
Kandidatafhandling 

Cand. Merc. EMF 

Institut for afsætning 

 

HYPERMARKEDER I DANMARK? 

(Hypermarkets in Denmark?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En strategisk vurdering af Dansk Supermarked A/S muligheder for 

etablering af hypermarkeder i Danmark.   

 

Af Peter Skjold Mogensen 

 

Vejleder: Lars Rasmussen, Institut for afsætningsøkonomi 

Copenhagen Business School 30. juni 2011  

Antal enheder med mellemrum og tabeller: 165.769 = 72,9 sider

 

   

                                                  



 

 

Executive summary 

This thesis focuses on which strategic options Dansk Supermarket A/S has in creating 

Hypermarkets in the event of a more liberalised planning act.  

The thesis takes into account both internal and external analysis. This resulted in 4 alternative 

strategies, where one was chosen. The chosen strategy suggests that Dansk Supermarket A/S 

aims for a more effective exploitation of their 16 Bilka department stores along with opening 

2 new Bilka department stores in Hjørring and Hillerød. This would result in Bilka becoming 

a nationwide Hypermarket.  

In order for Bilka to be more effective, it will have to use its large scale operations to make a 

cost reduce strategy. One of the strategies is to set a target to cut cost, which proposition is to 

minimize prices at basis products.  

In addition the “Drive Concept” would be introduced in 4 chosen department stores, where it 

would be possible to pre-order your groceries through the internet and collect them already 

packed at the department store. This concept model is estimated to increase Bilka`s turnover 

by 10% and earnings by 5% in 2013. This is of course provided that the consumers are willing 

to change their normal grocery shopping habits. A consumer study along with my own 

quantitative analysis shows people currently buy groceries more than 3 times a week spending 

small amounts at a time. Additionally they prefer to shop close to where they live or work and 

give high priority to the balance between quality and price. 

It is believed that some consumers will change their shopping habits with the introduction of 

the “Drive Concept” as it will make it easy for busy families with young children to shop on 

the way home from work. On top of that the Bilka Hypermarket has to offer the opportunity 

for the whole family to go to the department store together and enjoy different activities along 

with getting the groceries for an entire week at a good prise.  
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1.0 Indledning 

 

1.1 Problemfelt 

Statsminister Lars Lykke Rasmussen (V) har i forbindelse med regeringens vækstforum i 

2010 foreslået, at planloven skal liberaliseres for at skærpe konkurrencen
1
. Dette betyder, at 

butikker over 3.500 m
2
 skal være lovlige at opføre. Forslaget er kommet på baggrund af en 

rapport udarbejdet af Mckinsey
2
. Rapporten konkluderer, at velstanden og væksten vil blive 

forøget ved at tillade butikker over 3.500 m
2
, hvorved hypermarkeder, der har et areal på min. 

5000 m
2
 vil blive tilladt. Spørgsmålet er, hvem der skal etablere disse hypermarkeder og om 

der overhovedet er en efterspørgsel, der gør det muligt at drive så store butikker. Dansk 

Supermarked A/S er nævnt som eneste mulige kandidat til at etablere hypermarkeder, hvor 

kommunikationsdirektør Erik Eisenberg udtaler:  

”Hvis der kommer en ændring i planloven skal man ikke forestille sig at vi pludselig 

plastrer landet til med hypermarkeder. Vi vil bare risikere at kannibalisere os selv. Vi vil 

meget hellere have lov til at lade de eksisterende Bilka´er vokse til naturlig størrelse”  

Erik Eisenberg udtaler desuden at:  

”Hvis planloven bliver ændret, har vi mulighed for at etablere et encifret antal 

hypermarkeder i Danmark”
 3

 

Hvad der ligger bag udtalelserne er ikke til at vide. Faktum er dog, at Dansk Supermarked 

A/S ikke er afvisende over for tanken om at etablere hypermarkeder i Danmark. Spørgsmålet 

er så, om de eksisterende Bilka varehuse skal vokse til ”naturlig” størrelse eller der skal 

etableres helt nye hypermarkeder. En strategisk udfordring, der indeholder en lang række 

overvejelser, der afhænger af Dansk Supermarked A/S internt og eksternt forhold.  

1.2 Problemformulering 

Dansk Supermarked A/S står overfor en strategisk udfordring, såfremt planloven bliver 

liberaliseret og giver mulighed for etablering af hypermarkeder.  Skal Dansk Supermarked 

A/S vælge at etablere hypermarkeder, eller skal allerede etablerede Bilka varehuse vokse sig 

                                                 
1
 http://www.stm.dk/_a_2933.html  

2
 www.mckinsey.com 

3
 www.nordjyske.dk/artikel/10/5/4/3726396/3/hypermarkeder%20kommer%20n%E6ppe%20til%20nordjylland  

http://www.stm.dk/_a_2933.html
http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/4/3726396/3/hypermarkeder%20kommer%20n%E6ppe%20til%20nordjylland
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større eller skal man ikke foretage sig yderligere. Denne afhandling har til hensigt, med 

udgangspunkt i nedenstående problemformulering, at give et kvalificeret bud på en fremtidig 

strategi, såfremt planloven liberaliseres. En strategi der tager hensyn til virksomhedens 

interne og eksterne forhold og i særdeleshed den moderne forbrugers indkøbsmønster. 

På baggrund af en intern og ekstern analyse, samt forbrugernes indkøbsadfærd, ønskes 

afhandlingen at afklare følgende spørgsmål: 

 

Hvilken virksomhedsstrategi skal Dansk Supermarked A/S følge, såfremt planloven 

liberaliseres? 

Herunder, 

- Hvad kendetegner kundernes forbrugeradfærd og hvordan påvirker adfærden Dansk 

Supermarked A/S muligheder for etablering af hypermarkeder? 

- Hvordan skal butikskonceptet se ud og skal der anvendes delkoncepter? 

 

1.3 Problemafklaring 

Ud fra ovenstående problemformulering vurderes det som relevant, at udarbejde en nærmere 

beskrivelse af afhandlingens problemstillinger. Hovedproblemet er, at definere hvilken 

strategi Dansk Supermarked A/S skal følge, i forbindelse med liberaliseringen af planloven. 

Afhandlingen har en forudindtaget vinkel, der gør, at Dansk Supermarked A/S forventes at 

reagere positivt på liberaliseringen af planloven. Det betyder, at problemformuleringen har to 

underpunkter, hvor det ene skal klarlægge forbrugernes adfærd, da det formodes, at denne 

adfærd direkte influerer på mulighederne for etablering af hypermarkeder. Det andet 

underpunkt, skal på baggrund af forbrugernes adfærd samt Dansk Supermarked A/S 

muligheder, forsøge at etablere et butikskoncept, der direkte kan anvendes, såfremt det bliver 

tilladt at etablere hypermarkeder.  

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til at omhandle en strategisk analyse med udgangspunkt i Dansk 

Supermarked A/S. Dette på baggrund af, at Dansk Supermarked A/S er nævnt som eneste 
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mulige danske aktør på markedet for hypermarkeder
4
. Andre detailkæder, nationalt og 

internationalt, vælges dog at inddrages i den eksterne analyse, for at skabe et overblik over 

Dansk Supermarked A/S konkurrencemæssige position.  

Virksomhedsstrategien afgrænses til at omhandle en strategi med dertil hørende 

butikskoncept, for enten en nuværende SBU enhed eller for en ny SBU enhed, der etableres i 

forbindelse med liberalisering af planloven. Det betyder, at strategien ikke vil omhandle hele 

Dansk Supermarked A/S forretningskoncept.  

Der afgrænses ligeledes fra en dybdegående behandling af Dansk Supermarked A/S 

virksomhedsøkonomiske incitamenter for etablering af hypermarkeder, hvor fokus i højere 

grad tager udgangspunkt i forbrugernes adfærd, samt etablering af et endeligt butikskoncept. 

Dansk Supermarked A/S portefølje afgrænses til at omhandle aktiviteter på detailmarkedet, 

hvorved hoteldrift ikke inkluderes.  

Derudover afgrænses afhandlingen generelt for handel over internettet, da de 

forbrugerundersøgelser der benyttes, udelukkende omhandler den fysiske butik. 

Begrebet hypermarkeder benyttes oftest i afhandlingen og defineres til butikker på over 5.000 

m
2
, der sælger dagligvarer og non-food produkter under et tag

5
. Derudover skal det nævnes, at 

hypermarkeder gennem afhandlingen, ligeledes omtales som varehuse.  

 

1.4 Afhandlingens struktur 

Figur 1, viser den struktur hvormed afhandlingen opbygges. Struktur har til hensigt at give 

afhandlingen en akademisk tilgangsvinkel til den opstillede problemformulering. Dette sikres 

ved, at anvendt teori underbygges med indsamlet primært data samt desk research. 

Afslutningsvis svarer konklusionen på den opstillede problemformulering.  

                                                 
4
 http://www.dansk-detail.dk/blog/danskdetailblog/1684/  

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hypermarket 
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Figur 1, Afhandlingens opbygning, egen udvikling 

2.0 Metode 

 

Afhandlingens teoretiske referenceramme bygges op efter ”Strategic Market Management” af 

David A. Aaker og Damien McLoughlin, 2009
6
. Aaker og Mcloughlin har udarbejdet en 

strategisk model, der har til hensigt at vælge den rigtige virksomhedsstrategi. Modellen er 

bygget op efter en intern og ekstern analyse. Den interne analyse har til hensigt at beskrive 

den pågældende virksomheds interne forhold, hvor udgangspunktet er en nøgletalsanalyse, 

hvor vigtige nøgletal over de seneste 5 år gennemgås. Derefter benyttes en Boston Matrix til 

at positionere virksomhedens aktiviteter, i forhold til placering på PLC forløbet, hvorefter 

virksomhedskulturen og virksomhedsstrukturen beskrives, ud fra virksomhedens hjemmeside 

samt kort samtale med én medarbejder
7
.  

Den eksterne analyse skal beskrive de eksterne forhold, der gør sig gældende på 

detailmarkedet. Udgangspunktet er 3 analyseniveauer, på henholdsvis Makro, Meso og Mikro 

                                                 
6
 Strategic market management, David A. Aaker og Damien Mcloughlin, 2009, s. 18 

7
, Marketing Management, Philip Kotler, 2003, s 94 
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niveau. Makroniveauet viser gennem en PEST analyse, hvilke politiske, økonomiske, sociale 

og teknologiske forhold, som Dansk Supermarked A/S skal være opmærksomme på
8
. 

Mesoniveauet giver efterfølgende en mere detaljeret information omkring selve branchen, 

hvor Porters Five Forces benyttes til at klarlægge konkurrencesituationen, på det danske 

dagligvaremarked
9
.  Mikroniveauet har til hensigt at afklare forbrugernes adfærd i forhold til 

detailmarkedet, hvorved flere eksterne undersøgelser samt egen kvalitativ analyse, skal 

klarlægge forbrugerens indkøbsadfærd i forhold til dagligvaremarkedet. Af eksterne 

undersøgelser benyttes Mckinseys rapport, der er udarbejdet i forbindelse med regeringens 

vækstforum
10

. Derudover benyttes Forbrugerstyrelsen rapport, der er udarbejdet på 

foranledning af Økonomi og Erhvervsministeriet og i samarbejde med analyseinstituttet 

”London Economics”
11

, for at belyse forbrugernes adfærd i forhold til dagligvarer, i 2011
12

. 

Den kvalitative analyse tager udgangspunkt i to dybdeinterviews, der er opbygget efter 

Laddering princippet
13

. Respondenterne udgøres af kunder fra et Bilka Varehus, for 

derigennem at finde svar på, hvad der driver kunderne til at handle det pågældende sted.  

Den interne og eksterne analyse samles op i en SWOT analyse, der skaber et overblik over 

virksomhedens nuværende situation. SWOT analysen overføres efterfølgende til en TOWS 

analyse, der resulter i fire alternative strategier
14

.   

Med udgangspunkt i de fire alternative strategier, vælges der én strategi. Den valgte strategi 

udvælges under hensyntagen til tidligere strategier, interne og eksterne forhold, samt ønsket 

fremtidig strategi. Efterfølgende udarbejdes den overordnede virksomhedsstrategi, hvor 

vækststrategien etableres under hensyntagen til en Amerikansk undersøgelse udarbejdet af 

Windemere Associates, der viser en række elementer, som har vist sig at skabe vækst på et 

fjendtligt marked
15

. Derudover benyttes Porters Generiske strategier, til at etablere den 

konkurrencemæssige position
16

. Den teoretiske referenceramme afrundes med et komplet 

                                                 
8
 Marketing Management, Philip Kotler, 2003, s. 161 

9
 Marketing Management, Philip Kotler, 2003, s. 242 

10
 www.stm.dk/multimedia/Creating_Economic_Growth_in_Denmark_Through_Competition.pdf 

11
 www.londecon.co.uk  

12
www.forbrugerstyrelsen.dk/Publikationer/~/media/Forbrugerstyrelsen/PDFer/103307%20Konkurrencefremme

nde.pdf  
13

 Consumer behavior, Martin Evans MF, 2009, s 33 
14

 Marketing Management, Philip Kotler, 2003, s. 101-104 
15

 http://www.strategystreet.com/ 
16

 Marketing Management,Philip Kotler, 2003, s. 106 

http://www.londecon.co.uk/
http://www.forbrugerstyrelsen.dk/Publikationer/~/media/Forbrugerstyrelsen/PDFer/103307%20Konkurrencefremmende.pdf
http://www.forbrugerstyrelsen.dk/Publikationer/~/media/Forbrugerstyrelsen/PDFer/103307%20Konkurrencefremmende.pdf
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butikskoncept med tilhørende delkoncept, for at etablere en direkte og konkret handleplan for 

valgte strategi
17

.  

Afhandlingen afsluttes med en perspektivering, der viser øvrige tilgangsvinkler til etablering 

af hypermarkeder i Danmark.  

2.1 Dataindsamling 

2.1.1 Primære data 

Den primære dataindsamling foregår gennem dybdeinterview med kunder der allerede 

handler i Bilka. Ved dybdeinterview, er der tale om interview med én person af gangen, hvor 

interviewet skal lægge op til, at respondenten kan tale frit uden den store styring fra 

interviewer. Samtalen er forholdsvis ustruktureret, hvor det drejer sig om at få et 

førstegangssindtryk af respondentens holdning. Som udgangspunkt har intervieweren en 

spørgeramme, som skal få respondenten til at holde sig mest muligt til emnet. Princippet er, at 

enkelte spørgsmål i spørgerammen ofte udløser nye spørgsmål til respondenten. Opbygningen 

af dybdeinterviewet tager overordnet udgangspunkt i ”laddering”, hvor det ønskes, at 

respondenten selv skal finde frem til og identificere bevæggrunde for at handle i Bilka. 

Dybdeinterviewet skal ses i sammenhæng med den øvrige dataindsamling, da 

dybdeinterviewet ikke opnår bredden på respondenternes adfærd og holdninger, men derimod 

en dybere forståelse for den enkeltes adfærd
18

. Alternativt kunne fokusgruppeinterviews 

benyttes, hvilket er fravalg, da det ønskes at opnå en selvstændig og uvildig holdning til 

emnet.  

Derudover er der indsamlet en beskeden mængde primær data i forbindelse med afdelingschef 

Mikkel Sabroe, der til dagligt er ansat i Bilka Ishøj. Mikkel Sabroe har været behjælpelig med 

viden omkring de interne forretningsgange og praktiske forhold generelt. Mikkel Sabroe er 

bekendt af undertegnede, hvor informationerne er indsamlet på baggrund af få uformelle 

samtaler.   

2.1.2 Sekundære data 

Den sekundære data er indsamlet gennem diverse hjemmesider og udvalgte rapporter og 

undersøgelser. Datamaterialet er forsøgt udvalgt under hensyntagen til så høj validitet som 

muligt, hvorved uafhængige statistikker og undersøgelser er foretrukket.  

                                                 
17

 Retailing, Professionel detailhandel i Danmark i internationalt perspektiv, ludox 2008, Flemming Sørensen, 

Allan Sørensen, s. 546 
18

 Focus groups as qualitative research, David L. Morgan, 1997, s3 
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2.2 Kildekritik 

2.2.1 Validitet af de anvendte data 

Det vurderes, at den anvendte data generelt har en høj grad af validitet. Den kvalitative 

analyse mødte respondenterne efter de havde handlet i Bilka, hvorved respondenternes svar 

må formodes at være oprigtige og dermed give et sandfærdigt billede af adfærden. Det 

vurderes dog, at der er en høj grad af usikkerhed ved analysen, da den kun indeholder to 

respondenter med udgangspunkt i det samme Bilka varehus. Af ressourcemæssige årsager 

benyttes analysens resultat som gældende for hele kundegruppen.   

Den øvrige data er sekundær og dermed indsamlet til andre formål, hvorved der naturligt 

forekommer en mindre grad af validitet, end hvis data var indsamlet til eget formål. Uformelle 

ustrukturerede samtaler med afdelingschef Mikkel Sabroe, er ligeledes behæftet med en hvis 

usikkerhed, da samtalerne ikke er transskriberet eller på anden måde sikret. Det vurderes dog, 

at mængden af data er minimal, men af stor vigtighed for afhandlingens problemformulering, 

hvorved den inddrages.  

2.2.2 Realiabilitet af de anvendte data 

Med udgangspunkt i den kvalitative dataindsamling, vurderes der at være en relativ lav grad 

af reliabilitet, da dataindsamlingen og efterfølgende tolkning er udført af samme person. Det 

betyder, at der er stor risiko for, at indsamlede data, eller dele af data, bliver vinklet mod 

forudindtagede antagelser omkring forbrugerens adfærd. Samme tendens ses i Mckinsey´s 

rapport, der er udarbejdet på foranledning af Økonomi og Erhvervsministeriet, hvorved der er 

risiko for, at databehandlingen og rapportens konklusioner tilgodeser ministeriets interesser. 

Forbrugerstyrelsens rapport om forbrugernes adfærd på detailmarkedet, vurderes dog at have 

en høj grad af validitet, da forbrugerstyrelsen anses som en uvildig instans, der kun har 

interesse i, at skildre forbrugerens adfærd som den i virkeligheden er.   

Windemere Associates
19

 er derimod en undersøgelse der er udarbejdet i USA og tager derfor 

udgangspunkt i det Amerikanske detailmarked. Undersøgelsen behæftes derfor med en hvis 

grad af usikkerhed, da det ikke vurderes at det Amerikanske detailmarked og det danske 

detailmarked er identiske. Dog er der en række hovedtræk, som kan benyttes til at skabe en 

forståelse for virksomhedernes succes. 

                                                 
19

 www.strategystreet.com/ 
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2.2.3 Mangler af data 

Det vurderes, at den primære kvalitative dataindsamling, med fordel kunne suppleres med en 

kvantitativ dataindsamling, i form af spørgeskema, udsendt til en større gruppe af Bilkas 

kunder. Resultatet ville give et bredere billede af Bilkas kunde og deres adfærd i forhold til 

hypermarkeder. Den kvantitative analyse er af ressourcemæssige årsager ikke inddraget i 

afhandlingen.  

3.0 Intern analyse 

3.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Dansk Supermarked A/S ejes af A.P. Møller Mærsk og F. Salling gruppen og anses som 

Danmarks største virksomhed inden for detailhandel. Dansk Supermarked består af syv 

detailkæder og to stormagasiner, der forsyner danskerne med fødevarer og non-food 

produkter. Dansk Supermarked beskæftiger ca. 43.000 medarbejdere fordelt på 1300 butikker. 

Butikkerne er fordelt på det danske marked og fem øvrige lande
20

.  

Fundamentet til Dansk Supermarked A/S blev lagt i 1906, da Ferdinand Salling etablerede et 

Salling stormagasin under navnet F. Salling A/S. Efterfølgende overtog sønnen Herman 

Salling driften af stormagasinet og i 1960 åbnede han den første Føtex butik. Tankegangen 

var, at man kunne købe både fødevarer og tekstiler under samme tag. En udvikling kunderne 

synes godt om, hvorved virksomheden i 1964 fik A.P. Møller Mærsk som partner og ændrede 

navn til Dansk Supermarked A/S. A.P. Møller Mærsk tilførte virksomheden den nødvendige 

kapital for at kunne fortsætte væksten, hvilket betød, at de første Bilka varehuse, under 

inspiration fra Tyskland, blev etableret i 1970. Kunderne var igen begejstrede med konceptet, 

da de under tiden var blevet mere prisbevidste. Bilka tilbød billige fødevarer i stort format og 

da flere bl.a. havde fået moderne udstyr som kummefrysere, var succesen en realitet. 

I slutningen af 1970´erne oplevede Danmark en oliekrise af så store dimensioner, at kunderne 

for alvor blev prisbevidste. Dette resulterede i, at Dansk Supermarked A/S etablerede Netto. 

Netto´s koncept var bygget op omkring omkostningsminimering, således kunderne kunne få 

billige varer. Dette betød, at butikkerne blev placeret i nærområdet og varerne blev eksponeret 

i papkasser og fra paller. Igen blev konceptet en succes og Dansk Supermarked A/S oplevede 
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en stor vækst. I 1990 udvidede Netto succesen internationalt, hvor der i dag er ca. 600 

butikker fordelt over Tyskland, England, Polen og Sverige
21

. 

3.2 Virksomhedsøkonomi 

 

Dkk. mio. 2010 2009 2008 2007 2006 

Nettoomsætning 58.095 56.027 56.989 55.389 52.772 

Resultat før finansielle 

poster 

2.596 2.635 2.439 2.668 2.320 

Finansielle poster, netto 129 96 -192 -30 125 

Årets resultat 2.026 2.005 1.616 1.824 1.797 

Balancesum 27.433 25.679 22.076 25.576 30.077 

Egenkapital 15.781 13.825 12.640 12.439 11.822 

Investering i materielle 

anlægsaktiver 

2.225 3.093 3.310 2.028 2.081 

Overskudsgrad  4,5 4,7 4,3 4,8 4,4 

Egenkapitalens 

forrentning 

13,7 % 15,2 % 12,4 % 14,4 % 16,4 % 

Kilde: Dansk Supermarked A/S årsregnskab 

 Figur 2: Dansk Supermarked A/S hoved og nøgletal 2006-2010 

Dansk supermarked A/S økonomiske udvikling, har siden 2006 været stødt stigende. Fra 2006 

til 2010 er omsætningen steget med 10,1 % fra 52.772 mio. kr. til 58.095 mio. kr.  Årets 

resultat er i samme periode steget med 12,7 %, fra 1.797 mio. kr. i 2006 til rekord overskud 

på 2.026 mio. kr. i 2010. Ser man på det seneste års udvikling, er omsætningen på alle 

virksomhedens aktiviteter fra 2009 til 2010 steget med 3,7 %. Af denne stigning kommer 1,3 

% fra det danske dagligvaremarked, hvor udviklingen betyder, at Dansk Supermarked A/S 

stadig erobrer markedsandele. Dette hænger formentlig sammen med, at der i periode er 

etableret 76 nye Netto butikker og 4 nye Føtex varehuse på det danske marked. Derudover er 

det udenlandske marked for dagligvarer også med til at skabe væksten, da omsætningen her er 

steget med 4,4 %, hvilket skyldes en fremgang i detailforbruget samt nyåbnede butikker.  
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Ser man på årets resultat, har dette i perioden fra 2009 til 2010 kun opnået en vækst på 1 %. 

Årsagen til det dårlige resultat skyldes til dels forøgede udgifter på de finansielle poster, jf. 

årsregnskabet. Dansk Supermarked A/S nævner derudover i deres årsrapport, at 2010 har 

været præget af en svag stigning i dagligvaremarkedet, hvilket har skærpet konkurrencen i 

form at ændret vareudbud og reducerede priser. En udvikling der påvirker indtjeningen, da 

virksomheden selv udtaler i årsrapporten, at der er brugt flere ressourcer på markedsføring og 

prisreduktioner end tidligere år. Udviklingen smitter ligeledes af på overskudsgraden, der 

ellers har været nogenlunde stabil i perioden fra 2006 til 2010. Ser man nærmere, er 

overskudsgraden i den sidste periode, fra 2009 til 2010, faldet fra 4,7 % til 4,5 %. En 

udvikling der viser, at virksomheden i 2010 ikke har været nær så god til at omdanne 

omsætningen til overskud, som i 2009. 

Udviklingen inden for egenkapitalens forrentning, har siden 2006 været præget af store 

udsving. I 2006 var den på 16.4 % og året efter på 14,4 % for at enden på 12,4 % i 2008. 

Udviklingen hænger naturligvis sammen med det dårlige resultat i 2008. I 2009 blev 

egenkapitalens forrentning 15,2 % for derefter at falde til 13,7 % i 2010. En udvikling der det 

seneste år viser, at virksomheden er blevet dårligere til at genere overskud til investorerne. 

Årsagen til denne tilbagegang skyldes formentlig, at virksomhedens egenkapital er forøget i 

2010, muligvis gennem overført overskud fra 2009. Det kan dog konkluderes, at resultatet er 

væsentligt bedre end den gennemsnitlige obligationsrente, der pt. er på ca. 5 %.
22

  

Dansk Supermarked A/S har sideløbende offentliggjort et regnskab der viser omsætning og 

resultat før finansielle poster, på henholdsvis det danske marked og det udenlandske marked.   

DKK. mio. Omsætning Resultat før finansielle poster 

(EBIT) 

 2010 2009 2010 2009 

Danmark  37.795 37.301 1.984 2.308 

Udland 20.300 18.726 611 327 

Total 58.095 56.027 2.595 2.635 

Kilde: Dansk Supermarked A/S Årsregnskab 

 

Figur 3: Omsætning og EBIT, fordelt på det danske marked og det udenlandske marked. 
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Regnskabet er særdeles interessant, da det viser en markant forskel på de to markeder. Det 

danske markeds omsætning er som nævnt steget med 1,3 % fra 2009 til 2010, hvorimod det 

udenlandske marked er steget med 8,4 %. Dansk supermarked nævner i årsrapporten at en del 

af forklaringen på den store udenlandske stigning er forholdet i valutakurser. Ses der bort fra 

valutaforhold er stigningen på 4,4 %. Forklaringen er som tidligere nævn, at det udenlandske 

marked fra 2009 til 2010 har oplevede en fremgang i detailforbruget, hvor det danske forbrug 

til sammenligning steg meget svagt. Resultatet før finansielle poster faldt på det danske 

marked med 14 % i perioden, hvorimod det udenlandske marked steg med 86,8 %. En 

særdeles interessant oplysning, da resultatet viser, at det udenlandske marked redder EBIT´s 

samlede vækst på 1 % på hovedregnskabet. Det skal hertil nævnes, at det danske marked i 

2010 er ca. 3,2 gange større end det udenlandske marked målt på EBIT, hvorimod det kun er 

1,8 gange større i 2010, målt på omsætning.
 23

 Det betyder, at der tjenes væsentligt flere 

penge, i forhold til omsætningen, på det danske marked i forhold til det udenlandske marked. 

Det udenlandske marked viser derimod større vækstpotentiale, set med 2009/2010 

udviklingen. Det interessante kunne være at udregne bruttoavancen på de to markeder, men 

da bruttoresultatet ikke er tilgængeligt er dette ikke muligt. Den store forskel i omsætningen 

og indtjeningen må formodes at hænge sammen med en lang række omkostninger, der er 

forbundet med aktiviteter i udlandet. Dette kunne være diverse kapacitetsomkostninger, men 

også store salgs og distributionsomkostninger ville påvirke indtjeningen.  

Dansk Supermarked A/S forventninger til 2011 er, at indtjening før finansielle poster ligger 

på niveau med 2010. Dansk Supermarked A/S forventer dermed, at den lave vækst i 

dagligvareforbruget samt den fortsatte tilbageholdenhed i efterspørgslen af øvrige produkter, 

fortsætter i 2011 med skærpet konkurrencesituation som resultat. Dansk Supermarked A/S 

udtaler, at man fortsat vil tilpasse produktudbuddet og føre en stram omkostningspolitik for at 

imødekomme disse udfordringer. Ligeledes vil salget at Netto England i 2011 figurere på 

regnskabet
24

. 

 

3.3 Aktivitetsportefølje  

Dansk Supermarked A/S forretningsmodel er bygget op omkring en række aktiviteter 

indenfor detailhandel.  

                                                 
23
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Følgende aktiviteter kan nævnes på det danske marked
25

: 

 2 Salling Stormagasiner 

 85 Føtex varehuse, heraf 6 Føtex food varehuse 

 15 Bilka varehuse 

 2 A/Z varehuse 

 37 Tøj og sko butikker 

 411 Netto/Døgn Netto i Danmark 

Følgende aktiviteter kan nævnes på det udenlandske marked
26

: 

 318 Netto butikker i Tyskland 

 193 Netto butikker i England  

 206 Netto butikker I Polen 

 125 butikker I Sverige 

 

Med udgangspunkt i aktiviteterne på det danske marked, kan der argumenteres for, at Dansk 

Supermarked A/S aktivitetsportefølje består af 7 SBU enheder. De 7 SBU enheder vurderes  

at have hver deres strategi, under hensyntagen til virksomhedens samlede vision og 

målsætning. De 7 SBU enheder er defineret som Salling Stormagasin, Føtex, Føtex Food, 

Bilka, A/Z, Tøj og Sko, samt Netto. For at skabe et overblik over de nævnte SBU enheders 

nuværende positioner i PLC forløbet, samt indbyrdes placering, benyttes Boston Matrixen
27

.  

Nedenstående figur viser en simplificeret og tilnærmelsesvis Boston Matrix, da det af 

ressourcemæssige og informationsmæssige årsager ikke har været muligt at finde 

forretningsområdernes eksakte markedsandel og markedsvækst.   
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Kilde: Philip Kotler, Marketing Management, 2003, 11 udgave, Pearson Education, s 94 

Figur 4: Boston Matrix- Dansk Supermarked A/S 

SBU-Netto:  

Netto anses som Danmarks førende discountsupermarked og dagligvarekæde med en 

markedsandel på 13,4 % af det totale detailmarked i 2010
28

. Netto er repræsenteret på et 

marked, hvor kunderne over en længere periode i stigende grad vælger discountvarianten, når 

de daglige indkøb skal foretages. Siden 1993 har discountsupermarkederne næsten fordoblet 

deres markedsandele. Eksperter udtaler, at det særligt er discountsupermarkedernes evne til at 

tilpasse sig forbrugernes ønsker, der ligger bag succesen
29

. Netto er placeret som ”Cash Cow” 

i Boston Matrixen. Placeringen skyldes, at detailmarkedet oplever en svag vækst, der 

medfører øget konkurrence, hvorved der ikke ses det samme vækstpotentiale som tidligere. 

                                                 
28
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Dog er Netto placeret med den højeste markedsvækst af ”Cash Cows”, da koncentrationen af 

nyåbnede butikker tyder på, at der endnu er vækstpotentiale i markedet
30

. 

SBU-Føtex: 

Føtex har ingen offentlige tilgængelige data på markedsandele. Artikler nævner, at Dansk 

Supermarked A/S i 2010 introducerede et nyt butikskoncept under navnet Føtex food, hvilket 

betyder, at enkelte traditionelle Føtex varehuse må lade livet for Føtex food varehuse
31

. Om 

dette er et udtryk for, at de traditionelle Føtex butikker taber markedsandele, kan man kun 

gisne om, men faktum er, at enkelte butikker skal give plads til det nye koncept. Føtex er på 

den baggrund placeret som en stabil ”Cash Cow” i Boston Matrixen og har en mindre 

markedsandel og markeds vækst end Netto.
 

SBU-Føtex food: 

Føtex food, der er Dansk Supermarked A/S nye koncept, skal med luksusbetonede fødevarer 

positionere sig mellem Netto og de traditionelle Føtex varehuse og dermed tage kampen op 

med Irma, SuperBrugsen og SuperBest. I 2010 er der etableret 6 Føtex food varehuse og der 

forventes at komme flere til i 2011. Konceptet går efter de forbrugere der ønsker at forkæle 

sig selv med ekstra gode varer i en tid hvor der ikke er råd til så mange restaurantbesøg, 

udtaler direktør Henrik Libak fra Føtex food
32

. Holder trenden som konceptet skal 

underbygge, kan der opstå et stort potentiale for Føtex food. Føtex food vurderes til at have en 

lille markedsandel og på nuværende tidspunkt en mindre, men betydelig markedsvækst, 

hvorved den placeres som ”Question Mark”. 

SBU-Bilka: 

Bilka er placeret som ”Cash Cow” i matrixen, med en dårligere markedsandel end Føtex. 

Årsagen til placeringen er, at kæden i 2009 har mistet 0,6 % i markedsandele, hvilket 

formentlig fortsætter i 2010/2011. Eksperter mener, at det er Coop´s Kvickly butikker, der 

gennem loyale kunder har erobret markedsandele fra Bilka varehusene
33

. Er dette tilfældet, 

står Bilka på nuværende tidspunkt overfor store overvejelser omkring varehusets fremtid. 

Bilka har fra starten skulle levere billige fødevarer i stor målestok til den danske forbruger. 

Spørgsmålet er, om forbrugeren har ændret adfærd og dermed ikke efterspørger konceptet i så 
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høj grad som tidligere, eller om Kvickly bare gør det bedre. Ser man på Bilkas udvikling, 

viser det sig, at før Planloven blev vedtaget i 1997
34

 var der bygget 11 varehuse med en 

gennemsnitlig størrelse på 20.954 m
2
. Efter planlovens vedtagen, er der kun etableret 5 

varehuse, med en gennemsnitlig størrelse på 11.820 m
2
.
35

 Noget tyder derfor på, at den 

oprindelige tanke med Bilka varehusene har været en væsentlig større målestok, end de 

varehuse der er bygget siden 1997, under dispensation. Hvorledes størrelsen på varehuset har 

påvirket forbrugernes adfærd er svær at sige, men noget tyder på, at Bilkas image er lidt 

utydeligt for forbrugeren, hvorved Bilka placeres i ”Cash Cow”, men med bevægelse mod 

”Dog”. 

SBU-A/Z 

A/Z varehusene er selvstændige enheder, der sælger det samme udvalg af non-food produkter, 

som et almindeligt Bilka Varehus. A/Z varehusene er etableret som resultat af den nuværende 

planlov, der skal sikre at varehusene ikke overstiger 3500 m
2
. Dansk Supermarked A/S har 

forsøgt at omgå denne lov, ved at etablere en række varehuse med både en Bilka og A/Z. 

Konceptet består i, at varehuset er delt op i to, en Bilka og A/Z, med særskilte 

udgangskasser
36

. Dansk Supermarked A/S opfylder således de gældende regler om max 3.500 

m
2
 butiksareal. Dansk Supermarked A/S har fra 1987 til 1999 etableret 6 A/Z varehuse, hvor 

der i 2011 kun er ét originalt varehus tilbage. De resterende fem varehuse er gennem 

dispensationer, blevet til egentlige Bilka Varehuse
37

. Det vurderes på den baggrund, at A/Z 

varehuse i den oprindelige form har meget lav markedsandel og lav markedsvækst, hvorved 

den placeres i ”dog”. 

 SBU-Salling 

Stormagasinet Salling er ligeledes vanskelig at positionere i Boston Matrixen, da Dansk 

Supermarked A/S ikke har offentliggjort detaljerede informationer om stormagasinets drift og 

markedsandele. Dansk Supermarked A/S udtaler, at Salling i Aalborg skal moderniseres for 

195 mio. kr. Varehusdirektør Michael Deleuran forklarer, at alt inventar skal udskiftet og der 

skal etableres ny bistro, bager og køkken, for derigennem at opnå et topmoderne og 

fremtidssikret stormagasin
38

. Moderniseringen kan tolkes som et forsøg på at styrke 
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Stormagasinets konkurrencesituation eller et forsøg på at opretholde flagskibet i porteføljen. 

Regnskaberne er ikke mulige at skaffe, men til sammenligning havde Magasin en 0 vækst fra 

2009 til 2010 med negativ indtjening, hvilket tyder på, at markedet for stormagasiner er hårdt 

ramt af den svage vækst på detailmarkedet
39

.  Salling Stormagasin vælges derfor, at placeres 

på kanten af ”cash cow” og ”dog”, med en mindre markedsandel og lille markedsvækst.  

SBU-Tøj og Sko 

Tøj og sko er sidste aktivitet i Dansk Supermarked A/S portefølje. I alt er der 37 ”Tøj og sko” 

butikker fordelt over hele landet.  Butikkerne sælger discount tøj og sko, og er på samme linje 

som Netto. Det betyder, at de kunder der handler hos ”Tøj og sko”, har fokus på discount. Det 

formodes derfor, at markedsvæksten er noget større end f.eks. luksusprodukterne i Salling 

stormagasin. ”Tøj og Sko” positioneres på denne baggrund som en ”cash cow” med en noget 

mindre markedsandel end Netto.  

3.4 Organisationsstruktur 

Dansk Supermarked A/S organisationsstruktur er ikke tilgængelig for offentligheden. Dog 

nævner Dansk Supermarked A/S på deres hjemmeside, at der er tale om en central ledelse, der 

består af 11 direktører fra virksomhedens aktiviteter. Når der er tale om en central ledelse med 

repræsentanter fra hver aktivitet, kunne det tyde på at organisationen delvis er bygget op 

omkring det markedsbaserede princip
40

. Et princip der har til formål, at samle de opgaver der 

er forbundet med ét virksomhedsområde i samme aktivitet. Det betyder, at direktøren for 

Bilka har et stort kendskab til det pågældende marked, samt de produkter varehuset tilbyder. 

Det samme gælder direktøren fra Føtex og Netto. De enkelte direktører referer direkte til 

centralledelsen, der derved har en stor føling med alle organisationens aktiviteter og dermed 

hurtigt kan handle, såfremt der sker ændringer i markedet. Ligeledes kan der argumenteres 

for, at Dansk Supermarked A/S benytter sig af det funktionsbaserede princip, hvor 

kendetegnet er stordriftsfordele
41

. Dette ses ved, at Dansk Supermarked A/S har etableret 

store centrallagre inden for kolonial og slagter-produkter, der har til formål at levere til Netto, 

Føtex og Bilka. Ligeledes er distribution og indkøbsfunktionerne i visse tilfælde sammenlagt, 

således der kan opnås en optimal drift
42

. Organisationsstrukturen virker derfor meget effektiv, 

med fokus på markedskendskab samt driftsoptimering. Går man længere ned i 
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organisationsstrukturen, er de enkelte varehuse som hovedregel opbygget efter 

linjeprincippet, hvorved der er klare og direkte kommandoveje
43

.  

3.5 Kultur og vision 

Dansk Supermarked A/S vision er at sikre “kundernes bedste indkøbsoplevelser” lige meget 

hvilken butik der handles i.
44

  For at sikre visionen har Dansk Supermarked A/S en række 

grundholdninger såsom ”Kunden er vores gæst”, ”Kvalitet i alt”, ”Resultater” og ”Personlig 

ansvarlighed”. Ligeledes er der en udtalt vindermentalitet, der gør sig udslag i en række 

slogans, såsom ”Vindere ved, at det først og fremmest handler om at vinde over en selv” og ”I 

Dansk Supermarked skaber vi rammer og muligheder for fremtidens vindere”
45

.  

Dansk Supermarkeds A/S vision og grundholdning bærer i høj grad præg af fokus på kunden 

og fokus på medarbejderne. Det er tydeligt, at dansk Supermarked A/S ønsker motiverede 

medarbejdere med en vindermentalitet der gør, at kunderne får den bedste indkøbsoplevelse. 

Visionen og grundholdningerne er blevet skabt ud fra Dansk Supermarkeds A/S overordnede 

kultur, hvor også virksomhedens historie og samarbejdspartnere skaber sammenhæng. Edgar 

Schein definerer kultur som:  

”Et mønster af grundlæggende antagelser der er blevet udviklet af en bestemt gruppe og 

som har fungeret tilstrækkeligt godt til at det opfattes som sandt, hvorfor nye 

medlemmer oplæres til at anse det som den rigtige måde at opfatte, tænke over og føle 

på i forhold til disse problemer”
46

 

Citatet viser med tydelighed den kultur der er gældende for Dansk Supermarked A/S. Kædens 

historie vidner om en dygtig købmand, der i samarbejde med en dygtig skibsredder, 

etablerede Danmarks mest succesfulde detailkæde. På Dansk Supermarkeds A/S hjemmeside, 

er der til stadighed citater fra nu afdøde Herman Salling, samtidig med, at de er ophængt i 

supermarkedernes personaleafdeling
47

. Dette tolkes som et forsøg på at videreføre den kultur 

der tidligere har skabt succes. En kultur der både er karakteristisk for Dansk Supermarked 

A/S, samt samarbejdspartneren A.P. Møller Mærsk. Her er fællestrækkene, at man tager 

udgangspunkt i gammeldags købmandskab og viljen til at være den bedste. For Dansk 
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Supermarked A/S er denne kultur formentlig en af årsagerne til, at virksomheden klarer sig så 

godt i en hård branche.  

3.6 Medarbejderne  

Som før nævnt er medarbejderne et vigtigt aktiv for Dansk Supermarked A/S. Det er gennem 

medarbejderne at virksomheden kan realisere visionen om, at kunderne skal have den bedste 

indkøbsoplevelse. I 2011 er udbuddet af dagligvarer så stort, at det er svært at differentiere sig 

på produktet. Dansk Supermarked differentierer sig derfor på pris i form af discountvarehuset 

Netto, samtidig med at de forsøger at opretholde et vist serviceniveau. To parametre der i 

teorien er modsatrettede, men Dansk Supermarked A/S formår at gennemføre strategien. 

Dette sker bl.a. gennem fokus på medarbejdernes uddannelse og udvikling, uanset om man er 

kasseassistent i Netto eller afdelingschef i Føtex. Midlet er et uddannelses og 

udviklingsprogram der gør, at den enkelte medarbejder føler sig udviklet og værdsat i 

hverdagen. Dansk supermarked A/S har gennem sit eget kursuscenter muligheder for at sende 

personalet på kursus, for derigennem at sikre deres kvalifikationer og personlige udvikling. Er 

man startet som elev, er der en lang række obligatoriske kurser der skal gennemføres, 

hvorefter man kommer på et ”talent-hold” for kommende ledere. ”Talent-holdet” undervises 

af professionelle undervisere og afdelingschefer fra Dansk Supermarked A/S, hvorved der 

bliver et mix af teori og praksis. Resultatet er medarbejdere der følger et udviklingsprogram i 

retning at et mål, som er fastsat i samarbejde med Dansk Supermarkeds A/S HR afdeling. 

Udviklingsprogrammet og målsætningerne betyder, at alle medarbejdere bliver taget seriøse 

og får en personlig snak med en HR konsulent
48

. Sammenholdes udviklingsprogrammet og 

målsætningerne med organisationsteorien, er det tydeligt at Dansk Supermarked A/S målrettet 

går efter motiverede medarbejdere. Hertzbergs motivationsteori nævner personlig vækst, 

forfremmelse og ansvar som vigtige elementer, hvilket Dansk Supermarked A/S forsøger at 

indfri gennem udviklingsprogrammerne
49

.  

Samlet set er Dansk Supermarked A/S meget fokuseret på medarbejdernes udvikling og 

motivation, hvilket giver sig til kende når man ser på ledernes baggrund. Erling Jensen, der er 

administrerende Direktør, har f.eks. en baggrund som tekstilindkøber i Bilka og er desuden 
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uddannet som elektriker
50

. Et godt forbillede for de unge medarbejdere, der ønsker at gøre 

karriere inden for virksomheden.  

3.7 CSR  

”Corporate Social Responsibility” er virksomhedernes mulighed for at vise omverdenen at 

man tager ansvar.
51

 Dansk Supermarked A/S har valgt at kalde sin CSR for, “Ansvarlighed”, 

ansvarlighed overfor natur, dyr og mennesker. Dansk Supermarked A/S ønsker at tage stilling 

til hvordan varerne fremstilles, samt hvordan virksomheden agerer i forhold til kunder, 

medarbejdere og den øvrige omverden. For at opnå dette, har Dansk Supermarked A/S 

introduceret en række statements og mærkninger der gør, at virksomheden synligt 

kommunikerer ”ansvarlighed”.  En af mærkesagerne er bæredygtigt havfiskeri, hvor Dansk 

Supermarked A/S var de første til at tilbyde ”MSC certificerede” produkter, der garanterede 

bæredygtighed. Ligeledes er integration en del af ”ansvarligheden”. Dansk Supermarked A/S 

forsøger aktivt at skabe jobs til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk samt 

mennesker med mindre handicaps. Målet er, at medarbejderne efter en tid kan træde ind i et 

butiksjob på linje med øvrige ansatte.     

3.8 Teknologi  

Dansk Supermarked A/S byggede i 2008 et af verdens mest teknologiske varelagre, der skal 

servicere alle Dansk Supermarked A/S butikker. Formålet er at effektivisere og dermed 

minimere omkostningerne på længere sigt
52

. 

Teknologien på butiksniveau er ikke nær så effektiv som på lagerniveau. Det betyder at 

Dansk Supermarked A/S bl.a. tøver med at installere elektroniske hyldeforkanter i sine da 

produkterne endnu ikke er helt gennem testet. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt kun 

er elektroniske hyldeforkanter i få udvalgte Føtex butikker, som har til hensigt at teste 

produktet
53

. Derudover har Dansk Supermarked A/S selvscanningskasser i 29 Føtex varehuse 

og forventer at dette tal stiger til 40 varehuse inden årets udgang. Dog oplever Dansk 

Supermarked A/S problemer med, at kunderne i højere grad foretrækker en smilende 

kassedame end at scanne varen selv
54

.  
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3.8 Delkonklusion 

Styrker- Strengths Svagheder- Weaknesses 

 

 Virksomhedens historie 

 Ejerforhold 

 Økonomi 

 Bred produktportefølje 

 Virksomhedskultur 

 Virksomhedsstruktur 

 Medarbejderne 

 CSR 

 Teknologi 

 

 Virksomhedskultur 

 Bred Produktportefølje 

 Teknologi 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Figur 5, Stærke og svage sider 

3.8.1 Strengths 

Dansk Supermarked A/S virker meget stolte af deres historie, med rødder tilbage til Ferdinand 

Salling, der i 1906 grundlagde fundamentet for det der efterfølgende skulle blive til Dansk 

Supermarked A/S.
55

 En historie der vidner om en kapitalkæde, der lige fra etableringen var 

klar til at erobre det danske detailmarked. Virksomhedens historie har efterfølgende vist, at 

Dansk Supermarked A/S til stadighed har fingeren på pulsen hvad angår det danske og 

udenlandske detailmarked. En styrke der gør, at Dansk Supermarked A/S gentagne gange 

opnår succes ved nye koncepter og markedsudvidelser. Ejerforholdet i Dansk Supermarked 

A/S er ligeledes en styrke, da A.P Møller Mærsk´s ejerskab vidner om et stærkt økonomisk 

fundament. Et fundament der betyder, at virksomhedens likviditet er på et sådan niveau, at 

man kan koncentrere sig om at drive forretning og effektivisere denne. Et ejerskab med A.P. 

Møller Mærsk i spidsen, burde heller ikke mangle visioner og gennemslagskraft, hvilket 

Dansk Supermarked A/S beviser gennem løbende tilpasninger og etablering af nye projekter.  

Virksomhedens økonomi er ligeledes en styrke, da seneste regnskab for 2010 viste et rekord 

resultat på over 2 mia. kr. Udviklingen er dog stagneret, men med salget af Netto England 
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samt en svag vækst i detailforbruget, forventer Dansk Supermarked A/S at resultatet i 2011 

bliver på niveau med 2010. Styrken består i, som før nævnt, at virksomheden ikke mangler 

kapital til at gennemføre yderligere tiltag, der skal sikre den fremtidige indtjening. 

Det flotte regnskab er et resultat af Dansk Supermarked A/S aktiviteter, der kan beskrives ved 

en aktivitetsportefølje
56

.
 
Porteføljen viser, at virksomheden har størstedelen af sine aktiviteter 

i ”Cash Cow”, hvilket betyder, at der ikke er store omkostninger forbundet med 

markedsvækst og udvikling, men derimod fokus på driftsoptimering og 

omkostningsminimering. Resultatet er stor indtjening, da aktiviteterne stadig bibeholder en 

stor markedsandel. Den store indtjening kan efterfølgende muliggøre nye aktiviteter der 

kræver likviditet. Et eksempel er Føtex food, der er beliggende i ”Question Mark”. Markedet 

er generelt forbundet med en svag vækst, men Dansk Supermarked A/S tror på, at trenden går 

i retningen af, at kunderne vælger at købe lækre specialiteter og lave maden selv, frem for at 

gå på restaurant. Holder denne trend, kan Føtex food vinde markedsandele og bevæge sig 

mod ”Star”. Dansk Supermarkeds A/S store og brede portefølje vurderes til at være en styrke, 

da det vidner om en dynamik og en synergieffekt, der har til hensigt at følge trenden og 

derigennem forsyne danskerne på detailmarkedet. 

Virksomhedsstrukturen vurderes ligeledes som en styrke, da strukturen betyder at topledelsen 

har et bredt overblik over virksomhedens aktiviteter og kan reagere hvis der sker ændringer i 

markedet. Samtidig er strukturen indrettet således, at den tillader stordriftsfordele på de 

områder der er fælles for aktiviteterne, såsom indkøb og logistik. Virksomhedskultur anses 

også som en styrke, da denne vidner om en klar vision om, at alle Dansk Supermarked A/S 

aktiviteter skal give kunden den bedste indkøbsoplevelse. Dansk Supermarked A/S sikrer 

dette gennem fokus på personalet, da det er dem der i sidste ende skal sikre at kunden får en 

god indkøbsoplevelse. Kulturen i Dansk Supermarked A/S er opbygget omkring de gamle 

dyder, som Herman Salling har introduceret, hvilket betyder, at personalet bliver trænet i at 

være ”vindere” og opstille mål for deres egen udvikling. Resultatet er top motiverede 

medarbejdere, der yder en ekstra indsats, uanset om de er kasseassistenter i Netto eller 

bestrider jobbet som afdelingschef i Føtex.  Virksomhedskulturen og medarbejderne anses 

derfor som stærke sider, da kulturen motiverer medarbejderne og motiverede medarbejdere 

påvirker kundernes indkøbsoplevelser.  
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Ansvarlighed udgør Dansk Supermarked A/S CSR strategi. En ansvarlighed der betyder, at 

virksomheden har fokus på omverdenen i form af kunder, medarbejdere og naturen. 

Tydeliggørelsen af CSR strategien ses gennem fokus på mærkninger af fødevarer, valg af 

leverandører og ordnede forhold for medarbejderne. 

Teknologi er ligeledes en stærk side, da Dansk Supermarked A/S går forrest i forsøget på at 

introducere elektroniske hyldeforkanter og selvscanningskasser på det danske detailmarked.  

Hvorledes teknologien bliver en succes, afhænger af testresultaterne.  

3.8.2 Weaknesses 

Virksomhedskulturen er placeret som en svag side, da kulturen er meget bestemt og funderet i 

gamle dyder. For unge mennesker der ønsker sig et fritidsjob eller butiksassistenter der ønsker 

at tjene penge i sommerferien, kan denne kultur muligvis virke afskrækkende. Kulturen 

betyder bl.a. at personalet skal gå ens klædt med sløjfe eller slips, samt bære synligt 

navneskilt. Derudover kræves det, at personalet er velsoignerede og taler pænt til hinanden og 

til kunderne. I flere af Dansk Supermarked A/S kantiner og omklædningsrum hænger der 

billeder af Herman Salling, samt citater om hvorledes det lønner sig at være flittig.
57

 For den 

unge generation eller personen der søger et hurtigt fritidsjob, kan kulturen med skjorte og 

slips, samt regler og rutiner virke meget intimiderende på den hverdag man ellers færdes i. 

Virksomhedskulturen er derfor placeret som en svag side, da det formentlig vil afholde ellers 

kvalificeret personer i at søge job.   

Portefølje er ligeledes nævnt som en svag side, da Dansk Supermarked A/S er en virksomhed 

med en lang historie, hvorved enkelte af virksomhedens aktiviteter har gennemløbet en 

livscyklus der betyder, at de ikke længere er attraktive for detailmarkedet. Således blev 

Bugatti kæden i 2004 solgt til Retail Group Scandinavia, formentlig pga. dårlige resultater og 

manglende tilpasning til markedet
58

. Salling Stormagasin er ligeledes et resultat af en lang 

virksomhedshistorie, hvor stormagasinet, med udgangspunkt i Boston Matrix vurderes at være 

beliggende i ”Dog”. Dette på baggrund af, at en sammenligning med andre stormagasiner på 

markedet viste, at stormagasinernes resultater i 2010 var negativt med en stagnerende 

omsætning. Det formodes derfor, at markedet for stormagasiner er vigende, hvilket ligeledes 

omfatter Salling. Dansk Supermarked A/S udtaler, at Salling Stormagasin i Aalborg forventer 

at modernisere for et tre cifret millionbeløb, hvilket tolkes som et forsøg på at fastholde 
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stormagasinet i porteføljen. En bred aktivitetsportefølje kan derfor betyde, at virksomheden 

har aktiviteter der ikke er rentable, men af hensyn til virksomhedens image samt historiske 

fortid, er nødsaget til at beholde. De teknologiske forhold kan ligeledes nævnes som en svag 

side, da dansk Supermarked A/S endnu ikke har gennemført alle test på elektroniske 

hyldeforkanter og selvscanningskasser. Dansk Supermarked A/S og de resterende udbydere 

på det danske detailmarked, vurderes på baggrund af Mckinseys rapport, at være langt 

bagefter øvrige lande, når det kommer til teknologi
59

. På den baggrund vurderes det, at Dansk 

Supermarked A/S skal bruge flere ressourcer på teknologi i deres butikker.   

4.0 Ekstern analyse 

Den eksterne analyse tager udgangspunkt i Makro, Meso og Mikro niveau, for at klarlægge 

hvilken ekstern kontekst der er i forbindelse med Dansk Supermarked A/S muligheder for 

etablering af hypermarkeder.  

4.1 Makro analyse 

PEST analysen benyttes til at skabe et overblik over, hvilke makro forhold der gør sig 

gældende på danske detailmarked
60

. Analysen indeholder fire forhold der skal berøres, for at 

skabe et overblik. Forholdene er henholdsvis politiske, økonomiske, sociale samt teknologiske. 

Hvert enkelt forhold anskues således, at det har relevans for Dansk Supermarked A/S. 

  

4.1.1 Politiske forhold: 

Planloven 

Som nævnt i indledningen har regeringspartiet Venstre, med Statsminister Lars Lykke 

Rasmussen i spidsen, fremsat et lovforslag der har til hensigt at liberalisere planloven. 

Liberaliseringen betyder, at det vil være muligt at etablere supermarkeder på over 3.500 m
2
. 

Lovforslaget er fremsagt som en del af regeringens vækstforum i 2010. Vækstforum er et 

initiativ regeringen har etableret, for at finde løsninger på at skabe ny vækst i Danmark. 

Vækstforum er sammensat af førende erhvervsledere, forskere og andre der har erfaring inden 

for forhold, der har betydning for Danmarks vækstmuligheder og konkurrenceevne
61

. 
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Udgangspunktet for vækstforums drøftelser er en rapport udarbejdet af Mckinsey og 

Company.
 62

 Rapporten klarlægger 9 områder inden for servicesektoren samt byggeri, hvor 

der kunne være et potentiale for vækst. Vækstforum skal på den baggrund diskutere hvorledes 

de enkelte områder er relevante, for at skabe vækst i Danmark. Liberalisering af Planloven og 

dermed muligheden for etablering af hypermarkeder, er et af 9 områder som Mckinsey 

nævner som muligt vækstområde.  Mckinsey forslag om vækst går generelt ud på, at Danmark 

ved øget konkurrence, kan øge produktiviteten og derved skabe flere arbejdspladser og højere 

lønninger. Virksomhederne skal blive bedre til stordriftsfordele og øge brugen af teknologi, 

hvilket vil øge den generelle konkurrence. Sammenlignes Danmark med udlandet, 

konkluderer Mckinsey, at Danmark er markant bagefter når det gælder 

produktivitetsudviklingen. Mckinsey´s forslag til vækst, vurderes at øge konkurrence 

situationen internationalt og dermed fører Danmark på niveau med de lande der 

sammenlignes med. På detailområdet er forslaget at liberalisere planloven og derved give 

plads for 15-25 hypermarkeder. Mckinsey argumenterer, at Danmark er karakteriseret ved 

mange små butikker i forhold til antal indbyggere. Sammenlignes Danmark med udlandet, har 

Danmark 5,8 butikker per 10.000 indbyggere mod England der har 1,1 butik per 10.000 

indbyggere eller Tyskland der har 3,8 butik pr 10.000 indbyggere. Resultatet er tab af 

stordriftsfordele samt øget ressourcetræk i butikkerne, når danskerne handler så ofte ind. De 

mange butikker begrænser også brugen af IT-udstyr, i form af elektroniske prisskilte, 

selvbetaling mm., da integrering af dette bliver besværet og økonomisk urentabelt, når 

omsætningen er fordelt på mange butikker.  Mckinsey nævner desuden, at Danmark har en 

lille udbredelse af store og effektive butiksstørrelser. Internationalt set, har de store 

butiksstørrelser en produktivitet der er 50 % større end de supermarkeder, der i Danmark, 

dækker samme segment. I de sammenlignelige lande ligger ca. 15 % af den samlede 

omsætning i hypermarkeder. Mckinsey argumenterer på denne baggrund, at ved at Danmark 

trimmer butiksstrukturen og gør det lovligt at etablere hypermarkeder, vil produktiviteten få et 

løft. Konsekvensen ved at trimme butiksstrukturen er, at ca. 800 små købmænd vil blive nødt 

til at lukke inden for en kort periode
63

. En udtalelse der får købmændenes brancheorganisation 

”De Samvirkende Købmænd” op af stolen
64

. ”De samvirkende Købmænd”, også kendt som 

DSK, repræsenterer ca. 1.500 købmænd fordelt over landet. DSK er med adm. direktør John 

Wagner i spidsen meget aktive i forbindelse med at sikre deres medlemmers rettigheder og 
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eksistensberettigelse. Liberalisering af planloven er bestemt ikke i DSK´s interesse, da det vil 

betyde lukning for en stor del af deres medlemmer.  

DSK forsøger derfor at rette indsigelser mod lovforslaget, for derigennem at forhindre 

etablering af hypermarkeder. Dette sker bl.a. gennem høringssvar til Miljøministeriet, hvor 

DSK kalder lovforslaget for ”Utidigt, uigennemtænkt, uforsvarligt og uden realitetssans” samt 

”problemet er at bevarer de sidste udvalgsbutikker i de mindre provinsbyer og den sidste 

dagligvarebutik i landsbyerne”
65

. DSK er tydeligvis meget utilfredse med lovforslaget, der 

omhandler den planlov der tidligere har holdt hånden over de små købmænd. DSK har 

tidligere ført sager mod bl.a. Dansk Supermarked A/S, om overtrædelser af samme planlov. 

Seneste sag er Bilka Fields, hvor DSK har fået rettens ord på, at den 12.000 m
2
 store butik 

ikke er lovlig og derved skal lovliggøres, således den ikke overstiger de nuværende regler på 

max 3.500 m
2
. DSK har derfor en stor interesse i at påvirke politikerne, således lovforslaget 

ikke bliver vedtaget i folketinget. Lovforslaget blev førstebehandlet den 10 februar 2011, hvor 

der var en lang række indsigelser fra bl.a. partiet Kristendemokraterne
66

. Lovforslaget er i maj 

2011 sendt til anden behandling i Folketinget, men udskudt på ubestemt tid, da Venstre, 

Dansk Folkeparti og de Konservative ikke er enige om detaljerne
67

.   

Detail lovgivning 

Ud over planloven er der en række lovgivninger som er gældende for detailmarkedet. De mest 

benyttede er, markedsføringsloven, købeloven 
68

, og lukkeloven
69

, da disse er direkte henvendt 

til forbrugeren. Derudover er der en række lovgivninger der skal overholdes i den daglige 

drift, hvilket er lige fra regnskabslovgivning til lovgivning i forbindelse med ansættelse af 

personale.  

Markedsføringsloven er en af de mest kendte og benyttede love, der har til hensigt at sikre 

god markedsføringsskik blandt branchens aktører. Det betyder, at en pågældende virksomhed 

eller butik skal overholde gældende regler ved markedsføring, således den frie konkurrence 

opretholdes og kunderne ikke vildledes af usande og stødende markedsføringskampagner. 

Overholdes loven ikke, er det forbrugerombudsmanden der skal afgøre konsekvenserne, 
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hvilket normalt er bøde og tilbagetrækning af kampagnen
70

. Ud over markedsføringsloven 

findes købeloven, der har til hensigt at opstille regler for selve købet. Loven omhandler alle 

aspekter ved køb og salg, og har til hensigt at sikre forbrugerens rettigheder i forbindelse med 

indgåelse af køb
71

. 
 

Lukkeloven opstiller regler omkring butikkernes åbningstider og har gennem en lang periode 

været omdiskuteret, da man ikke rigtig ved hvem loven er tiltænkt. Kunderne mener loven er 

for snæver, mens fagforeninger for butikspersonale synes loven er god til at sikre personalets 

arbejdstider.
72

 Den længerevarende diskussion om lukkeloven har resulteret i, at Økonomi og 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen, har fået tilslutning til en lukkelovsrevision, der har til 

hensigt at udfase lukkeloven pr. 1/10-2012, således butikkerne kun skal holde lukket på 

helligdage. Undtaget for denne regel er butikker med en omsætning på under 30,5 mio. kr. 

hvor mindst halvdelen af omsætningen stammer fra varegrupper der tilhører huset. Bagere, 

byggemarkeder, møbelforretninger og andre butikker, der sælger artikler til hus og have, er pr 

1/7- 2010 fritaget fra regel, således de frit kan holde åben året rundt. Indtil 1/10 -2012 gælder 

reglen om 30 søndage, lagt først eller sidst i måneden, samt 4 løse søndage lagt frit på året. 
73

 

Det betyder, at alle butikker pr. 1/10-2012 må holde åbent alle dage året rundt, med 

undtagelse af helligdage, hvor der skal holdes lukket.  

 

4.1.2 Økonomiske forhold 

 

Generel udvikling 

Ser man generelt på den danske økonomi, har denne gennem de seneste år været gennem en 

turbulent periode, med stor vækst og efterfølgende finanskrise. Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd
74

 forudser, at den Danske økonomi først i 2013 kommer på niveau som før krisen 

satte ind, målt på BNP.  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udtaler, at 2011 får en svag vækst 

på 1,5 % og 2012 får en vækst på ca. 2 %, målt på BNP. Beskæftigelsen forventes at nå 

bunden i 2011, med fortsat fald inden for den offentlige sektor og svag stigning inden for den 

private sektor. Prognosen viser også, at Danmark står med et rekordstort privat 
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opsparingsoverskud. Opsparingen dækker over en markant nedgang i den private 

efterspørgsel, samt den private investering.  Beregninger viser, at der er et markant vækst og 

beskæftigelsespotentiale gemt på dette område, men at det er sværere at få frigivet
75

.  

Private forbrug 

Ser man isoleret på udviklingen inden for det private forbrug, viser prognoser fra Dansk 

Erhverv, at forbruget vil stige med 1,1 % i 2011 mod 1,8 % i 2010. Udviklingen skyldes, 

ifølge Dansk Erhverv, at den disponible realløn stiger meget svagt i 2011 på grund af stigende 

råvarer og fødevarepriser. Dette vil øge forbrugerprisinflationen og dermed udhule de 

disponible indkomster. Derudover står de offentlige ansatte til en nulvækst i 2011, hvorved 

reallønnen påvirkes. Faldende friværdier (uden for København) er ligeledes medvirkende til at 

lægge en dæmper på forbrugstilbøjeligheden
76

. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er enige 

med Dansk Erhverv i udvikling af privatforbruget. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

forklarer, at udviklingen skyldes regeringens genopretningspakke samt de økonomiske 

konjunkturer. Regeringens genopretningspakke betyder, at børnefamilier modtager en mindre 

børnecheck, samtidig med, at personfradrag og skattegrænsen holdes i ro, hvorved 

rådighedsbeløbet mindskes. Ligeledes påvirker den økonomiske konjunktur privatforbruget, 

da inflationen forudsættes at ligge på ca. 1,8 % i 2011 og forbrugerne kun kommer til at 

opleve en fremgang på mellem 0,9 % og 1,9 % i rådighedsbeløb. Mange forbrugere vil derfor 

opleve at priserne på varer og tjenester stiger mere end indkomsten, hvorved forbrugeren vil 

være tilbageholdende med det private forbrug, med stagnerende købekraft som resultat
77

.  

Udviklingen inden for rådighedsbeløb er illustreret på figur 6. 
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Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, www.ae.dk  

Figur 6, Viser udviklingen i rådighedsbeløbet 2007-2011 

I hvor høj grad udviklingen påvirker detailmarkedet er svært at definere, men det må 

formodes, at når dagligvarer er en stor del af rådighedsbeløbet, vil der være en afsmittende 

effekt, der formentlig vil vise sig som nul vækst på detailmarkedet.  

4.1.3 Sociale og demografiske forhold 

 

Urbanisering 

Danmarks statistik har i samarbejde med forskningsinstitutionen DREAM
78

 udarbejdet en 

rapport der viser udviklingen i den danske befolkning fra 2010 til 2050. Rapporten viser, at 

befolkningstallet forventes at stige med 9 % til 6.047.000 indbyggere i 2050. Ser man 

nærmere på befolkningssammensætningen viser rapporten, at der bliver 60 % flere ældre der 

fylder 65 år, mens de 40-64 årige reduceres med 6 %. Resten af aldersgrupperne stiger svagt i 

samme periode. Koncentrationen af ældre er ifølge rapporten størst i udkantsområderne, hvor 

storbyerne er præget af unge pga. uddannelsesinstitutionernes beliggenhed
79

. 

Forbrugeradfærd/indkøbsmønster 

Forbrugernes adfærd og indkøbsmønster behandles indgående under mikro forhold, senere i 

afhandlingen.   
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4.1.4 Teknologiske forhold 

De teknologiske forhold på det danske detailhandelsmarked er udførligt beskrevet i 

Mckinsey´s rapport. Rapporten tager udgangspunkt i det amerikanske marked, hvor 

teknologien i 1990´erne gav et stort produktivitetsløft, bl.a. ved at indføre 

selvscanningskasser. Mckinsey´s egne analyser viser, at det Danske detailmarked er 

væsentligt bagefter de lande der sammenlignes med, når det kommer til IT. Andelen af 

varehuse med selvbetjeningskasser er i Danmark på 38 %, mod 77 % på de sammenlignede 

lande. I Danmark er det udelukkende Dansk Supermarked A/S, der forsøger sig med 

selvscanning på dagligvaremarkedet. Elektroniske prismærkninger benyttes kun i 13 % af 

butikkerne på det danske marked, mod 25 % i de sammenlignede lande. Resultatet er ifølge 

analysen, at de danske butikker mister indtjening ved ikke at integrere IT i dagligdagen. Dette 

ses ud fra en indeksering på indtjening, hvor danske butikker er på index 100 mod de 

sammenlignede landes index 718. Det skal hertil siges, at det ikke alene er IT der gør 

forskellen, men i lige så høj grad antal butikker i forhold til antal forbrugere. Analysen ser 

også på danskernes forbrug af IT, hvor det er tydeligt at Danmark er langt foran når det 

kommer til handel over internettet. Her handler 30 % af Danskerne på internettet mod 13%  af 

Englænderne. Danmark har derfor et stort potentiale i, at integrere IT i dagligvarehandlen. 

Problemet er dog, ifølge Mckinsey, at dagligvarer egner sig dårligt til E-handel, da varerne 

ikke kan holde sig friske over større afstande. På det franske marked har store hypermarkeder, 

såsom Carrefour og Metro løst dette ved ”drive sites”, hvor kunden bestiller online og henter 

varerne i bil på et bestemt tidspunkt
80

. En mulighed der kunne være særdeles interessant på 

det danske marked.  

4.2 Meso analyse 

Et vigtigt element i den eksterne analyse er, at klarlægge hvorledes konkurrencestrukturen ser 

ud i den branche, som virksomheden opererer i. For at klarlægge konkurrencestrukturen på 

det danske detailmarked, benyttes ”Porter´s five forces”
81

.  

4.2.1 ”Porter´s five forces” 

Rivalisering i Branchen 

Første forhold der gør sig gældende i ”Porter´s five forces” er konkurrencesituationen i 

branchen, hvor rivalisering blandt de nuværende udbydere søges klarlagt. For at få et overblik 
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over branchens udbydere og deres størrelse, benyttes Mckinsey´s rapport
82

. Rapporten viser, 

at markedet for dagligvarehandel er kendetegnet ved 5 store udbydere. Coop Danmark, der 

repræsenterer Kvickly, Fakta, Superbrugsen, Dagligbrugsen Irma samt Nettorvet, har med 

2008 tal den største markedsandel/omsætning på dagligvarer med 51,978 mil. kr. Dansk 

Supermarked A/S, er med Bilka, Føtex, Føtex food og Netto, den næststørste udbyder med en 

omsætning på 41,774 mil. Kr. Herefter kommer Dagrofa, der som grossistvirksomhed 

forsyner selvstændige købmænd og andre erhvervsdrivende med fødevarer
83

. Dagrofa havde i 

2008 en omsætning på 16,358 mil. kr., hvilket betyder, at de er tredje størst på markedet målt 

på omsætning. Efter Dagrofa kommer Super Best
84

 med en omsætning på 13,648 og til sidst 

Reitan
85

, der bl.a. repræsenterer Rema 1000 og Inco med en omsætning på 5.152 mil. kr. 

Markedet er kendetegnet ved mange udbydere og homogene produkter (dagligvarer), hvorved 

der i høj grad konkurreres på prisen. Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S er de 

største udbydere på markedet, hvor virksomhedernes porteføljer ligger meget ens. Markedet 

for ”superstores”
86

 deler Føtex og Kvickly, således at Føtex har 55 % af indtjeningen mod 

Kvickly´s 45 %. Bilka er derimod eneste udbyder på hypermarked, hvor Kvickly ikke har 

nogen aktiviteter. Ser man på ”Supermarkets” har Superbrugsen 34 % og Irma 6 % mens 

andre, i form af Super Best og Spar deler markedet. Føtex food forventes dog at være 

positioneret i dette område. På markedet for ”discounters” er Netto repræsenteret med 42 % af 

indtjeningen mod Fakta´s 25 %. Derudover deles markedet med Rema 1000, Aldi og Lidl. 

Samlet set har Dansk Supermarked A/S 31 % af indtjeningen mod Kvicklys 38 %, mens andre 

butikker har 31 %.  Fordelingen viser, at der er grobund for konkurrence på alle segmenter, på 

nær hypermarkeder, hvor Bilka er eneste udbyder. 
87

 Faktum er dog, at Danmark på trods af 

det store udbud af butikker, har de dyreste fødevarepriser i EU.  Undersøgelser viser, at de 

danske priser ligger 34 % over det gennemsnitlige prisniveau i EU
88

. Mckinsey´s rapport 

forklarer det høje prisniveau med mangel på konkurrence, specielt fra udlandet, samt for få 

store butikker der gennem stordriftsfordele kan tilbyde kunderne billigere fødevarer. En del af 

forklaringen er ligeledes de høje indkøbspriser, der medfører et højere prisniveau
89

.
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Truslen fra nye udbydere 

Konkurrencestrukturen i branchen bliver ligeledes påvirket af truslen fra nye udbydere. 

Etablering af nye dagligvarebutikker afhænger til dels af størrelsen på adgangsbarriere og den 

forventede reaktion fra de nuværende udbydere. På det danske dagligvaremarked er der først 

og fremmest adgangsbarriere gennem planloven, der forhindre større butikker i at etablere 

sig.
90

 Af mulige udbydere der har et internationalt potentiale, kan nævnes Walmart, Carrefour 

og Tesco. Walmart er verdens største detailhandelskæde og verdens største firma, målt på 

omsætning. Walmart har 4000 storcentre fordelt over hele verden, hvor alene Walmart i USA 

beskæftiger 1,5 millioner mennesker. Walmart sælger alt fra fødevarer til biler og 

forsikringer
91

. Tesco er den næststørste detailkæde målt på omsætning. Tesco har hovedsæde i 

Storbritannien, hvor kæden sidder på en tredjedel af markedet. I 2010 omsatte kæden for 

62.537 mil. £ og beskæftigede 273.000 ansatte fordelt på 2.209 butikker i Storbritannien, 

USA, Kina, og resten af Europa. Tescos speciale er ligeledes hypermarkeder
92

. Carrefour er 

en Fransk international detailkæde, der har 1.395 butikker, både som supermarkeder og som 

hypermarkeder, hovedsageligt fordelt på det kinesiske, argentinske og europæiske marked.
93

 

Ønsker kæderne at udvide til det danske marked, er dette ikke muligt med store 

supermarkeder eller hypermarkeder pga. planloven ikke pt. tillader butikker af en sådan 

størrelse. Vælger udenlandske detailkæder at gå ned i størrelse og etablere butikker under 

3.500 m
2
 er udfordringen, at Føtex og Kvickly allerede er godt placeret i dette segment. 

Eneste mulighed for udenlandske detailkæder er derfor, at afvente en liberalisering af 

planloven, hvorefter det bliver muligt at etablere hypermarkeder. Truslen fra nye udbydere 

vurderes derfor som værende relativ høj, såfremt planloven liberaliseres.  

Konkurrence fra substituerende produkter 

Ser man på branchen for dagligvarer, er konkurrence fra substituerende produkter meget høj. 

Dette på baggrund af, at det for forbrugeren er velkendt, at der for hver mærkevare findes et 

billigere alternativ. Det betyder, at forbrugeren relativt nemt kan substituere fra mærkevaren 

til et tilsvarende billigere produkt. Skifteomkostningerne er som udgangspunkt meget lave, da 

produkterne ofte findes i butikker i umiddelbar nærhed. Tages der udgangspunkt i de to store 

udbydere på markedet, Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S, har kæderne gennem 
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deres porteføljer, forberedt sig på substitueringen. Det betyder, at de to kæder har aktiviteter 

på både mærkevareområdet såsom Kvickly og Føtex, samt discountområdet såsom Fakta og 

Netto. For den enkelte kæde betyder substitueringen ikke meget, så længe den foregår 

indenfor samme koncern. Det betyder, at kunder der ønsker et billigt alternativ til Føtex, skal 

vælge Netto, hvorved substitueringen ikke umiddelbart opfattes som en trussel for Dansk 

Supermarked A/S. Vælger kunden derimod et andet alternativ frem for Netto, vil dette 

opfattes som en trussel for Dansk Supermarked A/S.  

Branchen for dagligvarer, er som tidligere nævnt kendetegnet ved, at der er et stort udbud af 

butikker i forhold til forbrugere, når der sammenlignes med øvrige europæiske lande. Det 

betyder, at der er rig mulighed for at substituere til meget billige alternativer. Lidl og Aldi har 

forsøgt sig ved at tilbyde udenlandske produkter til discountpriser. Men danskerne har ikke 

været begejstrede for det udenlandske alternativ, når det kom til mejeriprodukter og pålæg, 

hvorefter kæden har måttet ændre dette
94

.  

Butikkerne forsøger generelt at mindske substitueringen ved både at tilbyde mærkevarer samt 

billigere alternativer. Dette sker ofte gennem butikkens egne ”private labels”, der skal tilbyde 

kunden et billigere alternativ til udvalgte mærkevarer. Resultatet skal være, at kunden vælger 

at købe alle sine vare i samme butik
95

. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

For de to store udbydere i branchen, Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S er 

leverandørernes forhandlingsstyrke begrænset. Coop Trading A/S er et indkøbssamarbejde 

mellem Coop Danmark, Coop Norge, Coop Sverige og Coop Finland, der har til formål at 

sikre kvalitetsvarer til fordelagtige priser. Coop Trading A/S aftager store mængder og kan 

derigennem opnå fordelagtige aftaler
96

. Dansk Supermarked A/S har ligeledes en fælles 

indkøbsorganisation, der har til formål at forsyne virksomhedens butikker med produkter af 

høj kvalitet og lav pris. Dansk Supermarked A/S har derudover sit eget slagteri, der skal sikre 

kvalitetsprodukter til lav pris
97

.  

De øvrige aktører i branchen, tilhører ligeledes hver især en større indkøbsorganisation. Her 

kan nævnes Aldi og Lidl, der gennem et internationalt bagland, opnår særdeles gunstige 
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indkøbsfordele. Leverandørernes forhandlingsmagt vurderes derfor som værende begrænset, 

da detailkæderne står meget stærkt, som aftager af leverandørernes produkter. 

Købernes forhandlingsstyrke 

Købernes forhandlingsstyrke vurderes værende høj, da mange udbydere af dagligvarer gør det 

muligt at substituere det daglige indkøb til forskellige butikker. Derudover er den danske 

forbruger, som tidligere nævnt, kendt for at foretage mange små indkøb ved forskellige 

butikker i løbet af ugen, hvilket bevirker, at man ikke er loyal overfor én butik. Butikkernes 

ensartede sortiment og forbrugerens mulighed til selv at vælge indkøbssted, gør at 

forhandlingsstyrken vurderes som høj.   

 

4.3 Mikro analyse 

Gennem segmentering og afklaring af forbrugernes adfærd, ønskes en vurdering af det 

potentielle marked for etablering af hypermarkeder. Segmenteringen og forbrugeradfærden vil 

tage udgangspunkt i allerede etablerede Bilka varehuse, hvor det ønskes at klarlægge hvilket 

segment der handler i Bilka, samt hvilke segmenter, der kunne forestilles at handle i Bilka. 

Derudover vil de forbrugeradfærdsmæssige overvejelser ved at handle i Bilka, blive klarlagt 

gennem en kvalitativ analyse. 

4.3.1Segmentering 

Geografisk 

Bilka har 16 butikker fordelt over hele landet, hvor alle, med få undtagelser, er placeret uden 

for de større byer.
98

 Oplysninger om oplandets størrelse til de enkelte butikker har ikke været 

mulig at anskaffe, da Dansk Supermarked A/S af konkurrencemæssige årsager ikke tillader 

indsigt i dette. Et tænkt eksempel ville være, at oplandet til en Bilka strakte sig til en halv 

times køretur i bil, hvorved en radius på 50 km fra hvert varehus vurderes at være oplandets 

maksimale afstand.
99

 Med udgangspunkt i bilag 3 figur 3, ses det, at der stadig er byer over 

20.000 indbyggere, der ikke ligger inden for en radius af 50 km til et Bilka varehus. Dette er 

byer som Hillerød og Helsingør i Nordsjælland, samt Holbæk. Derudover ligger Svendborg i 

yderkanten af Bilka Odenses, mens en lang række mindre byer ligeledes ligger uden for en 
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Bilkas radius
100

. Med udgangspunkt i de nuværende Bilka´s placeringer, vurderes 

konsumentenheden, tilnærmelsesvis at omhandle alle forbrugere inden for de danske grænser. 

Vælges segmenteringen at tage udgangspunkt i geografiske kriterier, kan det overordnede 

segment karakteriseres ved, at bo i eller uden for en større dansk by. Segmentet kan yderligere 

indsnævres til at omhandle forbrugere der samtidig er i besiddelse af en bil. Dette på 

baggrund af, at Bilka ofte er beliggende uden for de større byer under hensyntagen til 

parkering og tilkørselsforhold, samt har et slogan der opfordrer til større køb: ”tænk stort betal 

småt”.
101

 Det ville derfor være yderst problematisk at handle i Bilka uden en bil. Ser man 

nærmere på segmentets størrelse, viser tal fra 2004, at der er 1.212.935 husstande med mindst 

én bil
102

. Nyeste tal viser, at specielt Københavnsområdet har oplevet en vækst i husstande 

med egen bil, med en stigning på 30 % over de seneste 10 år
103

. Tages der højde for at Bilka 

tilnærmelsesvis dækker alle store byer, vurderes segmentet størrelse umiddelbart at være på 

ca. 1.100.000 husstande
104

.  Derudover er der en række Bilka varehuse i det Københavnske 

område, der er beliggende i kort afstand til effektive offentlige transportmuligheder, hvorved 

forbrugeren ikke behøver en bil. Det vurderes dog, at dette segment er af mindre attraktivitet, 

da ”købe stort betal småt” ikke harmonerer med, at varerne skal transporteres hjem i tog eller 

metro.      

Demografi 

Ser man nærmere på de demografiske forhold, er befolkningen i 2011 sammensat således, at 

der er 2.846.000 familier
105

, hvoraf 1.322.673 er enlige mænd og kvinder
106

.  

Antallet af familier med børn mellem 0-17 år er på 803.000 familier, hvor 659.504 af disse 

familier har 1-2 børn. Den resterende del har 3 børn og derover. Sammenlignes med 2008, 

hvor der var 757.200 børnefamilier, er der tale om en væsentlig stigning
107

.  

Undersøgelser viser derudover, at antal børnefamilier hvor begge forældre arbejder(77,6 % i 

2011), er stigende, samtidig med, at de børnerige familier har et højere uddannelsesniveau end 
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tidligere
108

 . Der kan argumenteres for, at det i størstedelen af tilfældene er familier med børn 

der vælger at handle i Bilka, da tilbuddene og butikkens indretning er tiltænkt store køb. Det 

betyder, at segmentet yderligere kan defineres til at omhandle børnefamilier der samtidig er i 

besiddelse af en bil. Størstedelen af børnefamilierne vurderes at have en bil til rådighed, 

hvorved de har mulighed for at handle i Bilka. Det estimeres på den baggrund, at ca. 700.000 

børnefamilier har adgang til mindst én bil
109

 . 

Psykografisk  

De psykografiske segmenteringskriterier giver mulighed for yderligere at segmentere gennem 

forbrugernes livsstil. Til at beskrive forbrugernes livsstil i forhold til Bilka, benyttes VALS 

modellen, der er udarbejdet på baggrund af 80.000 årlige respondenter. VALS modellen har 

til formål at segmentere forbrugeren ud fra psykologiske og demografiske faktorer. Modellen 

opdeler forbrugerne i 8 elementer, der hver især har fællestræk, som kan beskrive 

forbrugerens livsstil
110

.  

Udgangspunktet for modellen er, at forbrugeren enten har høje ressourcer og høj innovation, 

hvorved de betegnes som ”actualizers” eller lave ressourcer og lav innovation og dermed 

betegnes som ”Strugglers”.  Mellem de to yderpunkter findes de øvrige 6 elementer, der mere 

præcist beskriver forbrugeren. Forbrugeren der handler i Bilka, vurderes som værende tættere 

på ”Strugglers” end ”actualizers”. Dette på baggrund af, at de forbrugere der handler i Bilka, 

må formodes at kunne identificere sig med ”køb stort betal småt”, hvorved de har fokus på 

ressourcer og loyalitet for udvalgte brands. ”actualizers” som er modsætningen, har fokus på 

niche produkter og er generelt mere sofistikerede i deres valg. Skal forbrugeren mere 

detaljeret placeres i VALS modellen, vurderes det, at ”believers” bedst beskriver livsstilen. 

Forbrugere der placeres i ”believers”, er kendetegnet ved at være princip orienteret, hvilket 

betyder, at de er konservative, konventionelle og traditionelle. Ydermere foretrækker 

forbrugeren med denne livsstil, at købe standard produkter og allerede kendte brands, hvilket 

netop er kendetegnet ved Bilkas koncept. 

Da Bilka har en meget stor kontaktflade og et stort produktsortiment, er det ikke alle kunder 

der specifikt kan placeres i ”believers”, hvorved den resterende andel er placeret over resten 

af modellen. Det betyder, at Bilka´s kunde også kan være en ”achievers”, hvor produkter skal 
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demonstrere succes og prestige. Det vurderes dog, at denne kundetype ikke jævnligt gør sine 

indkøb i Bilka, men i sjældne tilfælde køber nøje udvalgte produkter.  

 

4.3.1 Købsadfærd 

Den Danske forbrugers overordnede adfærd er særlig kendetegnet ved mange gentagne køb til 

relativt begrænsede beløb pr køb
111

. Mckinsey´s undersøgelse viser, at 61 % af de danske 

forbrugere besøger butikkerne mere end 3 gange om ugen, mens der i Sverige kun er 35 % af 

forbrugerne der besøger butikkerne mere end 3 gange
112

.  For supermarkederne på det danske 

marked betyder det, til sammenligning med det svenske marked, at danske kasseassistenter 

kunne spare 20 min. pr. kunde hver uge, ved at forbrugeren ændrede adfærd. Men 

forbrugernes adfærd er ikke lige til at ændre, hvorved der ofte gennemføres 

forbrugerundersøgelser, der har til hensigt at følge forbrugerens udvikling, således 

virksomhederne opnår en større vinden om kunderne. Forbrugerstyrelsen
113

 har på 

foranledning af Økonomi og Erhvervsministeriet
114

 og i samarbejde med analyseinstituttet 

London Economics
115

, udarbejdet en rapport, der skal belyse forbrugernes adfærd i forhold til 

dagligvarer, i 2011
116

.  

Spørgsmål 1 bilag 1 viser en del af undersøgelsen, der blev gennemført med 10.000 

respondenter fordelt på det danske detailmarked. Undersøgelsen viser, at 73 % af de 

adspurgte forbrugere mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at supermarkedet ligger tæt på 

deres bopæl eller arbejde, hvor kun 12 % mener, at det ikke eller slet ikke er vigtigt. Samme 

tendens ses ved spørgsmålet om vigtigheden af, at kunne foretage alle køb samme sted. Her 

svarede 69 % at det er vigtigt eller meget vigtigt, mens 12 % svarede, at det ikke eller slet 

ikke var vigtigt. I spørgsmålet om at vælge indkøbssted ud fra så billige varer som muligt, 

svarer 55 % vigtigt eller meget vigtigt, mens 14 % svarer ikke eller slet ikke vigtigt.  

Opstilles svarene i en prioriteret rækkefølge, efter hvor stor en andel der svarede vigtigt eller 

meget vigtigt, i spørgsmålet om vigtigheden sidst forbrugeren handlede ind, viser det, at 77 % 

af de adspurgte først og fremmest efterspørger butikker med en rimelig sammenhæng mellem 
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pris og kvalitet.  Dernæst prioriterer de adspurgte kvaliteten på varerne, hvor 74 % svarer 

vigtigt eller meget vigtigt, hvorefter butikkens beliggenhed i forhold til hjemmet eller 

arbejdspladsen bliver prioriteret. Som en 9 prioritering svarede forbrugerne, at det var vigtigt 

at få varerne så billigt som muligt.  Undersøgelsen viser en interessant adfærd, hvor 

forbrugerne først og fremmest efterspørger kvalitet og pris, for derefter at efterspørge nærhed 

til hjemmet og arbejdet. Først på en 9 prioritering kommer ønsket om at få varen så billigt 

som muligt. Vælger man at gå dybere ned i spørgeskemaet ses det, at de adspurgte forbrugere 

i 64 % af tilfældene svarer, at de ikke eller slet ikke mener det er vigtigt at støtte en bestemt 

butik eller kæde.  Hertil svarer kun 15 %, at de mener det er vigtigt eller meget vigtigt. Dog 

svarer 61 % at det er vigtigt eller meget vigtigt at have tillid til indkøbsstedet. Forbrugerens 

adfærd er på dette område interessant, da den viser, at en stor andel af forbrugerne ikke støtter 

en bestemt butik, men dog mener det er vigtigt at have tillid til den butik der handles i. 

Resultatet kan tolkes som om, at forbrugerne har få butikker som man har tillid til og vælger 

at shoppe mellem, frem for at vælge én bestemt butik.     

Undersøgelsen undersøger ligeledes hvordan forbrugeren samler information når der skal 

vælge indkøbssted. Ud fra spørgsmål 2, bilag 1, svarer 72 %, at de brugte erfaringer og viden 

fra tidligere køb til at vælge indkøbsstedet, hvor andre 43 % svarer, at de vælger indkøbssted 

ud fra reklamer i avisen, blade og tilbudsaviser. Kun 2 % svarer, at de vælger indkøbssted 

efter rådgivning fra familie og venner. Det betyder, at forbrugerne i høj grad gør sine egne 

observationer og vurderinger når der handles ind, for derefter at evaluere indkøbsstedet. 

Reklamer og tilbudsaviser kan i nogen grad påvirke valg af indkøbssted, men i hvor høj grad 

man vælger at foretage hele købet og ikke kun tilbudsprodukterne det pågældende sted, viser 

undersøgelsen ikke. Dette er vigtig viden for butikkerne, da det viser, at gode tilbud ikke 

alene er nok, da kunden forventer en samlet oplevelse, der bidrager positivt til evaluering af 

indkøbsstedet. En anden vigtig oplysning om forbrugerens adfærd er spørgsmål 3 bilag 1. Her 

svarer forbrugerne, at de i 89 % af tilfældene vidste hvad de ville købe inden de ankom til 

butikken, hvor kun 3 % ikke havde gjort sig nogen overvejelser forud for købet. Et resultat 

der viser, at forbrugeren generelt er meget forberedt inden de besøger butikken, hvilket kan 

indikere, at de i høj grad handler efter tilbudsavisen tilbud eller handler efter standardiserede 

dagligvarer. Undersøgelsen suppler ved at nævne, at 59 % af de adspurgte medbringer en 

indkøbsseddel når der handles ind. En information butikken bl.a. kan benytte til at overveje 
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sin varedisponering, da det er vel kendt, at forbrugeren ofte lader sig inspirere til 

impulskøb
117

.  

Vælger man at se nærmere på forbrugernes adfærd mod tilbudsaviserne, viser undersøgelsen 

ifølge bilag 1, spørgsmål 4, at 64 % af de adspurgte forbrugere læser mellem 1-5 tilbudsaviser 

pr. uge, mens 21 % ikke læser tilbudsaviser. I spørgsmålet om forbrugeren bliver påvirket af 

tilbudsaviserne, svarer 54 % at de ikke, eller slet ikke bliver påvirket, imens 26 % svarer at de 

bliver påvirket til at handle et bestemt sted. Undersøgelsen viser desuden, at der ses en 

sammenhæng mellem indkomst og læste tilbudsaviser. Forbrugere med en husstandsindkomst 

på over 700.000 kr. læser i mindre grad tilbudsaviser, sammenlignet med forbrugere der har 

en husstandsindkomst under 200.000 kr. Analysen konkluderer ligeledes, at kvinder synes at 

være bedre til at evaluere alternative tilbud, sammenlignet med mænd, men at forskellen 

bliver mindre jo ældre man er. Forbrugernes adfærd i forhold til tilbudsaviser kan kædes 

sammen med deres forhold til valg af butik og tillid til valgte butik. Faktum er, at forbrugeren 

handler mange gange om ugen og ikke vælger en bestemt butik at handle i. Derudover læser 

de 1-5 tilbudsaviser om ugen og vælger indkøbssted efter kvalitet og pris samt nærhed, 

samtidig med, at de har en indkøbsseddel med. Noget kunne tyde på, at tilbudsaviserne for en 

stor andel af forbrugerne, danner grundlaget for valg af indkøbssted, samt planlægning af 

indkøbet. Tilbudsavisernes udbredelse og forbrugernes adfærd i forhold til tilbudsaviserne, 

kan muligvis være en af forklaringerne på, hvorfor den danske forbruger handler flere gange 

om ugen, i forhold til forbrugerne i de lande vi sammenligner os med. En yderligere 

perspektivering på forbrugernes adfærd kan frembringes ved undersøgelsens bilag 1 

spørgsmål 5, der viser at kun 39 % er sikre eller meget sikre på at det indkøbssted de valgte 

var bedst til prisen, mens 17 % nævner, at de er usikre eller meget usikre på om de valgte det 

rigtige indkøbssted. De resterende 33 % er placeret i midten som hverken eller. 

Undersøgelsen konkluderer, at når så få adspurgte ikke er helt sikre på at indkøbsstedet er 

bedst til prisen, er det et udtryk for manglende gennemsigtighed i branchen. Den manglende 

gennemsigtighed gør, at forbrugeren ikke kan få klarhed over hvorledes deres køb er bedst til 

prisen, i forhold til at handle et andet sted, hvorved de løbende skifter butik. En adfærd der 
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muligvis kan forklare, hvorfor den danske forbruger er kendt for mange gentagne køb til 

relativ begrænsede beløb pr. køb
118

.  

Kvalitativ data 

Ud over den almene forbrugers adfærd, ønskes det, ved en kvalitativ analyse, at klarlægge 

indkøbsadfærden hos de kunder der handler i Bilka. Det forholder sig således at Bilkas 

varehuse alle er over 5.000 m
2
, hvorved de kan betegnes som hypermarkeder. Det er derfor 

interessant i forhold til problemstillingen, at skabe en forståelse for, hvorfor kunderne vælger 

at handle i Bilka. Den kvalitative analyse har derfor til formål, at dykke dybere ned i 

forbrugerens adfærdsmønster, for derigennem at skabe klarhed over, hvad der driver Bilkas 

kunder, til at handle det pågældende sted. Kundernes adfærd klarlægges gennem et 

dybdeinterview. Interviewet opbygges omkring ”laddering”, hvilket betyder, at intervieweren 

gennem en række spørgsmål, skal få kunden til at nævne hvad der i virkeligheden ligger til 

grund for, at der handles i Bilka
119

. Spørgsmålene er på forhånd testet således, at 

intervieweren er godt forberedt og kan skabe et godt flow gennem interviewet. Selve 

dybdeinterviewet gennemføres med udgangspunkt i Bilka Fields, hvor to respondenter 

tilfældigt udvælges når de er gået gennem udgangskasserne. Hver respondent bliver 

efterfølgende budt på en kop kaffe og interviewet gennemføres i nærliggende café. 

Interviewet forventes at have en varighed på 20-30 minutter. Spørgerammen er vedlagt bilag 

4 og resultatet er efterfølgende blevet transskriberet og vedlagt som bilag 5.  

Resultaterne fra dybdeinterviews viser, at respondenterne generelt handler i Bilka, fordi de 

har gode tilbud. Respondenterne bliver bekendt med de gode tilbud gennem Bilkas 

tilbudsavis, som findes på internettet.  Det væsentlige ved tilbuddene er, at det er 

kvalitetsprodukter til billige priser og i store mængder. I forbindelse med tilbuddene er 

respondenterne villige til at køre langt, hvorved de øvrige indkøb kan foretages i samme 

anledning. Frekvensen på besøgene er fra et par gange om året til et par gange om måneden. 

Derudover foretrækker respondenterne, at gøre deres daglige indkøb i lokale supermarkeder 

eller discountmarkeder da det er tæt på hjemmet. Bilkas sortiment, pris og kvalitet tiltaler 

generelt de adspurgte kunder, hvor flere aktiviteter for børn og voksne godt kunne gøre 

indkøbsoplevelsen mere interessant. Aktiviteterne kunne være flere demonstrationer af 
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produkter eller smagsprøver på nye specialiteter. Hvad angår prisen på produkterne har 

respondenterne svært ved at positionere Bilkas priser. De ved godt, at de produkter der er på 

tilbud er billige, men fornemmelsen for den generelle prisniveau er svær at definere. Det 

betyder, at kunderne hovedsageligt går efter den indkøbsseddel, der er lavet ud fra 

tilbudsavisen. Resultatet er en vogn fyldt af tilbudsprodukter, der ofte er kendetegnet ved 

store mængderabatter, hvor den samlede pris kan virke voldsom, i forhold til de normale 

hverdags indkøb. Kunden kan på den baggrund få en fornemmelse af, at det ikke virker helt så 

billigt som først antaget. En situation respondenterne ligeledes nævner som årsag til, at der 

ikke oftere handles i Bilka.   

4.4 Delkonklusion 

Muligheder-Opportunities Trusler-Threats 

 Liberalisering af planloven 

 Lukkeloven 

 Høje adgangsbarriere 

 Antal børnefamilier 

 Konjunktur 

 

 Planloven 

 Udenlandske kapitalkæder 

 Politiske forhold 

 De Samvirkende Købmænd 

 Forbrugernes adfærd 

 Konjunktur  

 

Kilde: egen udarbejdelse 

Figur 7, Muligheder og Trusler 

4.4.1 Opportunities 

Liberalisering af planloven er den essentielle mulighed for Dansk Supermarked A/S i 

forbindelse med etablering af hypermarkeder. En liberalisering af planloven betyder, at der 

kan etableres varehuse på over 3.500 m
2
. Dansk Supermarked A/S har til dato 16 etablerede 

Bilka varehuse på over 3,500 m
2
. Varehusene er enten etableret før planloven blev vedtaget, 

eller de er etableret på baggrund af selvstændige kompensationer. De første Bilka varehuse er 

etableret med et areal på 29.000 m
2
, mens det nyeste varehus kun har et areal på 6.700 m

2
.
120

. 

En udvikling der er et resultat af planloven, samt selvstændige dispensationer i de enkelte 

kommuner. Såfremt planloven liberaliseres, vil der være direkte adgang til at etablere 

hypermarkeder, uden at ansøge om særskilte dispensationer. Det betyder, at Dansk 
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Supermarked A/S kan udvide sine nuværende Bilka varehuse eller etablere nye 

hypermarkeder. 

Liberalisering af lukkeloven er ligeledes en mulighed for Dansk Supermarked A/S, da 

liberaliseringen betyder, at butikker og varehuse kan holde længere åbent. Pr. 1. oktober 2012 

er lukkeloven tilnærmelsesvis udfaset, således butikkerne må holdes åbent alle ugens dage, 

med undtagelse af helligdage. Bilka har derved mulighed for at holde åbent når kunderne har 

fri, hvilket giver mulighed for at styrke kundeflowet.   

Branchen som Dansk Supermarked A/S opererer i, er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer, 

der betyder, at udenlandske kæder har svært ved at få fodfæste på det danske marked. 

Planloven er først og fremmest den største barriere, da den forhindrere større udenlandske 

kapitalkæder i at etablere sig på markedet. Derudover er butiksstrukturen efterhånden så 

udbygget, at konkurrenceintensiteten gør, at det ville være svært for en udenlandsk kæde at 

etablere sig. Forbrugernes forhandlingsstyrke er ligeledes høj, i takt med det store udvalg af 

dagligvarebutikker, hvilket betyder, at det ville være svært for en ny udbyder at opnå loyalitet. 

For Dansk Supermarked A/S er de høje adgangsbarrierer en mulighed, da virksomheden er 

stærkt repræsenteret på det danske marked, med en bred portefølje. Det betyder, at Dansk 

Supermarked A/S har relativt frit råderum til at udvikle sin virksomhed på hypermarkedet, 

hvor enkelte dispensationer og nye koncepter, kan gøre det muligt at udvide sit 

markedsområde.  

En mulighed er ligeledes, at antallet af børnefamilier er stigende, samt familier med 1 bil er 

stigende. Det betyder, at der kommer flere familier med store behov for dagligvarer, samtidig 

med, at familierne i højere grad har mulighed for at tage bilen når der skal handles. Etablering 

af hypermarkeder vi i høj grad henvende sig til denne målgruppe, hvor segmentering viser, at 

målgruppen primært omhandler 700.000 børnefamilier med mindst én bil. Yderligere 

kendetegn ved nævnte målgruppe er, at begge forældre i de fleste tilfælde arbejder, hvorved 

en adfærdsmæssig ændring kan betyde, at familierne i højere grad ville handle en gang om 

ugen i et hypermarked.  

Konjunkturen vurderes som den sidste mulighed for Dansk Supermarked A/S, i forbindelse 

med etablering af hypermarkeder. Danmark har været ramt af en finanskrise, hvor eksperter 

forudser, at et forbrugsniveau som før krisen, først er nået i 2013. I mellemtiden har 

danskerne sparet op, hvorved der findes store opsparinger i de private husholdninger. 
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Muligheden ligger i, at lysten og modet til forbrug vender tilbage, med store muligheder for 

etablerede hypermarkeder.   

4.4.2 Threats 

Planloven kan ligeledes nævnes som en trussel for Dansk Supermarked A/S. Såfremt 

planloven ikke liberaliseres, vil begrænsningen om at etablere varehuse over 3.500 m
2
 stadig 

være gældende. Det betyder, at der ikke kan bygges hypermarkeder og eksisterende varehuse 

ikke kan udvides. Seneste konsekvens af planlovens eksistens er, at Bilka Fields skal 

reduceres fra 13.000 m
2
. til 3.500 m

2
, da der ikke kan argumenteres for, at der er tale om et 

stormagasin.
121

  

Det paradoksale er, at hvis Folketinget vedtager at liberalisere planloven, vil dette sænke 

adgangsbarrieren og dermed gøre det muligt for store udenlandske kæder, såsom Tesco og 

Walmart, at etablere sig
122

. Det betyder, at de store udenlandske kapitalkæder formentlig vil 

udgøre en markant trussel for Dansk Supermarked A/S, da kæderne gennem stordriftsfordele 

har mulighed for at tilbyde billige produkter, der vil øge konkurrencen på detailmarkedet. En 

situation der vil gavne den danske forbruger, men bestemt være en trussel for Dansk 

Supermarked A/S.  

Øvrige politiske forhold er ligeledes en trussel for Dansk Supermarked A/S. Et hypermarked 

er et stort anlægsarbejde, der kræver tilsagn fra en lang række instanser, før det endeligt kan 

opføres. Det betyder, at i det område hvor man ønsker at etablere et hypermarked eller udvide 

eksisterende varehus, skal den pågældende kommunes lokalpolitikere inddrages, for at 

vurdere mulige placeringer og opveje fordele og ulemper ved etableringen. Mindre Bilka 

byggerier har i denne proces opnået stor modstand fra lokalpolitikere, i form af 

trafikproblemer og udsigten til mistet omsætning for de øvrige butikker i byen
123

.  

De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer 1.500 små købmænd, er ligeledes en væsentlig 

trussel i denne sammenhæng. DSK har flere gange lagt sag an mod Dansk Supermarked A/S, 

for overtrædelse af planloven. Seneste tilfælde er Bilka Fields, hvor DSK har fået rettens ord 

for, at varehuset er ulovligt opført, da der ikke er tale om et stormagasin, som der ellers er 
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givet tilladelse til
124

.  Det vurderes på den baggrund, at lokalpolitikker samt DSK, kan udgøre 

en væsentlig trussel for Dansk Supermarked A/S, ved etablering af hypermarkeder. 

Forbrugernes adfærd vurderes ligeledes som en trussel for Dansk Supermarked A/S, hvor 

adfærden er kendetegnet ved, at forbrugeren foretage flere små ugentlig køb, til små beløb. 

Derudover er forbrugeren ikke loyal over for én butik, men foretrækker at handle i flere 

forskellige butikker. Specielt Bilkas kunder, der er vurderet gennem dybdeinterview, handler 

kun såfremt der er gode tilbud, hvorefter der kan gå lang tid før de handler i Bilka igen. 

Truslen består i, at hypermarkeder har til hensigt at opfordre kunden til at foretage samtlige 

indkøb under samme tag, hvilket ikke harmonerer med den nuværende adfærd. Det betyder, at 

med mindre, hypermarkeder kan ændre forbrugerens adfærd, vil der til stadighed være en 

trussel i, at kunderne kun handler i hypermarkedet når der er gode tilbud og gennemfører 

resten af indkøbene tæt ved hjemmet eller arbejdspladsen.  

Konjunkturen vurderes ligeledes som en trussel for Dansk Supermarked A/S, da finanskrisen 

har medført et generelt fald i forbruget. Eksperter forudser, at forbruget først i 2013 vil være 

på niveau som før krisen. Truslen består i, at forbrugsniveauet ikke normaliseres inden for 

rimelig tid, som eksperterne forudser, hvorved det økonomiske grundlag for etablering af 

hypermarkeder bliver mindre gunstigt.   

5.0 SWOT-TOWS 

På baggrund af SWOT analyse udarbejdes en TOWS analyse, der har til hensigt at generere et 

fundament for de strategiske overvejelser
125

. TOWS analysen forsøger at vende SWOT 

analysens emner på hovedet og derigennem komme med forslag til, hvordan svage sider kan 

ændres til styrker og trusler kan ændres til muligheder, eller hvordan de stærke sider kan 

bruges til at udnytte mulighederne. Nedenstående matrix giver et overblik over mulige 

virksomhedsstrategier Dansk Supermarked A/S kan benytte i forbindelse med etablering af 

hypermarkeder. Modellen benytter følgende benævnelser: 
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SO: Tiltag, hvor virksomheden ved hjælp af sine stærke sider kan udnytte mulighederne. 

WO: Tiltag, hvor virksomheden kan udnytte en mulighed på trods af sine svage sider. 

ST: Tiltag, hvor virksomheden bruger sine stærke sider til at imødegå en trussel. 

WT: Tiltag, hvor virksomheden må reagere på en trussel, selvom virksomheden selv har en 

svag side.  

 Interne forhold 

Stærke sider(S) 

S1: Virksomhedens 

historie 

S2: Ejerforhold 

S3: Økonomi 

S4: Bred 

produktportefølje 

S5: Virksomhedskultur 

S6:Virksomhedsstruktur 

S7: Medarbejderne 

S8: CSR 

S9: Teknologi 

Svage sider(W) 

W1:Virksomhedskultur 

W2:Bred 

produktportefølje 

W3: Teknologi 

Eksterne 

forhold 

Muligheder(O) 

O1: Liberalisering af planloven 

O2:Lukkeloven 

O3:Høje adgangsbarrierer 

O4: Antal børnefamilier 

O5:Konjunktur 

(S) (O) 

A:  

Etablere en ny kæde af 

Hypermarkeder 

(S3,S4,O1,O4,O5) 

 

(W) (O) 

C: 

Udvide eksisterende 

Bilka Varehuse 

(W2, O1,O5,O3)) 

Trusler(T) 

T1: Planloven 

T2: Udenlandske kapitalkæder 

T3: Politiske forhold 

T4: De Samvirkende Købmænd 

T5: Forbrugernes adfærd 

T6: Konjunktur 

(S) (T) 

B: 

Skabe loyale kunder 

(T1,T5,S4,S5,S6,S7) 

 

(W) (T) 

D: 

Fokus på optimering af 

drift og 

omkostningsminimering. 

(T1,T5,W2,W3) 

Kilde: Heinz Weinrich- a tool for situational Analysis, vol. 15, 1982, s 54-66  

Figur 8, TOWS analyse 
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Alternativ A 

TOWS analysen viser, at kombinationen af stærke sider og muligheder gør, at en mulig 

virksomhedsstrategi for Dansk Supermarked A/S kunne være, at etablere en ny kæde af 

hypermarkeder, under nyt navn, jævnt fordelt over hele Danmark. Liberalisering af planloven 

er den væsentligste årsag til, at det kunne være en mulighed, at etablere en ny kæde af 

hypermarkeder. Derudover er antallet af børnefamilier stigende, hvorved kundegrundlaget har 

en attraktiv udvikling. Konjunkturen er ligeledes spået en positiv udvikling, hvorved det 

forventes, at der inden for en kort årrække, igen kommer gang i forbruget. Under de stærke 

sider er det i særdeleshed Dansk Supermarked A/S økonomi, som er interessant. 

Virksomheden har som tidligere nævnt en formidabel indtjening, samt et økonomisk bagland 

der gør, at finansieringen af hypermarkeder er sikret. Derudover har Dansk Supermarked A/S 

en bred portefølje, hvilket betyder, at der allerede er kendskab til markedet for 

hypermarkeder, gennem en række store Bilka varehuse. Kombinationen af muligheder og 

stærke sider gør, at en mulig virksomhedsstrategi ville være, at etablere en ny kæde af 

hypermarkeder.   

Alternativ B 

Alternativ B kombineres ud fra trusler og stærke sider og omhandler en virksomhedsstrategi 

der har til hensigt at skabe loyale kunde. Af trusler kan nævnes, at planloven ikke 

liberaliseres, hvorved der ikke må bygges varehuse over 3.500 m
2
. Forbrugernes adfærd er 

ligeledes nævnt som en trussel, da denne er meget atypisk i forholde til de lande vi ellers 

sammenligner os med. Den danske forbruger vælger i højere grad at ”surfe” mellem 

butikkerne og gør små indkøb, i forhold til at være loyale overfor et bestemte indkøbssted. 

Under stærke sider, kan den brede portefølje være med til at styrke Dansk Supermarkeds A/S 

image i forhold til kunderne, da man er bredt repræsenteret på detailmarkedet. Det betyder, at 

der ville være grundlag for, gennem yderligere ”branding”, at positionere sig som det 

foretrukne indkøbssted. Derudover kan virksomhedskulturen og medarbejdernes motivation 

udnyttes til yderligere at differentiere sig fra konkurrenterne og derigennem styrke positionen 

gennem loyale kunder.  Dansk Supermarked A/S virksomhedsstruktur vil grundlæggende 

medvirke til, at der tilbydes kvalitetsprodukter til billig pris, hvilket forbrugerundersøgelser 

viser som værende essentielt for den danske forbruger. Gennemsigtighed er ligeledes vigtig 

for forbrugeren, hvor udfordringen for Dansk Supermarked A/S består i, at tydeliggøre 

strategien gennem alle organisationens aktiviteter.  
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Alternativ C 

Alternativ C er en kombination af muligheder og svage sider, hvor virksomhedsstrategien vil 

være at udvide eksisterende Bilka varehuse samt bygge få til. Under muligheder er 

liberalisering af planloven stadig det essentielle, hvor høje adgangsbarrierer, i form af få store 

udbydere og høj konkurrence, muligvis ville afholde udenlandske kæder fra at etablere sig, 

såfremt det bliver muligt at etablere hypermarkeder. Af svage sider kan nævnes Dansk 

Supermarked A/S brede portefølje, der gør, at virksomheden har mange aktiviteter at holde 

styr på. Dansk Supermarked A/S vurderes med fordel, at kunne undlade at udvide denne 

portefølje og i stedet udvikle på den eksisterende. Dansk Supermarked A/S har i forvejen 16 

Bilka varehuse, der alle er over 5.000 m
2
. og dermed går under betegnelsen hypermarkeder. 

Det vurderes derfor som en naturlig strategi, at bygge videre på det eksisterende fundament af 

hypermarkeder.  

Alternativ D 

Alternativ D er en kombination af trusler og svage sider, hvilket resulterer i en 

virksomhedsstrategi, der omhandler optimering af driften, samt omkostningsminimering af de 

nuværende aktiviteter. Truslerne består i, at planloven ikke liberaliseres og forbrugernes 

adfærd forbliver uændret. De svage sider omhandler først og fremmest den brede portefølje 

samt mangel på teknologi i butikkerne. Kombinationen medfører en virksomhedsstrategi, der 

omhandler fokusering på optimering af drift, samt omkostningsminimering af nuværende 

aktiviteter. Det betyder, at Dansk Supermarked A/S skal trimme sin organisation, således 

urentable SBU enheder afvikles og der samtidig indføres væsentlig mere teknologi i de 

nuværende butikker. Resultatet skal være effektive butikker der konstant har fokus på 

optimering af driften samt minimering af omkostninger.   

6.0 Strategi 

6.1 Valg af alternativ 

TOWS analysen giver fire alternativer, hvor alternativ A og C er mulige alternativer, såfremt 

planloven liberaliseres. Alternativ A omhandler muligheden for at etablere en helt ny kæde af 

hypermarkeder under nyt navn. Det vurderes på baggrund af den interne analyse, at Dansk 

Supermarked A/S har den nødvendige kapital og kapacitet til at etablere og drive en helt ny 

kæde af hypermarkeder, hvorved alternativet kunne realiseres. Vælger man derimod at 
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kombinere alternativet med Dansk Supermarked A/S trusler, vurderes det, at forbrugernes 

indkøbsadfærd samt det stagnerende forbrug gør, at kundegrundlaget ikke ville være stort nok 

til en helt ny kæde. Samtidig har Dansk Supermarked A/S allerede 16 Bilka varehuse, der ved 

etablering af en ny kæde af hypermarkeder, ville gå en usikker fremtid i møde, da 

kundegrundlaget ville blive stærkt reduceret. Dansk Supermarked A/S vil på den baggrund 

være nødsaget til at konkurrere direkte mod egne aktiviteter, hvilket ud fra et strategisk og 

økonomisk perspektiv, ikke ville være optimalt. Forbrugernes adfærd samt Dansk 

Supermarked A/S nuværende aktiviteter, sætter derfor en begrænsning i etablering af en helt 

ny kæde af hypermarkeder.    

Alternativ C vurderes derimod som værende et attraktivt alternativ, såfremt planloven 

liberaliseres. Alternativet omhandler en optimering af eksisterende Bilka varehuse, samt 

etablering af en række nye varehuse, der skal placeres i forbindelse med de større byer, der 

endnu ikke er dækket af et Bilka varehus. Dansk Supermarked A/S undgår på den måde, at 

udvide porteføljen yderligere, samtidig med, at nuværende Bilka varehuse styrkes. Det 

vurderes dog ikke, at de nuværende Bilka varehuse skal videreføres under nøjagtig samme 

strategi som tidligere. Dette på baggrund af, at den interne analyse samt den kvalitativ 

dataindsamling viste, at Bilka i den nuværende form, står overfor en række udfordringer, hvor 

den største udfordring er forbrugernes adfærd. En adfærd der betyder, at der handles i flere 

butikker flere gange om ugen, således loyaliteten for den enkelte butik er minimal. En adfærd 

som Bilkas kunder underbygger i den kvalitative analyse, hvor respondenterne udtaler, at der 

hovedsageligt handles efter tilbud et par gange om måneden, hvor resten af indkøbene 

foretages lokalt. Kunderne forklarer selv, at adfærden formentlig skyldes at de bl.a. mangler 

inspiration og aktiviteter for børn og voksne, samt højere grad af gennemsigtighed.
126

  

Dansk Supermarked A/S har derfor en stor udfordring i at optimere og udvikle strategien, 

således Bilka kan fastholde kunderne til at foretage hele købet på én gang.   

6.2 Vækststrategi  

Den eksterne analyse viser, at markedet hvorpå Dansk Supermarked A/S opererer, er 

kendetegnet ved høj konkurrence, samt stagnerende efterspørgsel. Den overordnede forklaring 

for udviklingen i markedet er først og fremmest en verdensomspændt finanskrise, der 

effektivt har bremset forbruget. Derudover er forbrugerens adfærd kendetegnet ved, at 

kunderne ønsker at gøre deres indkøb i en lang række forskellige butikker, hvorved 
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konkurrenceintensiteten er høj. For at vælge den rigtige strategi er det vigtigt, at markedet 

yderligere defineres således det bliver klart, om der er tale om et stagnerende marked eller et 

direkte fjendtligt marked
127

. Det fjendtlige marked er kendetegnet ved et stagnerende marked 

hvor der er overkapacitet, lav margin og intens konkurrence. Det vurderes, at markedet for 

dagligvarer kan betegnes som fjendtligt, da markedet har mange udbydere, høj 

konkurrenceintensitet, samt en relativ lav margin.  

En amerikansk undersøgelse udarbejdet af Windemere Associates
128

 viser, at markederne i de 

fleste industrier efterhånden er fjendtlige eller i fare for at blive det. Undersøgelsen har 

klarlagt 40 industrier, hvoraf to virksomhedstyper er identificeret til at klare sig bedre end 

gennemsnittet, målt på omsætning og indtjening. Kendetegnet ved de to virksomhedstyper er 

den generelle størrelse og placeringen på markedet. Den første virksomhedstype er en af de 

førende på markedet, målt på omsætning og markedsandel, og betegnes dermed som en 

”guldvirksomhed”. Den anden virksomhedstype er væsentligt mindre, men mere specialiseret, 

hvorved den benævnes som en ”sølvvirksomhed”.  Hvorledes Bilka skal anskues som en guld 

eller sølvvirksomhed, afhænger af positioneringen på markedet. Bilka er på nuværende 

tidspunkt den eneste udbyder af hypermarkeder i Danmark, hvilket indikerer, at den er en 

guldvirksomhed. Vælger man derimod at se nærmere på det samlede detailmarked, vurderes 

Bilka, med udgangspunkt i omsætning og markedsandel, at være hverken en guld eller 

sølvvirksomhed. Dette på baggrund af, at discountsupermarkederne gennem forbrugernes 

adfærd, har opnået en eksplosiv fremgang der gør, at de på nuværende tidspunkt vurderes som 

værende guldvirksomheder, målt på omsætning og indtjening, mens specialbutikkerne og de 

specialiserede supermarkeder (ex. Irma), vurderes som sølvvirksomheder. Bilka befinder sig 

derfor i midten, som hverken guld eller sølvvirksomhed, hvilket Windemere undersøgelsen 

definerer som et problem, såfremt der skal udarbejdes en succesfuld vækststrategi. Det er 

derfor essentielt, at Bilka reagerer på baggrund af den nuværende positionering. Det betyder 

at Bilka skal beslutte sig for, om man ønsker at være en guld eller sølvvirksomhed. Da 

sølvvirksomheder som udgangspunkt er meget specialiserede med en bestemt gruppe af 

kernekunder, vurderes det, at Bilka skal forsøge at positionere sig som en guldvirksomhed. 

Windemere undersøgelsen viser fem elementer, der på nuværende tidspunkt har skabt succes 

hos henholdsvis guld og sølvvirksomhederne. Det vurderes, at Bilka´s vækststrategi skal følge 
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de fem elementer, således virksomheden i højere grad bevæger sig mod at være en 

guldvirksomhed.  

Fokus på store kunder 

Windemere undersøgelsens første element er fokus på branchens største kunder. 

Undersøgelsen argumenterer for, at store kunder generelt er vigtige, da de opretholder en 

volumen der kan realisere omkostningsstrukturen. For guldvirksomhederne er fordelen, at de 

har en stærk brand identitet samt tætte relationer til distributionskanaler med stor volumen. 

Sølvvirksomhederne har ikke samme infrastruktur der gør det muligt at servicere de største 

kunder, men fokuserer i stedet på at skabe relationer til mellemstore kunder, hvilket i høj grad 

sker ved at udbyde specialiteter.   

For Dansk Supermarked A/S betyder det, at der skal fokuseres på kunder der laver store 

indkøb, hvilket i høj grad er børnefamilier. Den eksterne analyse viser, at segmentets størrelse 

er på ca. 700.000 husstande med mindst én bil til rådighed, hvilket vurderes som et stort og 

solidt kundegrundlag.  

Bilka skal derfor i højere grad tilgodese børnefamiliernes behov og etablere flere aktiviteter, 

der gør, at hele familien får en god oplevelse. Derudover skal Bilka fokusere på den generelle 

forbrugeradfærd, hvor sammenhæng mellem pris og kvalitet er et nødvendigt udgangspunkt.   

Bilka kæmper dog mod den generelle forbrugeradfærd, hvorved der skal sættes øget fokus på 

pris og kvalitet samt gennemsigtighed, hvilket forbrugerne i høj grad efterspørger. Det 

vurderes, at Bilka med nævnte tiltag kan komme nærmere en position som guld virksomhed, 

da flere kunder formentlig vil ville vælge at handle i varehuset.  

Tillid og tilfredshed 

Undersøgelsen viser dernæst, at det andet element for succesfuldt navigering på et fjendtligt 

marked, er differentiering gennem tillid og tryghed, frem for fokus på selve produktet. De 

fleste virksomheder har efterhånden mulighed for at udbyde de samme produkter, hvorved 

differentieringen skal ske gennem tillid og tilfredshed. Formålet er, at tilbyde kunden et 

produkt eller serviceydelse, der i sin helhed skaber tilfredshed og tillid til virksomheden, 

således de vælger at handle der igen.  Undersøgelsen viser, at guldvirksomhederne i høj grad 

forsøger at være synlige på markedet gennem fysisk tilstedeværelse og reklamering, for 

derigennem at skabe relationer til kunderne og derigennem opnå loyalitet. 



 

50 

 

Sølvvirksomhederne forsøger i stedet at tilbyde et højere serviceniveau og pleje relationerne 

til allerede eksisterende kunder, for at styrke positionen på markedet.  

For Dansk Supermarked A/S består muligheden i, at den fysiske tilstedeværelse først og 

fremmest intensiveres, således alle større byer er dækket ved et Bilka varehus. Formålet er 

mere synlighed på markedet, hvor indkøbsstedet dermed bliver en uundgåelig del af 

forbrugerens indkøb. Derudover skal Bilka fokusere på selve indkøbsoplevelsen, hvor Bilkas 

kunder i høj grad efterspørger aktiviteter for børn og voksne
129

.  

Afdække kundens behov 

Windemere undersøgelsens tredje element, omhandler virksomhedernes evne til at afdække 

kundens behov. Undersøgelsen viser, at guldvirksomhederne skaber succes gennem 

sortimentet, der både dække den høje, medium og lave del af markedet, mens 

sølvvirksomhederne opnår succes ved at tilbyde produkter der er tilegnet deres største kunder.  

Dansk Supermarked A/S forventes på den baggrund, at opnå en fordel ved at udvide af det 

eksisterende sortiment, således der kommer mere bredde og dybde. Dette på baggrund af, at 

den kvalitative analyse viser, at Bilkas nuværende kunder savner flere produkter, specielt 

inden for mærkevarer og specialiteter
130

. En udvidelse af sortimentet vil derfor tilgodese 

kundens behov, samtidig med, at Bilka i højere grad kan opfordre kunden til at foretage alle 

indkøb samme sted. Da Bilkas kernekunde er børnefamilier, anses tidsfaktoren som et vigtigt 

element, da den eksterne analyse viser, at begge forældre i størstedelen af familierne arbejder. 

Det betyder at udvalgte Bilka varehuse med fordel kan implementere et ”Drive Concept” der 

kan gøre det muligt at bestille sine varer over internettet og senere afhente dem på vej hjem 

fra arbejde
131

. Liberalisering af lukkeloven pr. 1. oktober 2012, kan ligeledes gøre det muligt 

at efterleve kundernes behov for åbningstider. Den kvalitative analyse viser, at kunderne 

generelt er tilfredse med de nuværende åbningstider, men godt kan se det praktiske i, at der 

kun er lukket i helligdage
132

.   Det vurderes derfor, at Bilka yderligere kan opfylde kundernes 

behov, ved at holde søndagsåbent alle søndage pr. 1. oktober 2012.  

Prisen 

                                                 
129

 Kvalitativ analyse, bilag 5 
130

 Bilag 5 
131

 www.carrefour.fr/courses_en_ligne/carrefour_drive/ 
132

 Bilag 5 



 

51 

 

Windemere undersøgelsens fjerde element er prisen. Her skaber guldvirksomheden succes 

gennem prisen. Succesen består i, at guldvirksomheden forsøger at minimere forskellen i 

prisen for de forskellige virksomheder, således kunden ikke kan bruge pris som kriterium, 

men derimod vælger virksomheden gennem loyalitet. Sølvvirksomhederne benytter derimod 

prisen til at skabe discounttilbud, hvorefter fokus skifter til at levere høj performance, til de 

kernekunder der er skabt under discountperioden.   

Dansk Supermarked A/S har i høj grad fokus på prisen, da den danske forbrugeradfærd 

efterspørger dette. Den kvalitative analyse viser, at kunderne handler i Bilka, fordi der er gode 

tilbud på alt fra fødevarer til elektronik
133

. Det betyder, at Bilkas kunder i høj grad benytter 

prisen som kriterium for at handle.  Hvorledes en minimering i prisforskellen vil skabe en 

potentiel fordel på det danske marked, må anses som tvivlsomt. Det vurderes derfor, at 

fokusering på prisen i samarbejde med kvaliteten, kan skabe en fordel. Forbrugeren 

efterspørger som tidligere nævnt, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet, hvor det 

at få varen så billigt som muligt er på en 9 prioritering. Det betyder, at selvom Bilkas kunder 

udtrykker at der handles pga. prisen, så anses kvaliteten som en lige så vigtig faktor. Kvalitet i 

forhold til pris, vurderes derfor at kunne bidrage til øget succes på det danske detailmarked.   

Omkostningsstruktur 

Effektiv omkostningsstruktur er femte og sidste element i Windemere undersøgelsen. Her 

viser undersøgelsen, at guldvirksomhederne opnår høj produktivitet og 

omkostningsminimering gennem stordriftsfordele, hvor teknologiske systemer optimerer 

produktionen og lagerstyringen. Sølvvirksomhederne fokuserer i stedet på kernekunden, hvor 

indtjeningen er bedre og omkostningerne kan minimeres til ét bestemt segment. Det betyder, 

at markedsføringsbudgettet koncentreres om de eksisterende kunder, i forhold til at 

markedsføre mod nye kunder.
134

  

Den interne analyse viser, at strukturen er en af Dansk Supermarked A/S stærke sider, hvor 

effektive indkøbsafdelinger og distributionssystemer bidrager til en effektiv 

omkostningsstruktur. Dansk Supermarked A/S brede portefølje, gør det ligeledes muligt at 

udnytte stordriftsfordelene, således driften optimeres og omkostningerne minimeres. For den 

fremtidige strategi vurderes det, at Dansk Supermarked A/S yderligere skal optimere 

omkostningsstrukturen helt ud til butikkerne. Den interne analyse viser, at butikkerne på 
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dagligvaremarkedet kan minimere deres omkostninger væsentligt, ved at implementere mere 

teknologi i form af elektroniske hyldeforkanter og selvscanningsterminaler. Fokus på 

omkostningsstrukturen vil betyde, at Bilka i højere grad kan efterleve kundernes ønske om 

sammenhæng mellem pris og kvalitet, samt flere aktiviteter for børn og voksne. Derudover 

kan priserne på basissortimentet reduceres, hvilket den kvalitative analyse viste, at flere af de 

nuværende kunder efterspørger.   

6.3 Konkurrencestrategi 

Konkurrencestrategien er ligeledes et vigtigt element i Dansk Supermarked A/S fremtidige 

strategi for hypermarkeder.     

Den overordnede konkurrencestrategi kan defineres med udgangspunkt i Michael Porters 

generiske strategier
135

. Porter´s teori giver en række bud på, hvordan virksomheder kan skabe 

en konkurrencemæssig styrke. Valg af generisk strategi afhænger først og fremmest af, hvor 

stor en andel af det totale dagligvare marked, den pågældende virksomhed forventer at opnå, 

med valgte strategi. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at finde eksakte 

markedsandele for Bilka, men på baggrund af den interne analyse samt artikler, vurderes det, 

at Bilka har en mindre andel af totalmarkedet
136

.  Det vurderes dog, at valgte vækststrategi 

overfor valgte målgruppe, vil øge markedsandelen
137

. Forbrugernes adfærd gør dog, at 

discountbutikkerne til stadighed er at foretrække blandt forbrugerne, hvilket Bilkas nye 

strategi skal forsøge at ændre. Det forventes derfor, at strategien skal bidrage til, at Bilka 

opnår en større andel af totalmarkedet.  

Derudover vurderes det, at Bilka befinder sig på et marked, der er kendetegnet ved, at den 

konkurrencemæssige fordel opnås ved lave omkostninger frem for et unikt produkt, da 

dagligvarer efterhånden er relativt standardiserede. Det betyder, at Dansk Supermarked A/S 

generiske strategier på det danske dagligvaremarked, skal følge en omkostningsledende 

strategi.  At følge en omkostningsledende strategi betyder, at Dansk Supermarked A/S Bilka 

varehuse bør satse på at betjene en meget stor målgruppe, samtidig med, at der skabes en 

konkurrencemæssig fordel ved at have lave omkostninger. Målet for den omkostningsledende 

strategi er at være den virksomhed i branchen der producerer og distribuerer til de laveste 

omkostninger, hvilket skal realiseres gennem en stor målgruppe samt markedsføring af 

standardvarer, med en service som kunderne kan acceptere. Fordelene opnås gennem stordrift, 
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hvor omkostningerne holdes på et lavt niveau, samtidig med at priserne er på niveau med 

branchens gennemsnit. Den valgte generiske strategi betyder, at alle virksomhedens 

aktiviteter skal fokusere på omkostningsminimering, hvilket stiller store krav til ledelsen. 

Udfordringen består i, at omkostningsminimeringen ikke må være så udbredt, at den går ud 

over kundernes indkøbsoplevelse, således de vælger at handle et andet sted. Derudover må 

omkostningsformidlingen heller ikke være så svag, at positionen som omkostningsleder 

mistes. Forbrugerens adfærd er i denne forbindelse særdeles vigtig, da adfærden på 

nuværende tidspunkt gør, at discountsupermarkederne oplever en stor vækst.
138

 Den valgte 

strategi forudsætter derfor, at forbrugerne er indstillet på en holdningsændring, der gør, at de 

kan se fordelen i at handle ind få gange om ugen, frem for mange små indkøb.  

7.0 Konceptet 

På baggrund af nævnte vækststrategi og konkurrencestrategi, er det muligt at opstille et 

butikskoncept på strategisk niveau. Butikskonceptet skal ses som en køreplan, der kan 

implementeres, såfremt planloven liberaliseres. Der opstilles både et overordnet koncept samt 

et delkoncept.   

Ser man på butikskonceptet, er udgangspunktet en butiksidé, hvoraf der genereres en 

målsætning, som danner grundlaget for valg af handlingsparametre
139

. 

7.1 Butiksidé 

 

Bilka hypermarked skal gøre det nemt for den travle forbruger, at foretage alle indkøb under 

et tag. Der skal være en klar sammenhæng mellem pris og kvalitet, hvor basisvarerne skal 

have en fast lav pris, suppleret med fordelagtige mængderabatter. Sortimentet skal være bredt 

og dybt, med speciel fokus på mærkevarer inden for kolonial og non-food.  Serviceniveauet 

skal være acceptabelt, hvor ”drive concept” skal gøre det muligt for den travle forbruger at 

handle ind på en nem og hurtig måde.   

Målsætning:  

Det forventes at butikskonceptet implementeres fra 2012, hvor målsætningen bliver at styrke 

loyaliteten blandt forbrugerne og samtidig bibeholde den nuværende omsætning. I 2013 
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forventes det, at Bilka har etableret to nye varehuse i henholdsvis Hjørring og Hillerød, 

hvorved deres omsætning, samt den normalisering af efterspørgslen som eksperterne forudser 

at indtræffe i 2013 gør, at Bilka forventes en fremgang på 10 % i omsætning
140

. En 

målsætning der vurderes som realistisk, da den interne analyse viser, at en af Dansk 

Supermarked A/S stærke sider er virksomhedsstrukturen, hvorved implementering af nye 

forretningsgange samt driftsoptimeringer forventes at forløbe optimalt. Det forventes 

ligeledes, at indtjeningen stiger. Dog ikke på samme niveau som omsætningen, da kunderne 

forventes at købe flere tilbudsprodukter med lav avance. Indtjeningen forventes derfor at stige 

med 5 %
141

.   

7.2 Grundparametre  

Sortiment 

Den kvalitative analyse i bilag 5 viser, at kunderne efterspørger flere mærkevarer samt et 

bredere sortiment af specialiteter, samtidig med, at der skal være flere aktiviteter for både 

børn og voksne. 

Sortimentet skal på den baggrund udvides, både i bredden og i dybden. Det betyder, at flere 

specialiteter og mærkevarer skal eksponeres, for derigennem at afdække kundernes behov og 

opfordre til at foretage alle indkøb under samme tag.  Derudover skal der være flere 

smagsprøver og demonstrationer af udvalgte produkter, hvilket stimulerer og inspirerer 

kunderne til køb. De 11 varehuse der er bygget før 1997 har et areal mellem 16.500 m
2
 og 

29.000 m
2
, hvilke vurderes at være tilstrækkeligt til at udvide sortimentet. De resterende 5 

varehuse, som er bygget efter 1997, har et areal på 6.700 m
2
 – 14.200 m

2
, hvor optimering af 

salgsarealet skal gøre det muligt at udvide sortimentet
142

. 

 

Butikslayout 

Butikslayoutet vurderes fornyet i forbindelse med implementering af det nye koncept, således 

forbrugeres får en opfattelse af, at der sker noget nyt. Bilka skal vise, at man nu sætter sig 

solidt på markedet for hypermarkeder i Danmark, hvilket betyder en række ændringer. Det 

vurderes, at navnet ”Bilka” skal bibeholdes, samtidig med at ”hypermarked” tilføjes, således 

det nye navn bliver ”Bilka Hypermarked”. Herved bibeholdes loyaliteten til nuværende 
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kunder, samtidig med, at navnet signalerer at der sker noget nyt.  I selve butikken skal der ske 

en opgradering af varedisponeringen, hvor der skal lægges vægt på overskuelighed samt 

præsentationen af nye produkter i forhold til kundernes behov. Der skal samtidig benyttes 

repræsentanter fra de forskellige brands og produkter, der gennem demonstrationer skal skabe 

en spændende indkøbsoplevelse. Derudover skal Bilka Hypermarked arbejde med lyde og 

dufte i de enkelte afdelinger, for derigennem at stimulere til køb. Det kan være duft af 

friskbagt brød eller parfume, samt behagelig musik, hvilket er meget udbredt i øvrige 

europæiske lande
143

.   

Pris 

Den kvalitative analyse af Bilkas nuværende kunder viser, at de i høj grad efterspørger en lav 

pris, specielt på basisvarerne og udvalgte mærkevarer
144

. Derudover viser den generelle 

forbrugeradfærd, at kunderne i høj grad efterspørger en fornuftig sammenhæng mellem pris 

og kvalitet, hvilket betyder, at lav pris ikke kan stå alene
145

. 

Det vurderes derfor, at udgangspunktet for prisen stadig skal være ”Tænk stort, betal småt”, 

hvilket betyder, at det skal være billigt at handle stort ind
146

. Det generelle prisniveau for 

Bilkas sortiment, er kendetegnet ved, at en række basisvarer prismæssigt er på niveau med 

discountsupermarkederne. Derudover gør de mange ugentlige tilbud, at kunden tilbydes 

særdeles favorable priser, såfremt der handles i store mængder.  Lykkes Bilka at styrke sin 

position som omkostningsleder samt optimere forretningsgangene internet og eksternt, ville 

det være muligt at reducere prisen yderligere pga. lavere omkostninger, hvilket betyder, at 

flere basisvarer bliver konkurrencedygtige. Et middel der allerede benyttes, er private 

labels
147

, hvor Dansk Supermarked A/S får fremstillet en lang række basisvarer under eget 

navn, for derigennem at minimere omkostningerne, således prisen kan reduceres
148

.  

Ligeledes anbefales det, at Bilka fortsætter med ugentlige tilbud på større mængder, samt 

tilbud på mærkevarer, for derigennem at bibeholde interessen og opmærksomheden fra 

forbrugerne.  
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Kvalitet 

Som nævnt, prioriterer forbrugeren i høj grad at der er en sammenhæng mellem pris og 

kvalitet. 

Sammenhængen består i, at forbrugeren efterspørger klarhed mellem pris og kvalitet, således 

man opnår en ensartet balance. For at opretholde den efterspurgte kvalitet, skal Bilka udnytte 

sine stordriftsfordele og derigennem presse leverandørerne til at levere god kvalitet til lav 

pris. Udfordringen består i, at finde den kvalitet der passer til kundens behov, hvilket er en af 

Dansk Supermarked A/S stærke sider. Virksomhedsstrukturen gør, at Dansk Supermarked 

A/S gennem fælles indkøbsafdeling med tilhørende underafdelinger, kan opnå favorable 

aftaler, samtidig med, at de enkelte porteføljer tilgodeses. Kunderne vil derfor opleve en 

kvalitet, der nøje er tilpasset Bilkas varehuse.  

Service 

Serviceparameteren er ligeledes yderst vigtigt i forbindelse med konceptmodellen på 

strategisk niveau.  

Den interne analyse viser, at Dansk Supermarked A/S er dygtige til at uddanne sine 

medarbejdere, således de er motiverede til at levere en god kundeservice. Da der er tale om et 

hypermarked og ikke en specialbutik, vurderes det, at serviceniveauet skal være standardiseret 

under hensyntagen til den omkostningsledende strategi. Det betyder, at der ikke skal ske de 

helt store ændringer på serviceområdet, andet end en fastholdelse af nuværende niveau, 

således kunden ikke substituerer til anden butik.  Det betyder, at der først og fremmest skal 

være en parkeringsplads i relativ afstand til hypermarkedet, samt en vogn til at handle i. 

Derudover skal der være rent og ryddeligt og personalet skal være venlige og smilende. I 

butikken skal der være butikspersonale fast placeret i de områder hvor produkterne kræver 

meget vejledning, f.eks. i afdelingen med tv og computere.  Implementering af elektroniske 

hyldeforkanter samt logisk og overskuelig vareplacering, skal sikre at der er et minimalt 

behov for butikspersonale i den resterende del af butikken. Selvscanningsterminaler udgør 

ligeledes fast personale, da kunden selv scanner sine varer. Det vurderes dog, at der skal være 

personale til at holde opsyn med terminalerne, såfremt der er spørgsmål eller fejlscanning.  

Efter kasseterminalen skal der være en information eller kundeservice, hvilket behandler 

reklamationer og andre henvendelser til hypermarkedet. Den grundlæggende service 

suppleres af en række services i forbindelse med selve indkøbet. Dette kunne være et stort 
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legeland for børnene, eller en bistro/restaurent hvor familien kan slappe af efter endt 

shopping. Derudover skal der være konkurrencer, udarbejdet af leverandørerne, for både børn 

og voksne.  

Størrelse og beliggenhed 

Bilkas nuværende 16 varehuse ønskes suppleret med to nye hypermarkeder, da bilag 3 figur 3 

viser en række byer som endnu ikke er omfattet af et Bilka varehus. Det vurderes, at en by 

med over 20.000 indbyggere samt opland, udgør et potentielt marked, da det er tydeligt at 

Bilka systematisk dækker denne størrelse af byer. På baggrund af bilag 3 figur 3, vurderes 

følgende byer ikke at være omfattet af et Bilka varehus:  

Helsingør, Hillerød, Holbæk, Frederikshavn og Hjørring(A-Z) 

Tager man udgangspunkt i Hjørring, er der allerede et A-Z marked, hvilket er det sidste af de 

seks oprindelige varehuse. Bilag 8 figur 1 viser, at de resterende A-Z varehuse alle er 

ombygget til Bilka varehuse gennem dispensationer, hvor Bilka Herning er etableret i 2011. 

Det forventes på den baggrund, at A-Z i Hjørring skal udvides til et Bilka varehus, hvilket 

betyder, at både Hjørring og Frederikshavn er omfattet af Bilkas netværk, da afstanden 

mellem de to byer er relativ kort.  Derudover er der hele Nordsjælland, hvor byer som 

Helsingør, Hillerød og Holbæk endnu ikke er omfattet af et Bilka varehus.  Løsningen er 

geografisk set, at placere ét Bilka Varehus i Hillerød, der samtidig dækker Helsingør og 

omegn. Holbæk forventes ikke at være dækket ved denne løsning, hvor det samtidig vurderes, 

at Holbæks størrelse og geografiske beliggenhed gør, at det ikke umiddelbart er rentabelt at 

bygge et Bilka varehus det pågældende sted. 

For Bilka består udfordringen i, at definere den korrekte størrelse på de to nye hypermarkeder. 

Ser man på de udenlandske kæders hypermarkeder, er Wal Mart´s gennemsnitlige areal på ca. 

14.000 m
2
 og Carrefours på 20.000 m

2
, hvilket passer godt med de varehuse Dansk 

Supermarked A/S har etableret før 1997
149

. Det forventes, at de to nye varehuse i Herning og 

Hillerød etableres med et areal, der er tilpasset den pågældende efterspørgsel. Ser man på 

kortet bilag 3 fig. 3 og tabellen bilag 3 fig. 2, ses det, at Bilka Næstved og Bilka Ishøj 

tilnærmelsesvis minder om Hjørring og Hillerød, når man ser på byernes størrelse og opland. 

Størrelsen på varehusene er ligeledes meget ens, hvor Bilka Ishøj er 20.000 m
2
, mens Bilka 

Næstved er på 19.900 m
2
. Det vurderes på denne baggrund, samt på baggrund af den 
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gennemsnitlige udenlandske størrelse på hypermarkeder, at Bilka i Hjørring og Hillerød skal 

være ca. 20.000 m
2
. Derudover er beliggenheden essentiel, da denne skal være trafikorienteret 

med fokus på de større indfaldsveje, således kunderne kan handle på vej hjem fra arbejde, 

samt oplandet nemt og hurtigt kan køre til varehuset.   

 

7.3 Butikside-delkoncept 

Ud over det overordnede butikskoncept, ønskes det at implementere et delkoncept, der skal 

forny og skabe yderligere vækst i udvalgte Bilka varehuse. Delkonceptet består af 

implementering af ”drive concept”, hvilket skal være det nye og banebrydende inden for 

dansk detailhandel. ”drive concept” er et koncept, der er udbredt i bl.a. USA og Frankrig og 

består i, at kunden på forhånd bestiller sine varer over internettet og på et aftalt tidspunkt, 

henter varerne ved butikkens vareudlevering
 150

. 

”Drive concept” skal henvende sig til de forbrugere, der ikke jævnligt vælger at handle i et 

Bilka Varehus. Det betyder, at den potentielle målgruppe udvides til ikke kun at omhandle 

børnefamilier, med husstande generelt. Herved viser den eksterne analyse, at der er et 

markedspotentiale på ca. 1.200.000 husstande, med mindst én bil. Ser man på den generelle 

forbrugeradfærd, der er nævnt i bilag 1, viser det sig, at i 77,6 % af børnefamilierne arbejder 

begge forældre, hvorved det formodes, at tidsfaktoren er en vigtig variabel. En variabel der 

muligvis kan forklare, at respondenterne i den kvalitative analyse hovedsageligt handler i 

Bilka når der er gode tilbud, men derudover gør resten af sine indkøb i det lokale 

supermarked. Respondenterne har ingen direkte svar på deres adfærd, men forklarer at de 

synes det er nemmest at handle ind tæt på deres hjem eller arbejde. Implicit kan denne 

udtalelse tolkes som om, at det er for besværligt og tidskrævende at handle ind i Bilka, 

hvorved det vurderes, at ”drive concept” kan medvirke til at minimere denne tidsfaktor. 

Beliggenheden er dog essentiel, da konceptet skal muliggøre, at forbrugeren vælger at handler 

ind ved ”drive concept” på vej hjem fra arbejde. Det betyder at ”drive concept” skal være 

trafikorienteret og ligge tæt på forbrugerens arbejdsplads eller hjemmet, således kunden nemt 

og hurtigt kan gøre sine indkøb. Dette på baggrund af, at forbrugerundersøgelsen bilag 1 

viser, at 73 % af de adspurgte mener, at det er vigtigt at indkøb kan foregå tæt på deres 

arbejdsplads eller hjemmet. Det vurderes derfor, at ”drive concept” som udgangspunkt skal 

implementeres i de Bilka varehuse der ligger tæt på indfaldsvejene, til de største danske byer. 

                                                 
150

 http://www.carrefour.fr/courses_en_ligne/carrefour_drive/  



 

59 

 

Placering af ”drive concept” vil ligeledes gøre det muligt at opfordre de forbrugere der ikke er 

børnefamilier, til at handle ind på vej hjem fra arbejde. Det kunne i særdeleshed være 

succesfulde singler eller par, der gennem lange arbejdsdage kunne se en fordel i at handle ind 

på vej hjem fra arbejde.  Størrelsen for denne målgruppe kan overordnet estimeres til ca. 

500.000 husstande, hvilket vurderes som et stort potentiale
151

. Hvorledes ”drive concept” 

bliver en succes, afhænger af forbrugernes nuværende adfærd. Forbrugeranalysen i bilag 1 

viser, at 89 % af de adspurgte godt ved hvad der skal købes, inden de kommer til butikken, 

hvorved bestilling over internettet nemt kan lade sig gøre. Ligeledes mener 64 % at det ikke 

er vigtigt at støtte en bestemt butik, hvorved der er et godt fundament for at skifte til Bilkas 

”drive concept”.  Det vurderes, at ”drive concept” skal implementeres uafhængigt af Bilka 

nuværende salgsområde, således der er en tydelig opdeling af muligheden for enten at handle 

fysisk eller online. Resultatet skal være, at forbrugeren opfatter en tydelig tidsbesparelsen og 

lettere tilgængeligheden, således der foretages større og mere jævnlige indkøb i Bilka. 

Målsætning 

Den overordnede målsætning er, at implementere ”drive concept” i følgende varehuse:  

Bilka Skalborg, Bilka Tilst, Bilka Odense, Bilka Hundige.  

De nævnte varehuse er valgt under hensyntagen til placering i og omkring de største byer i 

Danmark, således der opnås et så stort kundegrundlag for ”drive concept” som muligt. En 

mere detaljeret målsætning med ”drive concept” udarbejdes med udgangspunkt i Bilka 

Skalborg og forventes at danne grundlag for de øvrige varehuse.  

Bilka Skalborg 

Bilka Skalborg er etableret i 1972 og har et areal på 28.700 m
2
.
152

. Varehuset er beliggende i 

udkanten af Aalborg, der i 2011 har ca. 103.000 indbyggere
153

 . Med udgangspunkt i bilag 7 

figur 1, ses det, at Bilka Skalborg har en trafikorienteret placering, tæt ved de store 

indfaldsveje. Det betyder, at der et godt grundlag for etablering af et ”drive concept”, hvor 

forbrugeren kan handle ind på vej hjem fra arbejde. Forbrugeranalysen bilag 1 viser, at 61 % 

af de danske forbrugere handler ind mere end tre gange ugentligt, oftest i forskellige butikker.  

Det vurderes på den baggrund, samt på baggrund af den kvalitative analyse bilag 5, at de 
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kunder der handler i Bilka Skalborg, max handler én gang om ugen og minimum en gang om 

måneden. Det potentielle marked inkl. ”drive concept” estimeres til 50.000 husstande
154

 der 

har mindst én bil. Derudover er der hele oplandet til Aalborg, hvilket vurderes at omhandle 

øvrige 50.000 husstande med mindst én bil. Det samlede kundegrundlag estimeres derfor at 

omhandle 100.000 husstande. Såfremt ”drive concept” bliver en succes, vurderes det, at ca. 

300 kunder dagligt vil benytte servicen
155

. På ugebasis svarer det til 2100 kunder og på 

måneden ca. 8400 kunder. Figur 2 bilag 3 viser, at Bilka Tilst i 2006 havde ca. 4.mio kunder. 

Bilka Skalborg er tilnærmelsesvis samme størrelse og har samme opland, hvorved antal 

kunder formentlig er det samme.  Det betyder, at ”drive concept” bidrager med en forøgelse af 

kundeflowet på 2,5 %
156

.  

En realistisk målsætning med ”drive concept” er derfor en forøgelse i kundeflowet på 2,5 %, 

hvilket forudsætter at kunderne i ”drive concept” er nye kunder, der ikke regelmæssigt 

handler i Bilka Skalborg. Forøgelsen i kundeflowet vil påvirke Bilka Skalborgs omsætning og 

indtjening. Omsætningen forventes at stige med 2,5 % og indtjeningen forventes at stige med 

2 %, da kunderne formentlig køber en lang række basisvarer, hvilket normalt er kendetegnet 

ved lav avance.  

Det forventes, at målsætningen for Bilka Skalborg, tilnærmelsesvis er gældende for de øvrige 

tre varehuse med ”drive concept”.   

7.4 Grundparametre 

Sortiment 

”Drive concept” vurderes at omhandle hele Bilkas sortiment af både food og non-food. Det 

betyder, at kunden kan gøre hele sit indkøb gennem ”drive concept” og dermed ikke skal ind i 

den fysiske butik. Konceptet har naturligvis den ulempe, at varehuset går glip af impulskøbet 

som ellers blev foretaget i varehuset. Det vurderes dog, at denne manglende indtægt bliver 

udlignet gennem et større kundeflow samt udvidelse af kundesegmentet. 

Pris 

Prisen forventes at være den samme i ”drive concept” som i den fysiske butik.  
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Service 

Serviceniveauet i ”drive concept” er begrænset til at omhandle bestilling på internettet og 

udlevering fra butikken. Det betyder, at der er meget begrænset kontakt til personalet. Ønsker 

kunden at reklamere, foregår dette i den fysiske butik. 

Kvalitet 

Det forventes at kvaliteten er den samme i ”drive concept”, som i den fysiske butik. Da 

kunden ikke selv vælger sine produkter, er det yderst vigtigt at varehuset udvælger de mest 

friske produkter, således kunden ikke får en fornemmelse af, at de ikke fik den kvalitet som 

de betalte for.  

Størrelse/beliggenhed 

”Drive concept” skal være placeret ved varehusets vareudlevering, således det er nemt og 

hurtigt at komme til og fra udleveringen.  

 

7.5 Kontaktparametre 

Markedsføring 

Markedsføring er en vigtig faktor for at bibeholde kundernes interesse overfor Bilka 

Hypermarked. Det anbefales, at Bilka udarbejder en større markedsføringskampagne i 

forbindelse med opdateringen af butikskonceptet, samt etablering af nye hypermarkeder. 

Markedsføringskampagnen skal tage udgangspunkt i Bilkas omkostningsledende strategi, 

hvor der skal være fokus på pris og kvalitet. Derudover skal der være fokus på oplevelser og 

sortiment samt tilgængeligheden.  

Markedsføringskampagnen skal først og fremmest indeholde en reklame på TV, der skal 

skabe opmærksomhed omkring ”Bilka Hypermarked”. Reklamen skal vise det store sortiment 

og de lave priser, samt alle de fordele der er forbundet med at handle stort ind. Ligeledes skal 

”Drive Concept” brandes som det nye inden for detailhandel i Danmark, hvor tilgængelighed 

og tidsbesparelse skal være nøgleordene. Det forventes at brandingen sker gennem ”viral 

markedsføring”, hvor der bliver lagt små sjove film på internettet, som har til formål at skildre 
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den travle børnefamilie eller singlen, der aldrig når at handle ind
157

. Formålet er, at filmene 

bliver set af så mange som muligt og dermed bidrager til stor omtale.   

Omdrejningspunktet for hele markedsføringskampagnen er ”integrated marketing 

communications”, hvor alle markedsføringsaktiviteter har samme budskab, der klart og 

tydeligt kommunikeres til målgruppen 
158

. Resultatet skal være en kampagne der rammer 

målgruppen intensivt og positionerer Bilka Hypermarked som en naturlig og uundgåelig del 

af forbrugernes daglige indkøb.   

Tilbudsaviser 

Tilbudsaviser er en stor del af Dansk Supermarked A/S nuværende kontaktparametre, hvor 

Bilka i gennemsnit udsender én avis om ugen. Det forventes, at tilbudsaviserne stadig 

bibeholdes, da den kvalitative analyse viser, at størstedelen af kunderne handler med 

udgangspunkt i avisens tilbud
159

. Undersøgelsen viste også, at tilbudsavisen oftest bliver læst 

på internettet, hvorved den trykte version muligvis kunne undlades.  

7.6 Butiksledelsen 

I den daglige drift, er det vigtigt at butiksledelsen efterlever de grundparametre, der er 

besluttet på strategisk niveau. Det betyder, at der skal udarbejdes en række driftspolitikker og 

politikker for intern profilpleje, for derigennem at sikre, at de enkelte hypermarkeder følger 

den overordnede strategi
160

. Den interne analyse viser, at Dansk Supermarked A/S i høj grad 

allerede benytter sig af driftspolitikker og intern profilpleje, hvorved det vil være naturligt, at 

nye og reviderede politikker implementeres. Derudover kan brugen af delkoncepter på 

udvalgte aktiviteter eller produktkategorier, være medvirkende til, at butiksledelsen i højere 

grad kan implementere det overordnede koncept.  Det er af stor vigtighed at butiksledelsen 

følger de opstillede politikker og sikrer den interne profilpleje, således kunderne får den 

oplevelse de forventer.  

7.7 Målgruppen 

Målgruppen er ligeledes vigtig i forbindelse med etablering af et nyt butikskoncept, da det er 

målgruppen der skal forstå og anerkende butikskonceptet, således de vælger at foretage deres 
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køb det pågældende sted. Den eksterne analyse viser, at Danmark er kendt for sit store udbud 

af detailbutikker, hvorved det er yderst vigtigt, at konceptet er udarbejdet under hensyntagen 

til kundernes behov, da kunden ellers vælger at handle et andet sted. Det betyder, at 

hypermarkederne skal være dygtige til at fastholde profilen, således kunden ikke er i tvivl om 

butikkens koncept. ”Profil kommunikation” er et af de midler der benyttes til at kommunikere 

butikkens profil. Eksempler kan være butikslayout og sortiment, hvor store og brede gange, 

kombineret med et bredt og dybt sortiment, kommunikerer at der er mulighed for at handle 

stort ind. Mængderabatter er ligeledes en måde at kommunikere, at butikken koncept består af 

store indkøb med store besparelser. Profil kommunikationen suppleres af den eksterne 

markedsføring, der har til hensigt at gøre opmærksom på butikken. Det er vigtigt at nævne, at 

den eksterne markedsføring skal udarbejdes i tæt samarbejde med profil kommunikationen og 

den overordnede strategi, for at skabe en ensartet profil. Målet er, at målgruppen forstår og 

acceptere butikskonceptet, således den valgte profil, er i overensstemmelse med butikkens 

image. Man kan her tale om, at profil skal være lig med image.
161

. Hele konceptmodellen 

hænger på denne måde sammen, da enkelte undvigelser fra det oprindelige butikskoncept, kan 

medvirke til, at der skabes ubalance i profil-image forholdet, hvilket kan resultere i, at 

kunderne handler et andet sted. Ligeledes kan målgruppens behov ændres, hvorved butikken 

er nødsaget til at ændre eller justere konceptet. Fordelen for Dansk Supermarked A/S er, at 

der bygges videre på et allerede etableret koncept, hvorved der i nogle tilfælde kun skal 

foretages enkelte justeringer. På baggrund af kundernes adfærd, anbefales det, at konceptets 

omdrejningspunkt bliver gennemsigtighed, da dette har vist sig at være essentielt for en lang 

række forbrugere
162

. Det betyder, at profil kommunikationen og den eksterne markedsføring 

skal være så tydelig som muligt, således målgruppen har en klar opfattelse af, hvad et Bilka 

Hypermarked kan tilbyde. Derudover skal der fokuseres på enkelte profilelementer, der er 

udvalgt til at stå i spidsen for de øvrige grundparametre. Disse profilelementer kan være 

tilgængelighed, pris eller sortiment.  
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8.0 Konklusion  

 

På baggrund af afhandlingen kan det konkluderes, at såfremt planloven liberaliseres, skal 

Dansk Supermarked A/S følge en omkostningsledende strategi, med udgangspunkt i allerede 

etablerede Bilka varehuse samt to nye varehuse i henholdsvis Hjørring og Hillerød. De to nye 

varehuse i Hjørring og Hillerød skal sikre, at Bilka kan kalde sig for en landsdækkende kæde 

af hypermarkeder, da kædens butikker dermed dække alle Danmarks byer over 20.000 

indbyggere. Derudover skal fire varehuse implementeres med ”drive concept”, således 

kunden nemt og hurtigt kan handle ind.  

Konklusionen er fremkommet på baggrund af afhandlingens interne og eksterne analyse samt 

en række teoretiske positioneringsværktøjer. 

Den interne analyse viste, at Dansk Supermarked A/S er en virksomhed med en lang række 

stærke sider, heriblandt virksomhedens historie, med tilhørende ejerforhold af A.P. Møller 

Mærsk. Virksomhedens historie vidner om mange års erfaring inden for kapitalkædedrift, 

hvor ejerforholdet skaber et stabilt økonomisk fundament. Dansk Supermarked A/S har 

ligeledes en række stærke sider, i form af medarbejdere, kultur og struktur, der i fællesskab 

tager udgangspunkt i godt købmandskab. Resultatet er en stærk organisation med top 

motiverede medarbejdere, der ved hvordan man driver succesfuld detailhandel.  

Dansk Supermarked A/S har ligeledes en række svage sider, der kommer til udtryk gennem 

den brede portefølje samt teknologien. Den brede produktportefølje anses som en svag side, 

da porteføljen nemt kan blive for bred og uoverskuelig og dermed skabe grundlag for 

urentable forretningsområder. Teknologien vurderes generelt som værende mangelfuld, da 

Dansk Supermarked A/S på nuværende tidspunkt udelukkende kører test af nye teknologier, 

hvorved der kan gå lang tid før implementeringen er en realitet.   

Ud over Dansk Supermarked A/S interne forhold, blev virksomhedens eksterne forhold 

vurderet, med udgangspunkt i muligheder og trusler. 

Under muligheder, var liberalisering af planloven første element, da en liberalisering vil give 

Dansk Supermarked A/S mulighed for, at etablere butikker på over 3.500 m
2
. Derudover blev 

den forestående liberalisering af lukkeloven nævnt som en mulighed, da den bevirker, at 

butikkerne fra 1. okt. 2012 må holde åbent alle dage, undtagen helligdage. Ligeledes viste 
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Porters Five Forces, at branchen er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer, hvilket anses som 

en mulighed for Dansk Supermarked A/S, da de udenlandske kæder i første omgang 

formentlig ikke vil anse det danske marked som attraktivt, pga. de høje adgangsbarrierer. 

Yderligere muligheder forekommer gennem generelle konjunkturer, hvor eksperter forudser, 

at forbruget i 2013 igen er på niveau som før krisen. Samme eksperter vurderer, at der i 

mellemtiden er kommet store opsparinger i de private hjem, som forventes at blive frigivet i 

forbindelse med at optimismen vender tilbage.  

Ud over muligheder har Dansk Supermarked A/S også en række trusler, hvor planloven 

paradoksalt kan nævnes som første element. Dette på baggrund af, at en liberalisering af 

planloven kan bane vejen for store udenlandske detailkæder, der kan trodse de høje 

adgangsbarriere, gennem en allerede solid positionering på det europæiske marked. Resultatet 

vil være en markant forøgelse af konkurrence, hvilket i høj grad truer Dansk Supermarked 

A/S muligheder for etablering af flere hypermarkeder. Forbrugernes adfærd udgør en 

yderligere trussel mod hypermarkeder, hvor denne er kendetegnet ved mange små indkøb tæt 

på hjemmet eller arbejde, hvilket er i direkte modsætning til hypermarkedernes generelle 

hensigt. Undersøgelser viser, at hvis man spørger forbrugerne direkte om der skal etableres 

flere hypermarkeder, svarer 65 % at de synes det er en dårlig idé. Derudover udgør 

interesseorganisationer, i form af De Samvirkende Købmænd samt diverse handelsforeninger, 

en stor trussel, da de offentligt er meget skeptiske overfor hypermarkeder, der vurderes at 

ødelægge det lokale handelsliv. Et incitament som lokalpolitikere i høj grad benytter, når 

placering af nye hypermarkeder skal debatteres. 

På baggrund af den interne og eksterne analyse, blev resultaterne samlet i en TOWS matrix, 

som gav to mulige alternativer såfremt planloven liberaliseres. Alternativ C omhandlede 

muligheden for at modernisere nuværende 16 Bilka varehuse, samt bygge yderligere to, mens 

alternativ A omhandlede muligheden for at etablere en helt ny kæde under nyt navn. 

Afhandlingen konkluderede, at Alternativ C var mest fordelagtigt, da der ved denne løsning 

bygges videre på et allerede fungerende koncept, der på nuværende tidspunkt indeholder 16 

varehuse, som alle er over 5.000 m
2
, hvorved de kan betegnes som hypermarkeder. Boston 

matrix i den interne analyse viste ligeledes, at Bilka står overfor en række udfordringer med 

stagnerende omsætning, hvor et revideret butikskoncept formentlig kunne påvirke situationen.  
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Afhandlingen konkludere, at der på baggrund af alternativ C samt den interne og eksterne 

analyse, skal gennemføres en omkostningsledende strategi, for de 16 nuværende Bilka 

varehuse samt to nye varehuse i henholdsvis Hjørring og Hillerød.   

Den omkostningsledende strategi betyder, at Bilka i højere grad skal gøre brug af sine 

stordriftsfordele og optimeringer af forretningsgange, således der bliver maksimal fokus på 

omkostningsminimering. Det forventes at stordriftsfordelene kan opnås, ved at Bilka først og 

fremmest presser sine leverandører yderligere. Porters Five Forces viste, at leverandørerne har 

en begrænset forhandlingsstyrke, hvorved det anses som realistisk, at forhandlingerne kan 

skabe favorable aftaler. Derudover skal Bilka i højere grad effektivisere den daglige 

butiksdrift, i form af selvscanningskasser og elektroniske hyldeforkanter samt yderligere brug 

af private labels. De to nyåbnede varehuse i henholdsvis Hjørring og Hillerød vil ligeledes 

bevirke, at Bilka kan opnå en større gennemslagskraft, gennem større afsætningsvolumen, 

samt det faktum, at kæden bliver landsdækkende.  

Den omkostningsledende strategi, underbygges af en undersøgelse af Windemere Associates, 

der på baggrund af 40 industrier viser hvilke faktorer der skaber succes på et fjendtligt 

marked. Her er succeskriterierne, at virksomhederne enten skal være en af de største 

(guldvirksomhed), der henvender sig til de største kundegrupper eller være de mindste 

(sølvvirksomhed), der henvender sig til en meget afgrænset kundegruppe. Bilka blev i 

afhandlingen defineret til, på nuværende tidspunkt, at ligge lidt over midten, når der 

sammenlignes med hele dagligvaremarkedet. Ønsket er naturligvis, at Bilka skal positionere 

sig som en guldvirksomhed, hvilket anses som realistisk, såfremt den omkostningsledende 

strategi fanger kundernes opmærksomhed. En situation, der stiller store krav til det egentlige 

butikskoncept, der i høj grad skal etableres under hensyn til forbrugernes adfærd. 

En adfærd der først og fremmest kan beskrives ved Mckinseys rapport, der viser, at 61 % af 

den danske forbruger besøger butikkerne mere end tre gange om ugen, samt handler for 

forholdsvis små beløb ad gangen. I forhold til det svenske marked og andre lande der 

sammenlignes med, er denne adfærd meget unik. 

Den danske forbrugers adfærd på dagligvaremarkedet, kan yderligere beskrives ved en 

undersøgelse, der er udarbejdet af forbrugerstyrelsen, på foranledning af Økonomi og 

Erhvervsministeriet. Undersøgelsen viser, at 73 % af de adspurgte vælger en butik der ligger 

tæt på deres hjem eller arbejde. Derudover mener 69 %, at det er vigtigt at kunne foretage alle 

køb samme sted, hvor kun 55 % vælger indkøbssted ud fra at få varerne så billigt som muligt.  
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Opstiller man svarene i prioriteret rækkefølge, viser det sig, at forbrugeren først og fremmest 

prioriterer butikker der har en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Dernæst prioriterer 

forbrugerne butikker med fokus på kvalitet, for derefter at prioritere butikkens beliggenhed. 

Som en 9 prioritet, vælger forbrugerne butikker der udelukkende fokuserer på lav pris.  

For yderligere at definere forbrugernes adfærd, gennemførtes en kvalitativ analyse, der 

gennem dybdeinterviews, skulle klarlægge adfærden blandt Bilkas kunder. Analysen viste, at 

kunderne i høj grad handlede ind efter tilbud, hvor lav pris var en vigtig faktor. Derudover 

viste analysen, at kunderne foretrak at handle ind i deres nærområde, hvorved der kun blev 

handlet i Bilka, når der var gode tilbud. 

Forbrugernes adfærd er så karakteristisk, at det i høj grad påvirker Bilkas muligheder for at 

etablere hypermarkeder. Bilkas butikskoncept forventes derfor i høj grad at tage 

udgangspunkt i forbrugernes adfærd, hvor ideen med butikskonceptet først og fremmest er at 

stabilisere Bilka på markedet for hypermarkeder og tilbyde et bredt sortiment til fast lav pris. 

Derudover skal butikskonceptet gøre det nemt at handle ind på vej hjem fra arbejde, hvorved 

”Drive concept” implementeres i fire Bilka varehuse der ligger i forbindelse med de største 

danske byer. Et koncept der allerede er vel kendt på det internationale marked, hvor bl.a. 

Carrefour benytter det. Konceptet går i alt sin enkelthed ud på, at kunden bestiller sine varer 

på internettet og afhenter dem ved varehusets vareudlevering. ”Drive concept” forventes at 

tiltrække de kunder der i forvejen foretrækker at handle på vej hjem fra arbejdet. Derudover 

skal den fysiske butik imødekomme kundernes behov for inspiration og aktiviteter for børn og 

voksne, således børnefamilierne i højere grad vælger at handle ind i Bilka.  

Det samlede konceptets målsætning er, at omsætningen i 2013 er steget med 10 %, mens 

indtjeningen er steget med 5 %, da der forventes at være en del omkostninger forbundet med 

etablering af delkoncept og etablering af nye varehuse. ”Drive concept” forventes at bidrage 

med en forøgelse i omsætningen på 2,5 % samt en forøgelse i indtjeningen på 2 %.  

Det forventes at det nye Bilka hypermarked vil skabe en større gennemsigtighed på 

dagligvaremarkedet, hvor forbrugeren i højere grad vil gøre sine indkøb på én gang, frem for 

flere gange om ugen. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad forbrugeren er villig til at ændre sin 

adfærd? Et spørgsmål, der formentlig kan besvares gennem yderligere kvantitative analyser.   
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9.0 Perspektivering 

Ud over afhandlingens nuværende tilgangsvinkel til liberalisering af planloven, er der en 

række perspektiver, som kunne være særdeles interessant at inddrage i en videre analyse.  

9.1 Detailhandlen globalt 

For det første ville det være interessant at se nærmere på, hvorledes detailhandlen udvikler sig 

på globalt niveau. I den forbindelse har Julie Holck, der er udviklingskonsulent i De 

Samvirkende Købmænd, skrevet en kronik med titlen: ”Butikkerne og de levende byer”
163

. 

Kronikken tager udgangspunkt i de levende byer, hvor kunderne stadig kan handle ved den 

lokale købmand og samtidig få en sludder med grønthandleren. Byer, hvor kendetegnet ifølge 

Julie Holck er et sundt handelsliv, hvilket skaber fundamentet for liv og dynamik, samt miljø 

og socialisering. De nævnte byer er ifølge Julie Holck efterhånden en sjældenhed, hvilket 

betyder, at mange små provinsbyer befinder sig i en identitetskrise, hvor det er svært at 

tiltrække nye indbyggere. En del af forklaringen på udviklingen er ifølge Julie Holck, at 

discountsupermarkederne og de store varehuse har fået godt fat i forbrugerne, gennem 

favorable tilbud og gode tilkørsels og parkeringsforhold, ved placering uden for byerne. 

Resultatet bliver dermed byer uden et aktivt handelsliv.  

Ser man på det globale detail niveau, viser det sig ifølge Julie Holck, at de amerikanske 

megacentre, der var populære i 1980´erne og starten af 90´erne, fik reduceret deres kundeflow 

med 50 % i 1999 og blev sat nederst på listen over profitable virksomheder. Årsagen til det 

store fald i antal kunder og profitabilitet, er ifølge Julie Holck, at centrene blev for store og fik 

for meget magt overfor leverandørerne, således dyrevelfærd, sundhed og etik fik en lav 

prioritering på bekostning af lave priser. En udvikling kunderne pludselig ikke brød sig om og 

derfor mistede tilliden til megacentrene. Julie Holck forklarer, at afløseren til megacentrene er 

”mixed-use”, der er en kombination af detailhandel, bolig, erhverv og kultur, som 

tilnærmelsesvis minder om en god gammeldags by.  Derudover introduceres ”Farmers 

Markets”, hvor lokale producenter afsætter egne friske varer til forbrugeren. Julie Holck 

forklarer, at New York på nuværende tidspunkt har 26 små lokale markeder, der skal skabe 

liv i en række lokalområder, samt afdække forbrugernes behov for kvalitet, sortiment og 

ekspertise.   

Kronikken viser med alt tydelighed, at detailmarkedet på globalt plan er i rivende udvikling, 

hvilket kan relateres til afhandlingens konklusion. Viser det sig, at den danske forbruger i 
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højere grad læner sig op af den tendens der forekommer i USA, vil det formentlig være mere 

rentabelt at etablere specialmarkeder med ekspertise og nærhed til kunden, end store 

upersonlige hypermarkeder. Forbrugerundersøgelser viser, at den danske forbruger først og 

fremmest efterspørger en sammenhæng mellem pris og kvalitet, hvor billig pris prioriteres på 

en 9 plads. Dog viser den kvalitative analyse, at Bilkas kunder i høj grad efterspørger lav pris.  

Forbrugernes adfærd indikerer derfor, at der på nuværende tidspunkt både er grundlag for 

Bilka varehuse med lave priser, samt specialbutikker med fokus på pris og kvalitet. 

Spørgsmålet er så, hvor stabil denne forbrugeradfærd er og hvor meget der skal til for at 

ændre den? I USA ændrede efterspørgslen sig markant over kort tid, hvor nærhed og kvalitet 

fik højere prioritering end stordrift og lave priser. En adfærdsændring der ifølge Julie Holch 

skete på baggrund af detailkædernes evige jagt efter billige produkter, hvor forbrugeren endte 

med at sætte grænsen. 

Spørgsmålet er derfor, om der overhovedet skal satses på hypermarkeder, når det viser sig, at 

den globale udvikling går den modsatte retning?   

9.2 Nej til hypermarkeder 

Afhandlingen kan ligeledes perspektiveres til en lang række interessenter, der direkte er 

modstandere af hypermarkeder i Danmark.  

Forbrugerne 

En meningsmåling gennemført af Epinion i december 2010 viser, at et markant flertal af 

danskerne ikke ønsker flere hypermarkeder uden for byerne
164

. Modstanden er størst i 

Nordjylland, hvor 75 % af de adspurgte siger nej og kun 15 % siger ja til flere hypermarkeder. 

På landsplan siger 65 % nej og 22 % ja, til tiltaget.  Undersøgelsen viser derudover, at 

modstanden er størst blandt de ældre forbrugere (+65), samt mindst blandt de 30-39 årige. 

Derudover er modstanden mod hypermarkeder meget stor (70 %) blandt de respondenter der 

har en årlig indkomst under 500.000 kr., hvor den største andel af fortalerne for 

hypermarkeder (38 %), har en indkomst på over 700.000 kr. 

De Samvirkende Købmænd 

Forslaget møder derudover stor modstand fra diverse fagforbund, hvor foreningen for De 

Samvirkende Købmænd, er mest aktive.   
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Her er det adm. direktør John Wagner, der gennem en kronik til Jyllandsposten, udtaler sig 

om Mckinseys rapport og liberalisering af planloven
165

. John Wagner konkluderer, at 

liberalisering af planloven kommer til at koste 800 mindre butikker livet. De fleste af disse 

butikker vil være beliggende i små landsbyer, som herved mister den sidste livsnerve. John 

Wagner går derefter direkte til angreb på Mckinsey rapporten, hvor han stiller spørgsmålstegn 

ved rapportens validitet og objektivitet.  John Wagner mener, at rapporten undlader en lang 

række relevante betragtninger, såsom trafikale forhold, affolkning af landsbyerne samt det 

faktum at 800 butikker må dreje nøglen. John Wagner argumenterer derudover, at det er svært 

at sammenligne de danske priser med nabolandende, som Mckinsey gør, da Danmark er kendt 

for en særlig tilbudskultur, der betyder, at en lang række dagligvarer kun købes på tilbud. 

Derved bliver prisniveauet tilnærmelsesvis det samme. John Wagner stiller ligeledes 

spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad de udenlandske hyperkæder overhovedet er interesseret i 

at etablere sig på det danske marked, når de ellers er travlt optaget på det hastigt voksende 

asiatiske marked. John Wagner fortsætter sin kronik med at konkludere, at såfremt planloven 

liberaliseres vil der blive bygget flere lavprisvarehuse uden for de allerstørste byer, samt flere 

varehuse i de mellemstore byer og flere discountbutikker uden for de mindre byer. Resultatet 

vil ifølge John Wagner, være mangel på konkurrence og en markant butiksdød, da det vil 

være de største detailkæder der udvider det nyværende butiksnet. Resultatet vil ifølge John 

Wagner, ende med at Danmark får store ”fødevarer ørkener”, hvor man kun kan handle i bil, 

som man kender det i England og USA. Udviklingen bakkes op af detailspecialister som 

Mogens Bjerre fra CBS, samt Henning Bahr fra Retail Institute Scandinavia i Århus, der 

ligeledes forudser, at liberaliseringen af planloven vil medfører en yderligere koncentration af 

detailhandel omkring de allerstørste byer samt udtynding af bymidterne og butiksdød i 

landdistrikterne. På den baggrund afrunder John Wagner sin kronik med at konstatere, at 

såfremt der kom en Bilka i Hillerød og en Føtex i Helsinge, vil Statsministerens hjemegn, 

Græsted, stå til at mist sit handelsliv inden for relativ kort tid.  

Handelsforeninger 

Forslaget om liberalisering af planloven møder i sidste ende en stor modstand hos de 

handelsforeninger, der muligvis skal være nabo til et Bilka varehus. Handelsforeningen i 

Gladsaxe kommune har netop fået afværget et Bilka projekt på Princes gamle tobaksgrund, 

hvilket de er meget tilfredse med. Handelsforeningens formand Niels Nebeling udtaler i en 
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artikel, der er bragt i lokalavisen ”Det grønne område” 24. maj 2011, at en Bilka i nærområdet 

vil medføre et fald i omsætningen på 15 – 20 % og dermed tage livet af deres detailbutikker. 

Ifølge Niels Nebeling, er det udsigten til flere hundrede arbejdspladser, der har resulteret i 

kommunens kontakt med Dansk Supermarked A/S. Niels Nebeling forklarer, at gennem åben 

dialog med kommunen, stod det hurtigt klart, at de nye arbejdspladser ville blive etableret på 

bekostning af andre arbejdspladser i kommunen. Derfor valgte kommunalbestyrelsen, at 

Dansk Supermarked A/S selv skulle finansierede en undersøgelse af konsekvenserne for 

handelslivet, med en Bilka som nabo, hvorefter Bilka mistede interessen for Gladsaxe. Niels 

Nebeling afslutter artiklen med at understrege, at Dansk Supermarked A/S ikke har noget 

socialt væsen i sig, men tager de muligheder der er, for at udvide deres forretningsområde. 

Eftersom Bilkas byggeprojekt er blevet afværget af handelsforeningen i Gladsaxe, er projektet 

flyttet til nabokommunen Lyngby. Her har handelsforeningen ligeledes travlt med at 

undersøge konsekvenserne af en mulig placering af Bilka. I en artikel bragt i ”Det grønne 

område” 14. juni 2011, udtaler Lyngby handelsforenings formand Thorkild Baltzer, at en 

Bilka i kommunen naturligvis vil betyde butiksdød for en række butikker, men at hele 

beslutningen ligger hos politikerne. Borgmester Søren P. Rasmussen udtaler i den 

sammenhæng, at Bilkas etablering i Lyngby er langt fra sikker, da trafikforholdene skal 

undersøges nærmere. 

Den seneste udvikling er, at Dansk Supermarked A/S ser på mulighederne for at etablere en 

Bilka i Hillerød eller Helsingør.  

9.3 Planloven - hvor er vi nu? 

Forslaget omkring liberalisering af planloven er blevet fremsat i Folketinget af Statsminister 

Lars Lykke Rasmussen (V) og førstebehandlet den 10. feb. 2011. Andenbehandlingen af 

lovforslaget er efterfølgende blevet udsat, da Venstre, Dansk folkeparti og de Konservative 

ikke er enige om detaljerne. I den forbindelse har Økonomi og Erhvervsministeriet nedsat et 

udvalg, det såkaldte detailhandelsforum, der består af repræsentanter fra DSK og en række 

andre brancheforeninger samt detailhandelsvirksomheder og relevante ministre
166

.  

Detailhandelsforum har på forhånd en række opstillede opgaver, der i fællesskab skal løses. 

Disse opgaver er: 
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- Kortlægge de generelle rammer for drift af små butikker, herunder initiativer der kan 

skabe gode rammer for dagligvareindkøb inden for rimelig afstand.  

- Kortlægge støtteordninger og tillægsfunktioner til den daglige drift af små butikker. 

- Vurdere erfaringer med og effekten af de nuværende muligheder for at understøtte 

butiksdriften. 

- Undersøge varebindingers betydning for udbredelsen af detailhandel på 

servicestationer. 

Det forventes, at Detailhandelsforum når frem til en løsning inden den 1.12.2011.   
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12.0 Bilag 

 

Bilag 1 

Resultatet af forbrugerstyrelsen analyse af forbrugernes valg af dagligvarer.  

1. Hvor vigtig var følgende faktorer for dig inden du sidste gang valgte hvor du ville 

købe ind? 

 

 

 

2. Hvilke af disse informationskilder, brugte du til at søge information sidste gang du 

skulle købe dagligvarer i et supermarked? 
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3. I hvor høj grad vidste du på forhånd hvad du ville købe? 

 

4. Fra hvor mange forskellige supermarkeder læser du som regel tilbudsaviser hver uge? 

 

5. Hvor sikker er du på, at du valgte det supermarked der var bedst til prisen? 
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Kilde: 

http://www.forbrugerstyrelsen.dk/Publikationer/~/media/Forbrugerstyrelsen/PDFer/103307%

20Konkurrencefremmende.pdf  

Bilag 2 

 

Figur 1  
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Aldi og Lidl har en omsætning under 5.000 mil. kr. hvorved de ikke er med i statistikken.  

Figur 2 

 

 

Figur 3 

 

Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR307.pdf  

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR307.pdf
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Bilag 3 

 

 

Figur 1, viser Bilkas nuværende placeringer. (Herning har kun A/Z) 

Kilde: www.dsg.dk 

Bilka Tilst 1970 29.000 m2  4 mio kunder i 2006
167

 

Bilka Skalborg 1972 28.700 m2  

Bilka Hundige 1973 27.800 m2  

Bilka Odense 1976 22.500 m2  
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Bilka Ishøj 1982 20.000 m2  

Bilka Slagelse 1988 12.600 m2  

Bilka Næstved 1989 19.900 m2  

Bilka Holstebro 1993 14.800 m2  

Bilka Vejle 1993 19.400 m2  

Bilka Kolding 1993 19.300 m2  

Bilka Esbjerg 1994 16.500 m2  

Bilka Horsens 2001 14.200 m2  

Bilka Fields 2003 13.000 m2  

Bilka Viborg 2005 13.400 m2  

Bilka Sønderborg 2009 11.800 m2  

Bilka Herning 2011 6.700 m2  

 

Figur 2, Viser Bilka varehuse efter årstal for etablering samt størrelse. 

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Lavprisvarehus  

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Lavprisvarehus
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Figur 3, Viser et vurderet opland til hvert Bilka varehus, ud fra en ca. radius på 50 km. 

Kilde: Egen udarbejdelse. 

 

Figur 4, viser familiernes indkomstfordeling 

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 

 

Bilag 4 

 

Handler tæt på arbejde 

Åbningstider_ praktisk der er åbent en søndag 

Intro: Tak fordi du vil tage dig tid til at svare på en række spørgsmål, der vedrører din adfærd 

i forhold til Bilka.  

1. Er det første gang du har handlet i Bilka? 

2. Hvor ofte handler du i Bilka? 

a. Overvejer du at handle mere eller mindre i Bilka? 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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b. Hvor handler du ellers? 

3. Hvad køber du som regel når du handler i Bilka? 

a. Er der bestemte mærker du går efter? 

4. Er der varer som du mener kun kan fås i Bilka? 

a. Kunne du så ikke lige så godt handle et andet sted? 

5. Foretrækker du selv at vælge dine produkter, eller kan du se fordelen i at andre vælger 

for dig således du spare tid? 

6. Hvor mange penge handler du og familien i gennemsnit for, når I besøger Bilka? 

7. Foretrækker du at handle tæt på arbejde eller hjemmet? 

8. Kunne du forestille dig at bestille dine vare over internettet og så hente dem ved 

vareudleveringen hos Bilka? 

9. Må jeg spørge hvor langt væk du bor? 

a. Ville du handle oftere hvis der lå en Bilka i dit nærområde? 

10. Hvad mener du om de nuværende åbningstider? 

11. Hvorfor valgte du at handle i Bilka Fields? 

12. Handler du efter en indkøbsseddel? 

a. Købte du mere end der stod på seddelen?  

13. Hvordan bliver du opmærksom på Bilkas tilbud? 

a. Omdelt reklame, TV, Internet 

14. Synes du Bilka har gode tilbud? 

a. Inden for hvilke områder specielt? 

15. Har Bilka bedre tilbud end de butikker du ellers kender? 

a. Inden for fødevarer? Inden for non-food? 

16. Handler du i Bilka fordi det er billigt? 

a. Hvorfor handler du ellers i Bilka? 

17. Er Bilka billigere end andre butikker du kender? 

a. På hvilke områder? 

 

18. Hvad synes du om kvaliteten på Bilkas produkter? 

19. Har Bilka et tilfredsstillende sortiment? 

20. Kunne du forestille dig at Bilka fik endnu flere produkter? 

a. Hvilke produkter savner du? 

21. Kunne du finde på at købe forsikringer og biler i Bilka? 

22. Synes du Bilka giver dig en god oplevelse når du handler? 
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a. Hvad definerer du som en god oplevelse?  

23. Har du ofte din familie med når du handler? 

24. Hvad synes din familie om Bilka? 

a. Kan børnene lide Bilka? 

Tak fordi du deltog i interviewet. 

 

Bilag 5 

 

Dato: 26/5-2011 kl. 13:56, 

Køn: kvinde, alder: 47 år, civil status: Gift, Børn: 2 hjemmeboende 

Intro: Tak fordi du vil tage dig tid til at svarer på en række spørgsmål, der vedrører din 

adfærd i forhold til Bilka.  

1. Er det første gang du har handlet i Bilka? 

Svar:  Nej, jeg har ofte handlet i Bilka. 

2. Hvor ofte handler du i Bilka? 

Svar: Jeg handler ca. en gang om måneden. 

a. Overvejer du at handle mere eller mindre i Bilka? 

Svar: Jeg handler afhængig af hvilke tilbud de har. Så hvis der er flere tilbud der passer til 

mig vil jeg handle oftere. 

b. Hvor handler du ellers? 

Svar: I dagligdagen handler jeg i Netto eller Fakta og til weekenden i Føtex 

3. Hvad køber du som regel når du handler i Bilka? 

Svar: Jeg køber først og fremmest tilbudsvarer. Og når jeg så alligevel er der, køber jeg de 

dagligvarer vi ellers mangler.  

a. Er der bestemte mærker du går efter? 
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Svar: De har tit tilbud på mærkevarer til lav pris. F.eks. sodavand eller vaskepulver. Det er så 

billigt at turen faktisk bliver betalt. Og så køber vi ind så vi har til lang tid. Men jeg handler 

stadig i Fakta og Netto, men springer måske Føtex over.  

4. Er der varer som du mener kun kan fås i Bilka? 

Svar: Nej, jeg synes ikke Bilka har noget specielle varer som Føtex ikke har. Men de har 

nogle større mængder som er praktisk når man har børn. F.eks. bleer og køkkenrulle.  

a. Kunne du så ikke lige så godt handle et andet sted? 

Svar: Jo egentlig. Men det er rigtig dejligt at få fyldt godt op engang imellem.  

5. Foretrækker du selv at vælge dine produkter, eller kan du se fordelen i at andre vælger 

for dig således du spare tid? 

Svar: Jeg vil gerne selv vælge mine produkter - specielt frugt og grønt. Men efterhånden er 

supermarkederne så dygtige til at finde en ensartet kvalitet at jeg måske godt turde lade andre 

vælge for mig. 

6. Hvor mange penge handler du og familien i gennemsnit for, når I besøger Bilka? 

Svar: Det er meget forskelligt, men det bliver aldrig under 1000 kr. Så nok mellem 1000 og 

2000 kr.  

7. Foretrækker du at handle tæt på arbejde eller hjemmet? 

Svar: Ja i min hverdag handler jeg tæt på arbejdet, da det er lettest når man alligevel er på 

vej hjem.  

8. Kunne du forestille dig at bestille dine varer over internettet og så hente dem ved 

vareudleveringen hos Bilka? 

Svar: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, hvis der lå en Bilka i nærheden af mit arbejde eller 

der hvor vi bor.  

9. Må jeg spørge hvor langt væk du bor? 

Svar: Jeg kommer fra Sorgenfri. Det er nok 20 km væk 

a. Ville du handle oftere hvis der lå en Bilka i dit nærområde? 
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Svar: Ja, det tror jeg. Men nok ikke lige så ofte som jeg handler i min Netto eller Fakta. Men 

når vi skal handle stort ind ville det være dejligt med en Bilka i området. Selvfølgelig.  

10. Hvad mener du om de nuværende åbningstider? 

Svar: Jeg mener de er udmærket, men det kunne være praktisk hvis der var åbent alle 

weekender også. 

11. Hvorfor valgte du at handle i Bilka Fields? 

Svar: Der er gode tilkørselsforhold med motorvej og så kan jeg godt lide centret.  

12. Handler du efter en indkøbsseddel? 

Svar: Ja, jeg har en indkøbsseddel med. Den er grundigt udarbejdet. 

a. Købte du mere end der stod på seddelen?  

Svar: Ja selvfølgelig. Gør man ikke altid det. 

13. Hvordan bliver du opmærksom på Bilkas tilbud? 

Svar: Jeg læser deres reklame på nettet. Da jeg ved de tit har gode tilbud. Vi får den ikke 

omdelt helt ude hos os.  

a. Omdelt reklame, TV, Internet 

14. Synes du Bilka har gode tilbud? 

Svar: Ja, jeg synes Bilka har rigtig gode tilbud. 

a. Inden for hvilke områder specielt? 

Svar: Specielt inden for fødevarer, såsom mel, sukker, osv. Men også alle de ting man bare 

bruger meget af som rengøring, hundemad osv.  Min mand synes også de har gode tilbud på 

fjernsyn og andet elektronik.  

15. Har Bilka bedre tilbud end de butikker du ellers kender? 

Svar: På nogle områder. Du kan lige købe 2 kg hakket oksekød- det kan man ikke lige i Netto.  

a. Inden for fødevarer? Inden for non-food? 
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Svar: Jeg synes de har rigtig gode tilbud på elektronik, som er de samme mærker der ofte er 

dyre andre steder.  

16. Handler du i Bilka fordi det er billigt? 

Svar: Ja, fordi de har nogle gode tilbud. 

a. Hvorfor handler du ellers i Bilka? 

Svar: Jeg synes det er en god oplevelse at handle i et kæmpe varehus, men jeg kommer altid 

til at købe for meget. 

17. Er Bilka billigere end andre butikker du kender? 

Svar: Ja på nogle områder. Men jeg synes nu Netto virker billigst. Det er måske fordi man 

ikke køber så meget af gangen.  

a. På hvilke områder? 

Svar: Når man handler i Bilka er den en slags udflugt. Lige som man kører over grænsen efter 

sodavand og slik. Man er helt træt når man kommer hjem og så holder man lige en pause 

nogle uger før man handler der igen.  

 

18. Hvad synes du om kvaliteten på Bilkas produkter? 

Svar: Kvaliteten er det samme som i andre butikker. De fleste af deres varer er mærkevarer 

som har samme kvalitet. Eneste forskel er at det nogle gange er billigere her. 

19. Har Bilka et tilfredsstillende sortiment? 

Svar: Ja det synes jeg, de har et meget stort udvalg. Men ofte står samme vare og fylder en 

masse- det er meget sjovt.  

20. Kunne du forestille dig at Bilka fik endnu flere produkter? 

Svar: Ja det kunne jeg godt forestille mig.  

a. Hvilke produkter savner du? 

Svar: Måske lidt mere specialiteter- måske nogle lækre færdigretter eller spændende brød. 

Det er meget traditionelt det de har nu. 
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21. Kunne du finde på at købe forsikringer og biler i Bilka? 

Svar: Nej det kunne jeg ikke. Så godt et brand synes jeg ikke Bilka er. Jeg nøjes med en billig 

plæneklipper. 

22. Synes du Bilka giver dig en god oplevelse når du handler? 

Svar: Den giver mig en oplevelse, at jeg får det jeg kommer efter. Men ikke som i udlandet 

hvor det virkelig er en stor oplevelse for hele familien at handle ind.  

a. Hvad definerer du som en god oplevelse?  

Svar: Det kan være demonstrationer og smagsprøver, samt eksperimentering med dufte og 

lyde. Og en masse sjov for børnene.  

23. Har du ofte din familie med når du handler? 

Svar: Det er sjældent, da børnene keder sig.  

24. Hvad synes din familie om Bilka? 

Svar: De synes det er dejligt når køleskabet er fyldt helt op og vi har masser af madvarer. 

Men de gider ikke med ud at handle.  

a. Kan børnene lide Bilka? 

Svar: Da de var helt små synes de det var meget sjovt at kigge på alle varerne, men nu vil de 

heller være hjemme. Der sker jo ikke noget for dem i sådan en butik. 

Tak fordi du deltog i interviewet. 

Interview 2 

Dato: 26/5-2011 14:30,  

Køn: Mand, Alder: 52, Civil status: Gift, Børn: 1 hjemmeboende og 1 udeboende 

1. Er det første gang du har handlet i Bilka? 

Svar: Nej 

2. Hvor ofte handler du i Bilka? 
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Svar: Jeg handler max én gang om måneden i Bilka 

a. Overvejer du at handle mere eller mindre i Bilka? 

Svar: Jeg kunne godt overveje at handle noget mere hvis de satte priserne ned på 

basisvarerne. 

b. Hvor handler du ellers? 

Svar: Jeg handler mine dagligvarer i Brugsen, Kvickly eller Fakta. 

3. Hvad køber du som regel når du handler i Bilka? 

Svar: Så køber jeg store ting, som et fjernsyn, computer eller en motorsav.:  

a. Er der bestemte mærker du går efter? 

Svar: Ja, jeg går efter de kendte mærker som kommer på tilbud. Der er mange penge at spare.  

4. Er der varer som du mener kun kan fås i Bilka? 

Svar: Nej, de har bare nogle gode tilbud. De får jo flere og flere varer i sortimentet.  

a. Kunne du så ikke lige så godt handle et andet sted? 

Svar: Nej, for nu har jeg lige købt et fjernsyn og sparet 1200 kr. så det ville være dumt at 

handle et andet sted.  

5. Foretrækker du selv at vælge dine produkter, eller kan du se fordelen i at andre vælger 

for dig således du spare tid? 

Svar: Jeg kan godt se fordelen i at man selv vælger sine produkter, det er jo det som er 

formålet med et varehus. Men det er jo også oppe i tiden at bestille over internettet, hvilket 

jeg godt kunne finde på at gøre brug af. 

6. Hvor mange penge handler du og familien i gennemsnit for, når I besøger Bilka? 

Svar: Vi handler ofte store ting, så det er ca. fra 2.000 kr. til 5.000 kr.  

7. Foretrækker du at handle tæt på arbejde eller hjemmet? 

Svar: Ja, jeg kan godt lide at handle vores dagligvarer tæt på mit arbejde, da det er meget 

hurtigt og praktisk. 
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8. Kunne du forestille dig at bestille dine vare over internettet og så hente dem ved 

vareudleveringen hos Bilka? 

Svar: Det lyder da meget smart, det har jeg aldrig tænkt som en god løsning. Kunne bestemt 

gøre brug af det næste gang, så er jeg fri for at skulle gennem butikken.  

9. Må jeg spørge hvor langt væk du bor? 

Svar: Jeg bor i Herlev. 

 

 

a. Ville du handle oftere hvis der lå en Bilka i dit nærområde? 

Svar: muligvis, men det er hovedsageligt min kone der handler ind og hun kan godt lide at 

handle tæt på sin arbejdsplads.  

10. Hvad mener du om de nuværende åbningstider? 

Svar: Jeg synes de er udmærkede, men savner at der er åbent om søndagen, når man er i 

haven og mangler noget. 

11. Hvorfor valgte du at handle i Bilka fields? 

Svar: De havde et godt tilbud 

12. Handler du efter en indkøbsseddel? 

Svar: Nej ikke i dag. Men når jeg bliver sendt i byen for at handle er det med en 

indkøbsseddel. 

a. Købte du mere end der stod på seddelen?  

Svar: Jeg køber altid kun det der står på seddelen. 

13. Hvordan bliver du opmærksom på Bilkas tilbud? 

Svar: Jeg så deres tilbudsavis på nettet. 

a. Omdelt reklame, TV, Internet 

 

14. Synes du Bilka har gode tilbud? 
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Svar: Ja jeg synes de har rigtig godt tilbud, jeg tjekker altid dem før jeg handler andre steder. 

Men det er mest store ting. Dagligvarer ved jeg ikke så meget om. 

a. Inden for hvilke områder specielt? 

Svar: Elektronik og sager til hus og have. 

15. Har Bilka bedre tilbud end de butikker du ellers kender? 

Svar: Ja, på nogle områder. Men man skal lige være heldig at de har varen på tilbud når man 

skal bruge den. 

a. Inden for fødevarer? Inden for non-food? 

Svar: Inden for non-food 

16. Handler du i Bilka fordi det er billigt? 

Svar: Ja 

a. Hvorfor handler du ellers i Bilka? 

Svar: Fordi de har et stort sortiment 

17. Er Bilka billigere end andre butikker du kender? 

Svar: Ja det synes jeg de er. 

a. På hvilke områder? 

Svar: stadig på elektronik og hus og have 

18. Hvad synes du om kvaliteten på Bilkas produkter? 

Svar: Det er jo efterhånden samme kvalitet de har alle steder. Jeg køber mærkevarer og så er 

kvaliteten ens. 

19. Har Bilka et tilfredsstillende sortiment? 

Svar: Ja, men de kunne godt få flere mærkevarer hvis det stod til mig. Stadig til billig priser.  

20. Kunne du forestille dig at Bilka fik endnu flere produkter? 

Svar: ja det kunne jeg godt forestille mig 
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a. Hvilke produkter savner du? 

Svar: flere mærkevarer 

21. Kunne du finde på at købe forsikringer og biler i Bilka? 

Svar: ja det kunne jeg godt. Bare det var billigt. 

22. Synes du Bilka giver dig en god oplevelse når du handler? 

Svar: Ja, jeg får normalt det jeg kom efter. 

a. Hvad definerer du som en god oplevelse?  

Svar: At jeg får den vare som jeg kommer efter.  

23. Har du ofte din familie med når du handler? 

Svar: Jeg handler som regel alene. 

24. Hvad synes din familie om Bilka? 

Svar: De synes det er et stor sted hvor man kan få rigtig meget. 

a. Kan børnene lide Bilka? 

Svar: Ja, da de var mindre kunne de godt. Nu synes de det er kedeligt. 

Tak fordi du deltog i interviewet. 
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Bilag 6 

Butikskonceptet på det strategiske niveau 

 

 

 

 

Kilde: Retailing, Professionel detailhandel i Danmark i internationalt perspektiv, ludox 2008, 

Flemming Sørensen, Allan Sørensen, s. 546  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Butiksledelse Målgruppe 

Grundparametre

e 
-Sortiment 

-Pris 

-Butikslayout 

-Kvalitet 

-Service 

Kontaktparamet

re -Markedsføring 

-Tilbudsavis 

 

Målsætning

er 

Butiksidé 

-Str./beliggenhed 
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Bilag 7 

 

 

 

 

Figur 1, Bilka Skalborg´s placering 
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Bilag 8 

Figur 1 

År Butik Areal By Note 

1987 A-Z 7.300 m² Esbjerg Udvidet til Bilka i 1994 

1989 A-Z 7.200 m² Sønderborg  Udvidet til Bilka i 2009 

1990 A-Z 7.700 m² Vejle  Udvidet til Bilka i 1993 

1991 A-Z 8.000 m² Viborg Udvidet til Bilka i 2005 

1992 A-Z 8.500 m² Hjørring  

 

1999 A-Z 6.700 m² Herning  Udvidet til Bilka i 2011 

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/A-Z  

http://da.wikipedia.org/wiki/Esbjerg
http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderborg
http://da.wikipedia.org/wiki/Vejle
http://da.wikipedia.org/wiki/Viborg
http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%B8rring
http://da.wikipedia.org/wiki/Herning
http://da.wikipedia.org/wiki/A-Z

