er meget nemmere når vi kører med det der team der at de får tæsket nogle 
varer op. Der kommer 15 europaller i eftermiddag og de skal være smidt op inden kl. 9.30 i morgen 
tidlig og vi starter først i morgen tidlig. Men sådan virker det bare ikke med mit lager. Så der vil vi, 
vi skal have varerne i butikken.  
 
Hvordan er det med medarbejderne? Er der stor udskiftning blandt dem og hvordan er 
fordelingen mellem fuldtid og deltid? 
 
Ja, det må man sige der er. Så ved jeg at hvis vi ser på huset her så har vi ikke så stor medarbejder 
udskiftning som resten af branchen har og resten af kæden har. Den største udskiftning er blandt 
deltidsmedarbejderne.  
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Det vil sige at I har en god fornuftig grundstamme? 
 
Ja det har vi. Men så alligevel hvis vi kigger på ancinitet på den her grundstamme så har jeg… 
Altså vi er 110 mennesker, så har jeg en grundstamme på30. Ud af de 30, der har jeg en 10-15 der 
har været her meget lang tid. Så de andre 15 har været her, efter branchens målestok i pænt lang 
tid. Lang tid i branchen her kan være en 2-3-4 år. Vi må sige at vi arbejder en branche hvor rigtig 
mange kun er her 1 år eller 2.  
 
Nu siger du et i har en fornuftig grundstamme som har været her i mere end et par år. Har 
denne stabilitet i en grundstamme været med til at I har kunne holde fokus på nogle af de 
problemer du har nævnt og været med til at skabe bedre processer? 
 
Jo, det har det. Nu sidder jeg i et nyt job. Det er godt nok et job jeg har haft tidligere. Men det job 
jeg har nu har jeg haft et halvt år, men jeg har været i huset op til jobskiftet i 2½ år. Jeg har i en 
anden funktion, på det uformelle niveau, været noget inde over, men det har bare ikke været mig der 
skulle tage teten og det ville jeg ikke. Jeg ville ikke overspille min rolle, men vi snakkede om det. Da 
jeg nu formelt er souschef siger jeg at nu er jeg af den opfattelse at nu er vi nået til punkt hvor vi 
skal gøre noget ved det. Og det vidste jeg jo godt og det ved jeg er en kontinuerlig proces. Det er 
egentlig også det jeg fortæller medarbejderne. Vi har sådan et ord: Holdninger. Det er det der vil 
komme til at gå igen hver gang vi skal snakke om noget på et møde. Så vil ordet holdninger komme 
ind, fordi det er vi skal flyttes os mentalt i vores hoved. Vi er langt ud over den proces hvor vi er 
uenige i processen. Det er ikke sådan at nogen anfægter og siger at jeg er ikke enige i den 
beslutning. Jeg er ikke enige at vi skal gøre sådan og sådan. Det er vi ude over og det er ikke det 
der har været problemet. Problemet har været synes jeg at vi har vedtaget noget men vi har ikke 
været gode til at holde fast i det vi vedtager noget og vi egentlig siger at det har jeg overskud til, 
der er en mine kollegaer der har svigtet. Så i stedet for at bruge ressourcer på at punke den her 
medarbejder så sige… og red medarbejderen i stedet for. Så kan det godt være at vi ind imellem 
mødes og siger ej ved i hvad, nu gør du altså det vi aftalte. Men i stedet for at vi går og er sure på 
hinanden at vi så siger hvordan vil vi arbejde sammen. Jeg gør lige lidt ekstra for jeg har lige 
overskuddet i dag. Så kan man da godt lade en bemærkning på en ordentlig måde falde: Jeg tog 
lige for dig fordi jeg kunne se at du var presset. Det er det jeg rigtig gerne vil. For jeg siger… Jeg 
kan snakke om det fra nu af og til juleaften hvis i ikke er med i den proces så flytter det ikke noget 
som helst.  
 
Nu vil jeg gå over til at snakke lidt om kommunikation indenfor kæden. Føler du at succeser fra 
andre butikker bliver kommunikeret ud så I andre har mulighed for at lærer af de andre? 
 
Nej, ikke på medarbejder niveau.  
 
Hvad med på ledelsesniveau? 
 
Jeg kan gå ind i Datawarehouse. Tidligere har det været sådan at vi kan se salgstallene. Vi kan se 
dem ned på nogle undergrupper. Der kan vi se i forhold til resten af kæden. Men vi kan rent faktisk 
også se det på vareniveau, men det er ret nyt og i den sammenhæng er det vel et par år. Der er 
faktisk en af kollegaerne der har været på et kursus i det her Datawarehouse, men har egentlig ikke 
rigtig haft noget at bruge det til. Så går det jo som det går med sådan nogle projekter. Du får nogle 
informationer, så glider de stille og roligt i baggrunden så han kan det rent faktisk ikke. Men nu er 
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vi, det er så et af de produkter som vi egentlig vil benytte os af. Bl.a. fordi der ligger en hel masse 
statistiker omkring AD. Så kan man gå ind og se, hvad er det for nogle huse der kan AD og hvad er 
det egentlig de gør fordi det viser tallene langt hen af vejen. Der skal vi på igen. Det er også noget 
vi skal lærer at bruge. Der er et redskab hvor vi rent faktisk kan gå ind og se hvad beholdningerne 
er i de andre butikker, hvis deres beholdninger altså er rigtige. Ad den vej tror jeg rent faktisk også 
jeg kan gå ind og se hvor meget de har solgt på de enkelte produkter. Men det er ikke noget der 
bliver kommunikeret ud i stor stil. Jeg ved heller ikke hvor meget information jeg egentlig vil have. 
Det kunne f.eks. være på det vi kalder prisbomberne. Der kunne det være interessant. Men jeg har 
det også sådan at jeg ser menneske hjernen den fungere sgu ligesom en computer. Kommer der 
tilpas meget ind så går der altså kludder i det. Så sætter den ud.  
 
Okay… Nu tænker jeg måske mere på om forskellige succesfulde tiltag en butik har taget 
omkring f.eks. et lagersystem, nye processer osv. bliver videreformidlet så andre butikker har 
mulighed for at implementere disse tiltag? 
 
Det vil jeg sige det oplevede jeg da jeg var uddeler. Det er jo, hvad skal man sige butikschefen. Der 
var vi på kollega niveau egentlig meget gode til. Det var meget brugt, Best Practic. Altså hvis der 
var nogle der havde opfundet en eller anden dyb tallerken som kunne være relevant for os. Så når vi 
mødtes, typisk en gang om måneden. Der synes jeg at vi på uddeler niveau at vi faktisk talte meget 
om det her. Og så var det så ud til deres opgave og det er så det der er filteret. Synes uddeleren ikke 
det var en god idé så blev det aldrig implementeret, men synes han det var en god idé så kunne man 
gå ud og gøre det. Min oplevelse af det er at det egentlig kun funger oppefra og ned ad, hvor man i 
en eller anden omfang prøver også på afdelingschef niveau at man køre nogle non-food møder, men 
det er ikke helt det man taler om. Det er fordi virksomheden er meget forskellig fra hus, man kan 
sige at den gruppe der er sat sammen. Man kan sige at det du egentlig opfinder, det er ikke direkte 
overført bart til en anden butik. Så det gør vi egentlig ikke ret meget.  
 
Hvordan fungere kommunikationen fra COOP og ned? Får du mest information fra COOP eller 
fra kæden? 
 
Det er fra kæden. Jeg oplever ikke, med de informationer jeg kan se at der er særlig meget. Men der 
har heller ikke været særlig meget. Der har været COOP norden. Så lavede man aktieselskaberne 
COOP Danmark og så havde man foreningen FDB. Det var foreningen FDB der ejede halvdelen af 
COOP Norden. Så fandt man ud af at det her med COOP Norden var ikke lige som man havde 
regnet med så det har man rent faktisk nedlagt, men man har beholdt indkøbsdelen. Så lavede man 
et aktieselskab der hed COOP Danmark. De skulle tage sig af Danmark. Der har vi opnået nogle 
strategiske beslutninger som egentlig ikke var så relevante for os fordi det er først når de 
strategiske beslutninger kommer på kædeniveau det bliver interessant for os. Så jeg ved heller ikke 
om jeg savner så meget information på COOP Danmark niveau fordi det egentlig er kæden jeg har 
behov for. 
 
Hvor bliver de strategiske tiltag truffet? På COOP eller kæde niveau? 
 
Der tror jeg at de bliver taget på kæde niveau og så bliver de informeret opad. Så tager man 
debatten med at sige… Det er jo typisk investeringer og skidt og møg. Der kan, som jeg er 
informeret, kædedirektøren ikke bare beslutte, at nu bruger jeg 300 mio. på at bygge nye varehuse. 
Der er han nød til at kører opad. Det er jeg ret sikker på er sådan.  
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Det vil sige at I indenfor kæden har et godt samarbejde, men med de øvrige kæder er der ingen 
kommunikation? 
 
Ja, der er lukket. Der kan man sige den gamle struktur er meget meget udbredt. Jeg kan godt have 
en eller anden grad af sammenhørighed med en anden kæde, men jeg har ingen sammenhørighed 
med de andre kæder. Der oplever jeg at der er meget, meget vandtætte skodder imellem. Der er det 
så vandtæt at en af kædedirektørerne rent faktisk er gået for nylig fordi man vil have at HR 
funktionen og investeringsdelen, vil COOP Danmark have skal ligges ind under COOP Danmark. 
Der sagde han, at det vil jeg ikke, så tager jeg mit tøj og går. Så der må man siger at der har været 
ret vandtætte skodder imellem. 
 
Hvordan kommunikere i? Hvis der sker lokale tiltag kommunikere du det så videre højere op i 
kæden? 
 
Nej. Det holder man for sig selv.  
 
For så at runde det hele lidt af. Hvis du kunne vælge 3 problemer du godt kunne tænke dig at få 
løst så din hverdag ville blive lettere, hvad skulle det så være? 
 
Det største problem jeg ser det er medarbejderrekruttering. Det er det alt overskyggende problem.  
Æhm… Hvad skal jeg ellers sige for jeg synes vi har flyttet os i en positiv retning kædemæssigt. Vi 
er blevet meget bedre til at styre tingene og egentlig have tilfredsstillende informationer. Så 3 
problemer… Vi har jo selvfølgelig været inde på vareflowet at vi er blevet bedre til det. 
 
Kunne løsningen på hele problematikken omkring vareflowet være at i fik dag til dag leveringer? 
 
Det er kun et spørgsmål om økonomi. Jeg er enig. Jeg kan godt følge din tankegang og det er 
selvfølgelig noget af det at man skal gøre op med sig selv. Vil jeg spare en vare? Pr. leverance 
betaler jeg et eller andet beløb. Jeg tror det er i størrelsesordenen 25-30.000,- om året. Vil jeg 
spare dem eller vil jeg ikke spare dem? Bl.a. har jeg været med til at vi har sat vores vareleverance 
op med én gang mere pr. uge. Det kom sig egentlig af at vi sådan statistisk kom ind og kigge på at 
vi er et varehus der egentlig sælger rigtig mange varer… Så jeg kan sgu godt forstå at vi har huller. 
Rigtig mange huller fordi de generer rigtig mange varer pr. fag. Vi skal da have en leverance mere 
og selvfølgelig fik vi det. Det var den gamle souschef enige i. Han havde… Det havde rumsteret i 
hans hoved, men det var bare ikke kommet ud over og var gidet til udtryk i at tage handling i det. Så 
vi kan få det lige som vi har, men så kan man sige f.eks. i forhold til de team jeg talte om, 
vareopfyldningsteamet. Den effektivitet jeg så har der bliver slået lidt i stykker. Det kan jeg som 
sådan godt fører ud på at i stedet for at jeg gør det 3 gange om ugen, kan jeg gøre det 5-6 gange 
om ugen så skulle det bare være nogle mindre hold. Det er en mulighed. 
 
Hvis du så ikke har flere ting du vil nævne synes jeg vi skal stoppe her. Jeg har svar på de ting 
jeg ville, så jeg vil sige tak for din tid.   
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Bilag 5 - Interview 3 
 
Jeg har prøvet at lave den lidt om, vareplanlægning, sortiment 
Jeg har lagt nogle af dem sammen. Servicevirksomhed. Så er der nogle af dem der ikke er så 
relevante eller det kommer man ikke igennem. Vareplanlægning og sortiment, varebestilling, 
varemodtagelse, opfyldning, salg og planlægning af retur. Dvs. eftersalg sker der ikke så 
forfærdelig meget af i butik, så vidt jeg lige er orienteret, nu må du endelig rette mig hvis det er, 
retur har man lidt af, betaling har jeg lagt ind under salget, pris er der meget prisforhandling. 
Dette sker primært i en service virksomhed. 
 
Nu tager vi det helt overordnet set, du står i din afdeling og der er en tom hylde, hvordan kører 
det så igennem? Hvis vi tager udgangspunkt i det her med sortiment og vareplanlægning. 
 
Det jeg gør hvis jeg ser en tom hylde, så har vi et system der hedder automatisk disponering. Og 
hvis der kommer en tom hylde, så er det som reel fordi der er et eller andet der er gået galt i et eller 
andet led. Vi har et system der kan slå en vare op, for at se om varen er i restordre eller om varen 
er udgået eller om varen simpelthen er gået, hvis en kunde f.eks. har købt 20 stk.  
 
Hvor i normalt sælger 20 på en måned,  
 
Ja så kan der komme en udsolgt situation. I de fleste tilfælde er det hvis varen er udgået, og de 
skyldes til dels hvis der kommer nye panogrammer, nye space, de kommer 3 gange om året. Jeg har 
faktisk et her, Vi har lige fået ny space her i går, vi får så nogle færdige panogrmammer hvor du 
kan se hvordan varerne skal stå fra den ene ende til den anden, så der er bare at gå i gang med at 
sætte varerne op i den rækkefølge. Og der sker det hvis du ikke får taget dem tidsnok, så kommer 
der nogle udsolgte situationer, fordi så er der nogle vare som de simpelthen ikke kan leverer mere 
som er udgået i vores system. Og hvis jeg ikke har fået tilpasset det her space, får vi 3 gange om 
året, så der kommer en del på samtidig, så vi kan ikke nå at lave det alt sammen på engang, så du 
komme i den situation i de her tider hvor vi får nye space, hvor du løber rundt derude og ikke kan 
forstå hvorfor varen ikke kommer hjem og så sætter vi dem på optælling.  
Jeg kan også tvinge varen i gennem ved at bestille, men hvis varen er udgået så sker der ikke noget 
kommer den ikke igen. En udgået vare får i kun af vide 3 gange om året. Det er primært det de 
melder ud. Så der ikke forsvinder vare i tide og utide. Der kan selvfølgelig være et eller andet… Så 
kan du rent faktisk sige at der er en af de her vare der er udgået, så går der 4 måneder før i får det 
at vide.   
 
Når de laver de her panogrammer, jeg ved i DS melder de varerne ind og ud sådan rimelig hurtigt, 
det er også derfor de har nyhederne før vi har dem. For der skal producenten findes til at 
annoncere det hele, så det kommer på en gang, så i Bestemmer over hvornår leverandørerne må 
kommer ind. Det gør DS også, de bestemmer selvfølgelig, men hvis de syntes det er en god ide, går 
det hurtigt. Så der for de lov at vælge. Der er fordel og ulemper ved begge dele. 
 
Det vil rent faktisk sige at hele sortimentet og vareplanlægningen det er ren og skær Coop 
bagland der sidder og bestemmer det hele.. 
 
Det er også for at få de rigtige priser og have ens sortiment på hele kæden at man gør det  
Hvis alle sku ud og lege købmænd ville det ende med nogle skæve indkøbspriser og et meget blandet 
sortiment og det er det man gerne vil undgå. 
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Er der mulighed for I din afdeling, hvis der er noget lokalt efterspørgsel, har du mulighed for at 
kunne tilpasse den lokale efterspørgsel, hvis der nu er et lokalt mejeri så kan du god gå ind og 
sige… 
 
Ja det kan vi godt, fordi vi er en A butik, en selvstændig butik med en bestyrelse osv, 
Men B butikkerne, som der er klart flest af, som også er de store, de må ikke, de har et fast 
sortiment de skal holde sig til 
 
Vi har nogle Valgfri vare, der er selvfølgelig forskel på butikkerne, de store butikker har f.eks. 
indenfor økologi, der har vi 10 fag, hvor de har 14, hvor det lige er blevet udvidet til 16, så de har 
selvfølelig nogle flere vare på og de vare har vi ikke i de mindre butikker, de går så ind som en 
valgfri vare, så hvis jeg har en efterspørgsel på dem, kan jeg godt bestille dem hjem, men som 
Grundsortiment har vi den ikke, det er selvfølgelig at de store butikker skal have mere at tilbyde. 
 
Det kan jeg også huske jeg snakkede med Niels omkring hvordan hele sortimentet er bygget op, 
det var lidt mere om man havde muligheden for at lave lokale tiltag, nu ved jeg at 
Irma må lege lidt mere købmænd, jeg har været oppe og snakke med en irma butik også, hvad 
forskellen er indenfor coop kæden og der har jeg også fået den opfattelse af at Man kører mere 
kæde tankegang, så Kvickly kører ind måde og irma kører en anden model. 
 
Det er rigtigt, kæden er delt meget op, så brugsen også kører deres eget, selvom vi har det der 
hedder Egne mærke, som går igen i samtlige kæder, men ellers er de bygget op på forskellige 
koncepter. Fakta det er prisen de baserer deres på, Vi skal prøve at ramme familien og Irma er 
sådan lidt mere luksuøst og kvalitetsbevidste forbruger. 
 
Hvis vi går lidt videre, så har bagland bestemt hvilket grundsortiment i skal have og så er der 
mulighed for de lokale tiltag mm.. 
 
Ja helt firkantet set så baglandet, der sidder en og styrer de forskellige kategorier, der sidder en på 
økonomien og en på de andre ting, som vi kan ringe en til hvis vi har nogle spørgsmål. 
De sidder og fastlægger de her space, som vælger vores system og dem printer vi ud når der nogle 
nye og så laver vi nogle panogrammer efter det, så hele vareopsætning er faktisk kædestyret til dels. 
Og så har vi de små valgfrie varer, men de er også kædestyret. 
 
Det korrekt nok at sige at bagland rent faktisk har ansvaret for det? 
 
Ja til at fastsætte sortimentet. 
 
Og der så sker en dimension fra bagland til butikkerne i form af de her panogrammer. 
 
Ja blandt andet. 
 
Nu siger du så at der sidder nogle inde i baglandet og ligesom styrer det her er det kun rent 
sortimentsmæssigt, hvad i skal have på hylderne eller gælder det også pris og bestilling? 
 
Ja pris, men ikke bestilling, ved bestilling har vi et system der hedder AD 
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Når jeg tænker bestilling, tænker jeg når at de laver forhandlingen med leverandører for det her 
område. 
 
Rent forretningsdelen, det er også kæden der sidder og styrer det. Der sidder de i forskellige 
kategorier derude, og forhandler med leverandørerne, hvor meget de skal købe hjem og pris mm.  
 
Hvis du har et ny sukker produkt eller et eller andet, så ringer du til kæden og så får du en aftale 
med indkøberen for den sortimentsgruppe, så finder indkøberen ud af om det er en god eller dårlig 
ide. Hvis indkøber syntes det er en god ide får man en dato hvor man komme på og så kommer det 
med på spacet og så sætter vi det op, så det har vi ingen indflydelse på. 
 
Okay, det var også mere for at få det fra leverandørens og indtil Coop kæden ,men det er så også 
baglandet der styrer  den overordnet efetspørsel. 
 
 
Hvis vi går videre til det punkt med varebestilling, Butikken, der kunne jeg forstå at man kører 
lidt med 2 systemer, i bruger AD, men der er stadig nogle varegrupper der bliver bestilt manuelt 
 
Det er korrekt, det er fordi at Ad har nogle fordele og nogle ulemper, Ad kan være svært at styre på 
visse områder, specielt over i isenkram, de har meget svært ved at styre det fordi der er meget 
forskelligt sortiment på isenkram, der er ikke de samme faste sortiment som man har i kolonial, der 
er vareskift helt tiden selvom man har det faste space, køber man mange engangspartier hjem, og 
så er der flere scanningsfejl i isenkram end i tørvare.  
 
Nu siger du scanningsfejl er det når I modtager varen eller er det når I… 
 
Nej det er primært oppe i kassen 
Nu har jeg selv været i isenkram og det er bare svære at styre på en eller anden måde end det er i 
tørvarer, i tørvare har man et mere fastsortiment, det er mere købmandshandel derover, også med 
at få plads til varerne.  
Der er nogle få grupper man kører på AD, jeg tror godt man kunne få det til at fungere men de har 
valgt at kører det hele manuelt. 
 
Nu AD, du er i tørvarer/kolonial, hvad ser du som de største problemer/udfordringer netop med 
Ad, nu kunne jeg forestille mig noget med minimums størrelser i forhold til hyldepladsen? 
 
Det er i princippet nemt nok med størrelsen fordi du får et panogram ud og du kan tilpasse det som 
du vil, den står selvfølgelig med en beholning til at starte med når du får et space ud, nu har vi fået 
dybere hylder, de kan rumme en del flere varer, så hvis der står en vare til at kan rumme 6 flasker 
på hylden, kan vi have 10 på hylden nu, så er det en fordel at sætte vores præsentationslager op, så 
vi ikke kommer ud for den situation hvor der er udsolgt. Jo flere varer der kan være på hylden jo 
bedre er det i princippet. 
 
Som du selv nævner på en normal hylde kan der står 6 på, i har fået dem her, hvor der kan stå 10 
 
Ja det er så problemet det skal vi selv ind og rette det, for indefra kæden af står der hvor mange 
flasker der kan være efter standardhylderne. 
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Men når vi har været inde og rette, det skal vi kun en gang, så det gør du til at starte med når du 
laver panogrammer, så går du ind og retter det til og tæller hvor mange flasker du kan have, der er 
6 i et kolli, så når der er solgt 6 så tæller du hvor mange der så kan stå og så regner du det ud, så 
du hele tiden kan få varerne på hylderne med det samme, så der ikke kommer varer i kælderen, det 
er det der er kunsten. 
 
Det er det jeg skulle til at sige, så siger du, jamen så retter vi den til og retter den op til 10 
 
Det gør du så ikke, hvis der kan stå 10, det er så et meget lavt tal, men hvis det nu er nogle store 
flasker og kollistørrelsen er 6, så retter du ned så du skal have 6 hjem når der er 4 tilbage på 
hylden, så er dit præsentationslager 4. Ligeså snart der er 4 tilbage, så siger den hov der kan være 
et kolli på hylden og bestiller 6 nye hjem, det er sådan det fungerer. Typisk er tallene højere og så 
kan der være mere på hylden.  
 
Fungerer det også i praksis? 
 
Det fungerer et langt stykke hen ad vejen, det der er en stor opgave er at beholdningen skal passe 
og der har vi det igen, det kan være 10 poser pingvin blandinger der er på tilbud og kassedamen 
scanner 10 af den samme vare ind, hvor det egentlig er 10 forskellige poser, så har vi faktisk en fejl. 
Så de er faktisk med til at bestille vores varer hjem. I Princippet bestiller de varerne hjem, idet når 
de scanner varen så fortæller den, det til systemet at den vare mangler og bestiller varen hjem. 
De er ligeså meget disponenter som vi er.  
 
Jeg skulle netop til at sige det, at I netop har alle tiders mulighed i supermarkeder fordi det hele 
foregår via scanninger, men hvis man scanner forkert går det galt.  
 
Ja det er den ene ting, der er flere ting, hvis vi ikke får leveret de rigtige varer, hvis de får pakket 
forkert og vi bliver faktureret for nogle vare vi ikke har fået. De leverer en varen, det kan være en 
dressing, vi får en light i stedet for en almindelig, så får vi beholdning fejl på to ting, både på 
light’en der ikke er registreret og på den anden som vi ikke får, så får vi en minibeholdning på den 
ene og en plus beholdning på den anden. Det går også ind og laver fejl, Så får at det skal fungere 
så skal du faktisk sætte 300-400 numre til optælling om ugen, det gør man på den måde at man 
løber rundt med en håndscanner. 
 
Gør i det en gang om ugen? 
 
Det gør vi flere gange om ugen, man kan ikke tage 300-400 om dagen, vi tager det i små etaper, 
man kan vælge at tage et fag, man kan vælge at tage ketchup faget eller man kan vælge at tage alle 
de hylder der er tomme, man kan gøre det på flere forskellige måder, man kan også når man fylder 
varer op >>det var da irriterende at den ikke kan være på hylden, hvorfor kan den ikke det<<, og 
så kan du lige sætte den på optælling. Man bliver hele tiden nød til at angribe de fejl der kommer. 
 
Har i nogle advarsler der siger nu begynder vi at nærme os nogle minimums quantitys, som du 
kan følge med i?  
Er det noget i bliver gjort opmærksom på i systemet? 
 
Nej det gør vi ikke, når vi bestiller varer igennem automatisk disponering, kan vi se hver morgen 
får vi en oversigt over hvad den bestiller hjem, men du kan ikke huske når du sidder og kører dem 
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igennem, der er jo mange varenumre, om der lige præcis er 4 inde på hylden og den bestiller 6 
hjem rigtigt, nogle af tingene får du sagt ja til. 
 
Okay, I skal gå ind og godkende bestillingen eller? 
 
Altså du kan bare gå ind og kigge, du har mulighed for at rette 
 
Har du mulighed for at være proaktiv, nu sætter jeg mig mandag morgen og kan se at det er ved 
at nærme sig minimums antal på hvad der kan være på hylden og der er måske kun til 1 eller 2 
dage tilbage, man må have nogle salgstal, er det noget man har mulighed for at gøre? 
 
Jamen det kan man sagtens, man kan godt gå ind og slå varerne op. 
 
Det er ikke noget I automatisk får ud, at nu er der 4 dage tilbage? 
 
Nej det gør vi ikke. Men salget kan også være meget svingene og der er også mange sæsoner eller 
som vi også har snakket om, at der kommer en og køber 20 af den samme vare, hvor vi ellers sælger 
20 på en måned, det har vi på ingen måde mulighed for at reagere på. Det med du har en 100 % 
opfyldningsgrad, kan ikke lade sig gøre. Man kan begrænse så man kommer op på… 
 
Nu arbejder jeg jo selv i en medicinal virksomhed, men Vi kan trække ud hvor mange uger vi har 
tilbage af medicinen vi prøver at være proaktive, hvor vi kan se at nu er der under 4 uger tilbage 
før vi løber tør. Så kan vi gå ind og se hvornår næste bestilling er på vej. 
 
Det kan man også godt gøre, men der er nok nemmere på langsigtet ting, som medicin, det er svært 
på dagligvare, fordi vi er oppe på nogle tal, når hylden er fyldt op har vi til 2 dage, det er svært at 
gå ind og planlægge. Vi har rimelig mange varegrupper og varerne bliver tæsket rimelig hurtigt 
igennem systemet. 
Vi har nogle specialiteter der godt kan stå og samle lidt støv en gang i mellem, de fleste varer er 
nogle varer vi får hjem flere gange om ugen, den samme slags. 
Det er nok også det jeg syntes er spændende at det går så stærkt, det er også derfor jeg har valgt 
denne branche, netop detailhandel, man må kunne være proaktiv på en eller anden måde. Det er 
det jeg prøver at finde frem til ved hjælp af nogle artikler om man ikke kan være proaktiv på det 
her område, så man undgår tomme hylder eller vi køber så meget hjem at det ryger i kælderen 
fordi nu skal vi være på forkant.  
 
Den eneste måde at undgå det på er ved at scanne, jo mere man scanner, jo mere korrekt bliver det. 
 
Det tager tid og tid er penge 
 
Det er ulempen ved Ad, fordelen er at vi ikke fysisk skal rende rundt og bestille. Du skal selvfølgelig 
være vågen, du skal ikke rende rundt med hovedet under armen, der er stadig noget der hedder 
sæsonvare, lige pludselig skal de sylte alle sammen og det skal man stadig lige have i baghovedet, 
for der er systemet ikke skarpt nok. Og der er koldskål når det er varmt og alle de ting skal du selv 
eller tilbudsvarer der ryger af sted. Der skal man stadig lige have et vågent øje. 
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Nu skal jeg også lige forstå det helt rigtigt, I ligger nogle minimums quantity ind, har i også 
nogle maksimum quantity, så i f.eks. siger i minimum skal have fire, men så i heller ikke køber 
100 ind. 
 
Det er der ikke, men vi kan til hver en tid tvinge en beholdning igennem. Jeg kan godt gå ind og 
bestille 200, systemet gør det ikke selv, den har kun en minimums beholdning, når der er det og det 
tilbage bestiller den kun hjem så hylden er fyldt op. Den går ned på en minimums beholdning, i 
stedet for 4, bestiller den et kolli hjem, lad os nu sige at hyldestørrelsen er 40, og kolli størrelsen er 
6 og vi sælger 20 på en dag bestiller den op til de 40. Så den bestiller hele tiden hjem til max hvad 
der kan være på hylden, det har den også et system for, så man kan godt sige der er et max. 
 
Nu ved varemodtagelse, kan jeg forstå at når modtager varerne tæller I rent faktisk ikke hvad i 
får hjem andet end i paller. 
 
Vi tager lige og løber kvart pallerne igennem på de rene paller, det får vi en oversigt over og 
hakker dem af, der er nogle små ting du lige fanger, hvis du f.eks. ved at du fysisk har tastet noget 
flormelis ind du står og mangler inde på hylden og den ikke kommer med, så kan du gå ind og kigge 
på fakturaen for at se om den er gået i restorder og de ikke kan leverer den, det kommer ud hver 
morgen, sammen med fakturaen er der en liste over de ting vi ikke kan få. Det kan man fysisk gå ind 
og kigge på. Men en ting gør man ikke, man går ikke ind og tjekker hver eneste varer af på 
fakturaen. Det ville være en fordel at gøre det, så vil man få et meget korrekt varelager, men det er 
rigtig tidskrævende. Fordi nogle gange får man 10 blandet paller hjem og det vil tage lige så lang 
tid at tjekke dem af, som det ville være at sætte dem op på hylderne. Det er noget man har besluttet 
på kædeplan, det er for dyrt. 
 
Hvordan gør i med afregningen, får I fakturer fra bagland, så i køber dem derinde fra. 
 
Alt det AD og det vi manuelt bestiller hjem får vi en faktura på, det er også der man kan se hvorfor 
varerne ikke er kommet hjem, der kan man også se hvad det er man bliver faktureret for. Det er på 
den måde de foregår på. 
 
Så har jeg noget omkring opfyldning, det har du selv været lidt inde på, i får varer hjem hver 
anden dag. 
 
Vi har et morgenopfyldningshold 3 gang om ugen, som er inde og fylde varerne op, det er vigtigt at 
få varerne op næsten lige så hurtigt som du får varerne kommer hjem fordi eller får du svært at 
kontrollere din beholdning, hvis der står varer ude på lageret og du render rundt med 
kontrollisterne, så kan du ikke få det rigtige tal og så går der kuk med din beholdning, det er vigtigt 
at have et system med at varerne er oppe, så du kan lave optælling, du kan ikke lave optælling når 
du har 10 paller med varer ude på lageret. Det skal man selvfølgelig lave et system på, så vi har et 
morgenopfyldningshold til at rende og fylde op og så skal du begrænse de ting der kommer i 
kælderen, det giver også støj. 
 
Det er også et af de kritiske punkter jeg, Nu ved jeg ikke hvordan jeres kælder ser ud, men netop 
sådan noget som målepunkter, har i nogen måde at blive målt på, hvor meget i har liggende på 
lageret af værdi eller har i nogle målinger om hvor hurtigt varerne kommer igennem butikken. 
Jeg er godt klar over at COOP bagland har på deres eget store centrale. 
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Ja det har vi også for butikken, der ligger til rådighed, vi kan se hvor mange lagerdage vi har på 
tingene og hvor stort vores varelager er i kr., det er også noget der bliver holdt øje med og vi kan 
også se det for de forskellige kategorier og vi kan se om der er for meget hjemme. 
  
Jeg skulle lige til at sige det, her har vi altså lidt af et problem,, der ligger rigtig meget af det her 
på lageret, men det ligger ikke oppe på hylden, men hvor pokker er det. 
 
Ja det kan vi sagtens, vi kan se f.eks. i isenkram hvis der er mange spil, games eller dvd film på 
lager, kan vi se at den er dyr og der er et eller andet, så kan vi gå ind og se nærmere på det.  
 
Det er ret positivt at i har det, det var egentlig ikke noget jeg havde fået indtryk af i arbejde med. 
 
Det er der meget fokus ved omkring status, så kan man se at man måske har et varelager på 80.000 
på film og man ikke syntes at man har noget nede i rummet. Og så er de nogle røde lamper der 
lyser, for hvor er de varer henne og giver det så et svind og har man så det, så kommer man ud med 
et dårligt regnskab, så der er nogle lamper der lyser på de store tal lige op til status. 
 
Hvor mange gange har i status, 2 gange om året? 
1 gang om året. 
 
Det er måske lidt sent at finde ud af det 1 gang om året(varelageret er for stort). 
 
Flere steder hvis der er mange røde tal, laver man omstatus, så melder man ud at der vil være 
status igen om 3 måneder, for at se hvor grelt det er. 
 
Nu I din afdeling, nu med det her AD og genopfyldning, så føler du ikke at du har særlig mange 
varer i kælderen der står og samler støv og udløber. 
 
De udløber ikke, jeg ved hvad jeg har, men man kan altid få et mindre lager. Der er også en styring 
inde fra FDB omkring vi skal have en masse fordelinger´, de laver nogle aftaler med konsulenterne 
og hvis de ikke får de avisspalter i avisen som de har krav på, man laver en års aftale med dem, så 
vælger man at kører det lokalt eller som spotpris eller hvad de kalder tingene, og så sender de 
varerne ud til butikken og så får vi et eller andet vi ikke har indflydelse på og så kan vi bande over 
det, der kommer nogle fordelinger, du får også en bonus fra mange af virksomhederne om året, de 
betaler et eller andet for at være med fremme, hvis kæden ikke kan leve op til de krav, så kommer 
der nogle varer der er fordelt, selvfølgelig skal de have det de betaler for. 
 
Det er da også kun ret og rimeligt.  
 
Ja, så der kommer nogle gange nogle varer, hvor man siger ”når” og så må man finde en plads til 
de varer. 
 
Salget har vi også været inde på, hvor lageret godt kan skride hvis der bliver scannet forkert ind, 
men sådan omkring planlægning, nu kan man vende det om og sige, I har meget godt lokalt styr 
på den information der går fra kunden til butikken, i kan gå ind at se hvad i har solgt og hvilke 
produkter i har solgt, hele den information bliver den delt videre, så den går fra butikken lokalt 
og ind til baglandet? 
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Baglandet kan godt gå ind og se præcist hvad vi har solgt. Det er tal som de også har. 
 
Som de altså sidder og laver Forecast ud fra, og prøver at forudsige hvad der sælges næste år. 
Ja, det kan også være en vare man har meldt, de kan gå ind og se total salget for samtlige butikker, 
for at se om vare ikke fungerer, det er jo også det de gør, når de laver panogrammer, så kan de se 
at en varer har solgt dårlig på kædeplan og så melder de den ud. Det er bl.a. sådan nogle ting man 
går ind og kigger på, man vil jo gerne have nogle varer der flytter sig. Der skal de have nogle 
værktøjer til, for at kunne effektivisere vores space, vi også interesseret i have nogle varer der ikke 
står og samler støv og løber fra datoen. Hvis de ikke kan følge med i det, så ville de have et problem 
med at lave et fornuftigt mix. 
 
Hvor tit oplever i at i for udsolgte varer fordi bagland ikke kan følge med efterspørgselen?   
Det går rigtig godt med koldskål og nu har i solgt alt koldskålen og bagland ikke har flere varer, 
er det noget i oplever tit? 
 
Nej ikke på sådan noget som koldskål, men der kan godt være nogle ting, men det er ikke kun kædes 
skyld. Det kan skyldtes mange ting. 
 
Men ville det være besværligt for jer hvis I siger, I den her uge kører vi kampagne på syltet 
pærer, nu kan vi fornemme at det går godt for syltet pærer 
 
Så kan vi godt købe nogle ekstra hjem 
 
Ja men denne information giver i ikke videre, andet end I nu ligger en ekstra ordrer ind hos 
bagland, så bagland mister noget af de varer de havde regnet med. 
 
Vi bestiller kampagne varer 14 dage før, hvor vi går ind og finder ud af hvad skal vi resevere af 
større partier 
 
14 dage før kan bagland jo umuligt nå at købe indtil hvis det er varer i f.eks. skal have fra Italien 
 
Baglandet laver også avisen lang tid før. 
 
I deler ikke informationen, hvis I nu forventer sælge rigtig meget af en vare,den information 
giver I ikke videre  før i afgiver jeres ekstra bestillingsordre  
 
Det er kædens opgave, at vurdere om det bliver en succes, det køber de hjem til, det har vi ingen 
indflydelse på. Der gælder det jo bare om at være en god købmand og byg sit eget skæl, som det 
hedder, haha vi kom først, de dygtige har varerne og dem der ikke er så dygtige har ikke varerne, 
det er simpelthen de dygtige der vinder. Det er det samme som sæsonerne, ”jeg kan huske sidste år 
der løb vi tør”, så køber man rigeligt hjem, det er butiks erfaring man skal have med, der kan være 
nogle ting der smutter, men der kan også være nogle ting der er begrænset partier på. 
 
Altså nu der hvor jeg arbejder, der fungerer det ikke helt på samme måde, der har fabrikkerne, ja 
nu handler vi jo internt, Fabrikkerne ligger rundt omkring i Europa, fabrikkerne har en plan, en 
målsætning de går efter og vi som salgsvirksomhed har en anden målsætning, det er lidt som om 
man modkæmper hinanden, det er lidt som om man handler som konkurrenter og det er lidt 
skræmmende at det kan ske inde for samme virksomhed, inde for samme kæde. 
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Kæden gør sit yppigste for at leverer til alle butikkerne, men man vil jo gerne have sin egen butik 
kører godt. Man vil jo gerne være de bedste, man tager jo det man skal bruge og er de andre ikke 
hurtige nok, så er det jo som det er. 
 
Det jeg lidt var inde på er hvordan det her ordreflow fungerer, Har du nogensinde, når du får det 
her space, tænkt over hvordan hele ordren kommer til at fungerer, hvis du stod som kunde foran 
den her hylde.. 
 
Der er mange kunder der ikke ved hvordan det fungere, der er også mange kunder der kommer og 
spørger om man ikke kan bestille den her hjem. Det kan man godt, men man har jo et sortiment man 
skal følge.  
 
Det er måske ikke så meget kunde hyblen, men måske mere din egen holdning er til det her, hvor 
mange step det her går igennem, hvor der egentlig kan være nogle faldgrupper.  
 
Jamen det ved man godt, det finder man jo også ud af når der mangler en varer, f.eks. en nyhed der 
er blevet meldt ind, og de ikke kan leverer den, så er det ikke altid kæden der er skyld idet, det kan 
f.eks. være en bondemand der skulle lave korn til noget mel, hvor der har været en brand, det har 
faktisk været tilfældet, hvor der er et eller andet der har været brændt og man har skulle bygge det 
hele op igen og så er der en periode hvor vi ikke kan få varen, det har vi f.eks. haft problemer med, 
med vores billige sodavand, sådan nogle ting sker og det er man ikke herre over og det er kæden 
heller ikke og der er det så kædens opgave at finde nogle alternativer, men FDB er en kæmpe 
virksomhed, så det er svært at finde en producent der kan levere så meget til så mange butikker, 
man kan jo ikke sige at de kun skal levere til nogle, det er alt eller intet. Der kan man godt komme 
ud i nogle problemer der. 
 
Hvis du har en varer eller et eller andet du ikke kan få leveret, det ender med at du står ude i 
butikken og der er en tom hylde og en kunde kommer og spørger hvorfor i ikke har den varer på 
hylden, er du så helt klar over hvem du skal gå til, for at undersøge det her eller hvem der har 
ansvaret for det her.  
 
Ja, Enten kan jeg gå ind og slå den op, så kan jeg se om der er beholdning på den, om det er min 
egen skyld, der kan være sket en scanningsfejl eller noget andet. Hvis der ikke er nogle beholdning 
på, kan jeg ringe ind til hotline mellem 8-16 og så kan jeg få fat på en og spørger hvorfor den varer 
ikke kommer, de kan enten være at de ikke kan leverer den eller noget andet, men jeg får et svar jeg 
kan gå ud og give til kunden. Men halvdelen af det kan jeg selv svarer på, fordi jeg selv kan gå ind 
og slå beholdningen op, det kan være en udgået vare, der kan være flere faktorer, men kunden kan 
få et svar med det samme i hvert fald. Men i mange tilfælde ringer vi ind, hvis vi f.eks. har forsøgt at 
bestille en vare flere gange og den bliver ved at gå i restordre, så kan man ringe ind og hører 
årsagen. 
 
Nu skal du være helt objektiv, komme med din egen vurdering, hvor føler du at du de største 
udfordringer i dagligdagen, er det med jeres AD ikke fungere som du gerne vil have det, er der 
baglandet der ikke sælger de rigtige varer eller er det i får for mange varer hjem og de bliver nød 
til at komme i kælderen, eller er det prisforskellen, i får nogle priser fra bagland og de ikke 
stemmer overens med det i får scannet ind i systemet. Hvor er det i det her vareflow, du syntes der 
er de største problemer? 
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Det hænger meget sammen som en cirkel, du får mange varer i kælderen, hvis dit ad ikke passer, og 
hvis kassedamerne ikke scanner det rigtige ind, får vi de forkerte varer hjem, så det hænger 
sammen i en stor cirkel. De vigtigste er kontrol, det er optælling hele tiden.  
 
Så det er det der skal være fokus på, får at få det hele til at fungerer?! 
 
Ja varer sætningen er egentlig okay, nogle gange kan man godt sige ”hvorfor fanden skal vi have 
det, det ser røv sygt ud”, måske har man ret og måske har man ikke ret, har man ret, så kan man 
sige ”ha ha” og så ryger varen ud igen. Der er nogle gange de skal prøve noget nyt og selvfølgelig 
skal der også være plads til det, Vi kender heller ikke altid grunden, det kan også være de har fået 
en god pris eller et eller andet.  
 
Nu nævner du selv kontrol, det er også et af de punkter jeg mener der kan være med til at 
forbedre hele oplevelsen for kunden, men også om man kunne opstille nogle kontrolpunkter, 
keypoints, f.eks. i dag har du så meget på dit lager, eller nu har du så lang leveringstid, ville du 
føle af sådan en form for kontrol ville kunne hjælpe dit arbejde, så du bedre kan styrer det. 
 
Det tror jeg ikke, det er svært at sige. 
 
Det tror du ikke, Hvis du nu selv kunne vælge, hvordan ville du så føle at du bedre kunne lave 
denne her kontrol, så du helt undgik tomme hylder i din afdeling. 
 
Så skulle du være 100 % sikker på at du fik de rigtige varer hjem som du har bestilt og du skulle 
have et system, så du var sikker på at varerne blev scannet rigtigt ind og med tiden kunne det også 
være elektroniske kassesystemer, hvor kunden selv kører varerne igennem, det kunne også være en 
kontrol af varerne i systemet, hvis det går galt i et af leddene, det er derfor vi skal bruge tid på at 
tælle, det nemmeste ville jo være hvis alt blev scannet korrekt og de varer vi bestilte kom hjem og de 
varer der gik i stykker blev skrevet ned, du vil aldrig komme foruden at tælle, for der vil altid være 
nogle der render med nogle varer. Du vil altid bruge de kræfter på Ad, der vil altid være noget 
vedligeholdelse, det er det store minus er der mange der syntes. Du slipper for at disponerer på 
samme måde som ved manuelt, så der sparer man lidt tid. 
 
Det er vel lidt de samme kontrol poster du skal igennem, netop for det er de samme steder der kan 
gå galt. 
 
Ja, Fordelen ved AD er også når du har ferie, så er der en til at styre det for dig, alle kan træde ind 
og få afdelingen til at passe igen. 
Et kort resume, så hænger det hele sammen i en stor cirkel, hvis de ikke gør det godt nok i 
baglandet og de ikke gør det ordentligt oppe ved kassen, så har vi også et problem i midten og vi 
har også et problem i midten hvis vi ikke skriver varerne ned, hvis der er noget der går i stykker 
eller løber fra dato, så har vi også et problem, så det er vigtigt at alle gør et korrekt arbejde.. 
 
Nu har du en meget god pointe der med dato, kan AD selv finde ud af det? 
 
Nej det kan den ikke finde ud af selv, det kan den ikke af den grund hvis der bliver fyldt nye varer 
foran de gamle eller folk graver efter de nyere varer. Datoerne vil tit være blandet inde på 
hylderne. Du godt kan få en dato på den sidste varer leverance, men det er jo lige meget hvis der 
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står nogen fra den tidligere leverance, så du bliver nød til at have en eller anden form for dato 
kontrol, det er jo ikke ensbetydende med at de gamle varer ´bliver solgt først, folk kan godt grave 
efter de nyeste varer så det kan man ikke overlade til systemet. Så skal man have en specifik 
stregkode til hver enkelte dato, så den bliver registreret på en eller anden måde, så langt er det slet 
ikke udviklet, men det kunne være meget smart. 
 
Det du selv nævner der, eksistere rent faktisk, men det er hamrende dyrt. Gillette når de sender 
deres space, reklame søjler ud med barberskrappere eller barberskum, har de rent faktisk 
indkodet en chip i, så de kan følge fra den forlader fabrikken og kører igennem deres først 
distribution og til den ryger ud i butikken og se den placering i butikken og hvad der rent faktisk 
bliver solgt fra det her space. man har kørt et eksperiment i USA bl.a. hvor man netop har set at 
den er blevet kørt ind i butikken, blevet scannet ind i butikken, men der er ikke blevet solgt fra det 
i 3 uger fordi det stod i kælderen. Så det findes og Gillette er på forkant med det og arbejder med 
det for at kunne gøre det billigere. De har også kun gjort det fordi deres produkter koster over 
100 kr.  
 
Det er da helt sikker noget man vil kunne se i fremtiden, det er bare et spørgsmål om penge, vi har 
ikke engang endnu fået elektroniske hyldeforkanter som ville hjælpe os meget, da vi går og bruger 
enorm meget tid på at skifte dem.  
 
Hvor mange prisfejl har i på en uge? 
 
For mange, det vil selvfølgelig blive minimeret på kanter, men der er også fordele og ulemper på de 
elektroniske, der er nogen der siger at man ikke ser prisen så tydeligt og man ikke ser tilbuddene så 
tydeligt, som dem vi har nu. 
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