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1. Indledning  
Onlinehandlen i hele verden vokser med flotte høje tal hvert år. Og selvom at internethandelen 

ikke er just ny, så er den stadig ny i det omfang at mange virksomheder fortsat er ved at lære at 

sælge igennem e-handel på en fornuftig, og produktiv måde. Butikkerne kan især mærke den 

stigende konkurrence, og e-handel er stille og roligt begyndt at blive en foretrukken måde at 

handle på for mange forbrugere, da det er hurtigt og nemt.  

Det er ikke kun e-handelen som stiger, det gør vores generelle internetforbrug også. Flere og flere 

kommer online, og SoMe kanaler har i den grad givet forbrugerne store fordele. Vi har langt 

nemmere ved at kommunikere med hinanden, og vi har langt mindre hæmninger når vi deler 

vores meninger og holdninger når vi sidder bag en skærm. Online udbydere som Trustpilot og 

Pricerunner giver ligeledes forbrugeren store fordele, da man nemt og hurtigt kan bedømme 

virksomheders service, produktkvalitet og sågar sammenligne priser fra mange virksomheder på 

en gang. Det giver markedet en stor gennemsigtighed, og ved et marked med fuldkommen 

konkurrence, så er tale om virksomhederne skal ud i en konkret priskrig hvis de vil fremstå bedst 

muligt konkurrencedygtige.  

H.W.Larsen A/S er en af de største køkkenleverandører i Danmark, når det kommer til 

erhvervssegmentet. Virksomhedens fokus på privatsegmentet er dig vokset de seneste år, hvorfor 

dette område især er spændende at udvikle på.   

Vores praktiske seminar gjorde det muligt at tage et godt helikoptersyn på selve 

køkkenudstyrsbranchen. Markedet er præget af høj konkurrence, og er påvirket af mange danske 

udbydere, men fremtidigt kan de udenlandske udbydere også presse konkurrencen yderligere.  

I februar 2020 blev verden for alvor ramt af Covid-19, som har medført en kedelig udvikling for 

arbejdsmarkedet i da Danmark, da mange brancher har måtte lukke helt ned for salget i flere 

måneder. Befolkningen er blevet bedt om at holde sig indendørs i eget hjem, og er blevet 
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instrueret i at handle mindst muligt i fysiske butikker. Storcentre er lukket helt ned og alle former 

for restaurationer er lukket ned medmindre de har Take-Away. Det er intet mindre end en 

katastrofe for restaurationsbranchen. Grænserne er lukkede og på trods af at varekørsel er tilladt 

over grænserne, så er det svært at få varer hjem fra udlandet. Mange fabrikker i Kina, Japan, 

Italien og mange flere er lukket ned, og det er ikke til at sige hvornår det atter er muligt at få varer 

hjem.  

Hos H.W.Larsen har man derfor været tvunget til at arbejde med de varer som allerede var på 

lager, men på trods af det har onlinesalget holdt sig i live som aldrig før, og dermed har de også en 

restordreliste som på intet tidspunkt har været højere.  

Covid-19 har af åbenlyse grunde også påvirket storkøkkenbranchen som H.W.Larsen blandt andet 

befinder sig på, og som er en af de helt store indtægtskilder. Restaurationerne køber af naturlige 

årsager ikke noget på nuværende tidspunkt, og har aflyst mange ordre.  

Frygten for at tabe salg, har gjort at virksomheden har måtte gå til alle yderligheder, og bruger 

skarpe skyts i form at hårde rabatter og kampagner.  

Danmarks tilstand vil med stor sikkerhed få et stort dyk i økonomien, mange har talt om en ny 

finanskrise, men intet kan forudsiges på nuværende tidspunkt. Staten har udarbejdet 

hjælpepakker så virksomhederne fortsat kan betale sin medarbejdere, og man på den måde 

undgår massefyringer. Det vil dog ikke kunne forhindre at mange virksomheder er nødt til at dreje 

nøglen om, og går konkurs da de ikke kan holde åbent.  

 

2. H.W.Larsen A/S – Et billede af virksomheden  
1H.W.Larsen A/S er den fjerde største storkøkkenleverandør i Danmark, og repræsenterer en 

branche i form af Gourmet, madlavning og professionelt køkkengrej.  

Virksomheden er en ældre familievirksomhed, som blev etableret i 1934 af Henry Werner Larsen. 

Som udgangspunkt startede hele rejsen med et lille sliberi, men har været igennem en stor 

udviklingsproces, og har i dag leveret køkkenredskaber til hoteller, restauranter, slagtere, 

                                                             
1 H.W.Larsens historie er taget fra HD.1 Del’s Afslutningsopgave som omhandlede H.W.Larsen. Der er foretaget små 
ændringer og tilføjelser.  
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fiskehandlere og alle med hang til god mad i mere end 80 år. Efter Henry Werner Larsen overtog 

hans to sønner Regner- og Steen Larsen ledelsen, og i dag er virksomheden videregivet til 

sønnesønnen Bo Larsen, som også i dag sidder som administrerende direktør.  

Virksomhedens omsætning er drevet ud fra to butikker, websalg, værksted, konsulenter/ drivende 

salg og montage, hvilket alt sammen er drevet af organisationen. Foruden salg af køkkenvarer som 

strækker sig fra en lille pincet til en konvektionsovn til storkøkkener, så tilbyder virksomheden 

derudover også at designe, rådgive og montere industrikøkkener.  

 

Virksomheden startede for ca. 6 år tilbage en brugtvareafdeling i Greve. Her opkøbes brugte varer 

fra restaurationer, kantiner samt andet som skal sælge eller er gået konkurs. Herfra bliver varerne 

sat i stand igen, og solgt videre til nye forbrugere.  

 

H.W.Larsen er leverandører af en stor del førende brands, som producerer varer til 

køkkenindustrien, men begyndte i 2010 at producere egne brands. Det ene brand som 

virksomheden står bag er Senjen. 

 Senjen er hovedsageligt kniv serier som lægger sig op af de luksuriøse japanske modeller, men er i 

2019 også blevet udvidet en basis serie som foruden knive også tilbyder paletter. Det andet brand 

som virksomheden står bag er Larsens Bedste, hvilket består af køkkengrej lige fra gryder og 

pander til porcelæn. Larsens Bedste blev tilføjet til sortimentet, for at kunne udfordre 

eksisterende varer både på kvalitet og pris.  

 

Virksomhedens varesortiment strækker sig i dag over næsten 30.000 varenumre.  

 

H.W.Larsen startede oprindeligt med udelukkende at sælge til erhvervssegmentet, men begyndte 

omkring år 2000 at udvide horisonten, og begyndte dermed at sælge til privatsegmentet både i 

butik og online. Privatsalget adskiller virksomheden fra deres øvrige store konkurrenter såsom 

Brønnum og Bendt Brandt, da disse fortsat udelukkende henvender til erhvervssegmentet.  
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Virksomhedens fokus er 100% på kunden, og deres mission er at være blandt de mest seriøse 

udbydere af professionelt køkkenudstyr. De ønsker at kunderne skal have præference for at 

handle med H.W.Larsen, og at kunderne oplever et aktivt friskt pust i deres hverdag, og hvor 

kunden altid får hvad de forventer samt mere til. Kunden får svar tilbage, også hvis noget ikke er 

som det skal være.  

H.W.Larsens vision er ligeledes at sørge for, at alle danskere får en bedre madoplevelse 

gennembrug af suverænt køkkengrej, da bedre køkkengrej lagt sammen med en koks- eller 

madentusiasts evner giver en bedre forarbejdning og tilberedning, hvilket resulterer i sublim 

madlavning.  

 

3. Problembaggrund og problemstilling 
Jeg sidder personligt selv som Online Manager for H.W.Larsen i dag, og dette er blandt andet også 

en af årsagerne til emnevalget for rapporten, da vi igennem hele vores uddannelse på HDMM er 

blevet bedt om at opstille rapporter der giver mening for problemejeren. Rapporterne skal være 

en hjælp til den givne virksomhed, hvorfor jeg har set dette projekt som en gylden mulighed, til at 

udrette en rapport som kan gavne mit eget område efterfølgende.  

Hele udviklingen på onlineområdet i H.W.Larsen har først startet sin rejse i slutningen af 2015, da 

man tidligere ikke har haft ressourcerne til at få den til at vokse i den rigtige retning. Posten som 

Online Manager i virksomheden har kostet flere stresstilfælde, og mange skift af personer i 

stillingen gennem få år, Derfor har udviklingen også haltet. Flere af de personer som har besiddet 

posten tidligere har truffet mange hurtige valg, og meget lidt gennemtænkning. Det har desværre 

kostet dyrt, og har på ingen måde givet noget positivt resultat. Hele udviklingsprocessen måtte 

derfor startes ud med en stor oprydning, før man overhovedet kunne se fremad.  

I efteråret/vinteren 2019 blev en ny udgave af H.W.Larsen’s hjemmeside udviklet. Dette må siges 

at være et af de helt store springbræt, da den gamle version var godt og grundigt forældet. Siden 

var blot var bygget på et CMS system som på ingen måde levede op til sin tidsalder, samt opbygget 

af java-scripts på java-scripts. Men dette er kun et startskud på en sund udvikling. Markedet i dag 
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kræver mere end blot end hjemmeside som er med sin tidsalder, for oven i det kommer hele 

forbrugeroplevelsen helt fra markedsføringen, til servicegenet, til det endelig køb. Virksomheden 

har i dag lænet sig meget op ad hvad eksperterne anbefaler, men muligheden for at sætte sig ind i 

og kombinere både kundens oplevelse med eksperternes anbefalinger, har endnu ikke kunne finde 

sted.   

 

4. Problemformulering og underspørgsmål  
Det ønskede resultat og formål med afslutningsprojektet er at give virksomheden en rettesnor, 

som hjælper til fremtidig udvikling af deres onlinesalg til privatsegmentet. Derudover ønskes det 

at give virksomheden anbefalinger til faktorer som kan hjælpe virksomheden med at lægge en 

strategi for videre udvikling, og som bedst kan sikre en høj afsætningsøkonomisk effektivitet, samt 

kunne give virksomheden en ide om hvordan de bedst opbygger den bedst mulige kunderelation.  

 

Ud fra ovenstående problemidentifikation, er der sammensat følgende problemformulering:  

Hvordan kan H.W.Larsen A/S på et marked med høj konkurrence fortsætte en positiv udvikling 

af deres onlinesalg til private, og hvilke tiltag vil give mening for virksomheden at medtage i 

deres fremtidige strategiplan?    

For at kunne besvare ovenstående problemformulering, er der opstillet følgende underspørgsmål 

som ønskes besvaret:  

Underspørgsmål 1: Hvordan ser H.W.Larsen’s økonomiske udvikling ud? (Beskrivende)  

Underspørgsmål 2: Hvordan ser H.W.Larsen’s nuværende brugeroplevelse ud, med henblik på 

markedsføring, kundesupport og købsprocessen igennem et køb på hjemmesiden? (Beskrivende) 

Underspørgsmål 3: Hvordan ser H.W.Larsen’s nuværende konkurrencesituation ud, og hvad gør 

konkurrenterne anderledes sammenlignet med H.W.Larsen? (Analyserende)   

Underspørgsmål 4: Hvordan kan H.W.Larsen ifølge eksperter og kunder/forbrugere forbedre 

kundeoplevelsen? (Analyserende)  
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Underspørgsmål 5: Hvilke udviklingsområder set ud fra eksperters og onlineforbrugeres 

synspunkter samt meninger kan H.W.Larsen bedst anvende til at skabe en fremtidig strategi, og 

dermed skabe vækst på deres onlinesalg? (Vurderende) 

 

5. Problemejer 
Det vurderes ud fra opgaveteksten at problemejer er virksomhedens ledelse, særligt udpeget 

ansvarlige for online salg til private, nemlig H.W.Larsen’s Online Manager, samt den 

administrerende direktør. Ledelsen er beslutningstageren efter projektet er gennemlæst. Dvs. det 

er ledelsen der vælger om konklusioner der er udarbejdet i projektet skal anvendes i videre 

forarbejdning i virksomheden.  

 

6. Definition af køkkenudstyr  
Virksomheden i denne opgave handler som også nævnt i virksomhedsbeskrivelsen med 

køkkenudstyr. Men virksomheden henvender sig både til private og erhverv, hvilket gør at deres 

sortiment er meget blandet. Opgaven her bliver udarbejdet ud fra H.W.Larsens privat salg på 

deres hjemmeside, og derfor defineres her hvad der menes med køkkenudstyr. Køkkenudstyr er 

redskaber og maskiner der anvendes til madlavning i et privat køkkenet. Det er både små 

redskaber som paletter, skrællere og knive som blendere, ismaskiner og pastamaskiner. Produkter 

som ikke medtages i denne opgave er større redskaber eller maskiner som hovedsageligt er egnet 

til industribrug. Med store redskaber menes der fx sigter som er store nok til at rumme pasta til 

mere end 15 personer. Med industrimaskiner menes der fx store opvaskemaskiner, ovne, 

emhætter eller blæstkølere.   

 

7. Afgrænsning 
For at begrænse opgavens omfang tager problemstilling udelukkende udgangspunkt i 

H.W.Larsen’s onlinesalg på deres hjemmeside, og udelukkende ud fra privatkundesegmentet. Da 

virksomheden har tre platforme med henblik på onlinesalg i udlandet, så tages der udelukkende 
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udgangspunkt i salget i Danmark, dvs. alt på www.hwl.dk. Der er ydermere begrænset til 

køkkenudstyr som skal anvendes af private og ikke erhverv.  

 

8. Begrebsafklaring og operationalisering  
Økonomisk udvikling defineres som virksomhedens omsætning og nøgletal, afkastningsgrad, 

likviditetsgrad og soliditetsgrad på det danske marked for alle virksomhedens kanaler.  

Den operationaliseres ud fra virksomheden omsætning og nøgletal i danske kroner DKK, for de 

seneste 5 år.  

 

Konkurrencesituationen defineres som den markedssituation som virksomheden opererer i, samt 

den position som H.W.Larsen har i forhold til deres konkurrenter.  

Operationaliseringen af konkurrencesituationen måles ved, at identificere konkurrerende 

udbydere af køkkengrej til privatkundesegmentet, samt substituerende produkter.  

 

Brugeroplevelsen defineres som hele den proces som en kunde gennemgår fra de bliver indhentet 

via online markedsføring til hele gennemførslen af et salg på hjemmesiden, samt den oplevelse 

som kunden kan opleve ved den service som H.W.Larsen tilbyder.  

Operationaliseringen af brugeroplevelsen gennemgås ved at præsentere alle de facetter som en 

forbruger vil gennemgå.  

 

Sammenligningen med konkurrenter defineres som en sammenligning mellem H.W.Larsen’s 

hjemmeside og en række udvalgte konkurrenter.  

Operationaliseringen af sammenligningen håndteres ved at gennemgå konkurrenternes 

hjemmesider, for så at opstille en sammenligning med H.W.Larsen.  

 

http://www.hwl.dk/
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9. Undersøgelsesdesign 
Rapporten er opbygget over et case-design, som går ud på at undersøge hvordan H.W.Larsen’s 

onlinesalg kan optimeres ved at løfte forbrugeroplevelsen. Derudover skal det undersøges om 

virksomheden står i en økonomisk situation hvor de har plads til en sådan optimering. 

Undersøgelsesdesignet som anvendes er det problemløsende i rapporten. Dette er da der vil blive 

foreslået løsninger til hvordan hvilke tiltag virksomheden kan rette den fremtidige strategiplan til 

efter.  

10. Datakilder  
I underspørgsmål 1 er der bliver der benyttet et bagudrettet dynamisk design, da informationen 

som er indhentet strækker sig over en tidsrække på 5 år. Der bliver brugt sekundært kvantitativ 

data i form af indhentet data fra Proff.dk og primær kvantitativ data i form af omsætningstal 

indsamlet direkte fra H.W.Larsen’s eget økonomiprogram Acinta.  

 

I underspørgsmål 2 bliver der anvendt primær kvalitativ dataindsamling, da det er jeg selv som 

Online Manager i virksomheden H.W.Larsen A/S som har beskrevet situationen.  

 

I underspørgsmål 3 bliver der anvendt primær kvalitativ dataindsamling, da der er lavet personligt 

er lavet sammenligninger imellem H.W.Larsen og udvalgte konkurrenter. 

Til at analysere den nuværende konkurrencesituation er der anvendt sekundær og primær 

kvalitativ dataindsamling. Sekundært fordi en stor del af den anvendte data indhentes fra den 

udarbejdede markedsanalyse (Praktisk Seminar) som blev udarbejdet i december 2019/ januar 

2020. Primær data er egen indsamlet data fra diverse kilder og observationer.   

 

 

I underspørgsmål 4 bliver der igen anvendt primær kvalitativ data, da der her er udarbejdet en 

lang række spørgeundersøgelser som er sendt ud til diverse respondenter.  
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Der er sendt interviewspørgsmål to specialister indenfor onlinehandel og kommunikation, og disse 

er modtaget med digitalbesvarelse, da tiden ikke har indbudt til personlige fremmøder.  

To spørgeundersøgelser er sendt til henholdsvis to typer segmenter, nemlig forbrugere på 

Facebook uden kendskab til H.W.Larsen, og så til modtagere som er modtagere af H.W.Larsen’s 

nyhedsbreve. Spørgeundersøgelserne til de to segmenter er udarbejdet med en kombination af 

lukkede og åbne spørgsmål.   

Sidst men ikke mindst er der fremsendt undersøgelsesspørgsmål til 5 personer som er tilfældigt 

udvalgt, og som ikke har en videre kendskab til H.W.Larsen. Disse 5 personer har indvilget i at 

teste virksomhedens hjemmeside, samt aflægge svar på tilsendte spørgsmål derom. Spørgsmålene 

til denne undersøgelse er alle åbne, således at respondenterne har haft mulighed for at svare med 

egne ord.  

 

11. Validitet 
Validiteten af opgaven skal afgøre hvorvidt måles og indhentes de korrekte data for at besvare 

den udarbejdede problemformulering. I de næste afsnit af rapporten undersøges virksomhedens 

økonomi og konkurrencesituation. Derudover er der lavet sammenligninger med faste data fra 

konkurrenter. Til slut indhentes eksperter og forbrugeres meninger omkring virksomhedens 

onlinehandel og generelt onlinesalg. På baggrund af disse antages det at rapportens validitet er 

høj.   

12. Reliabilitet 
Til første udarbejdelse af rapporten anvendes informationer hentet data fra Proff.dk som har 

udarbejdet nøgletal på baggrund af H.W.Larsen’s egne årsrapporter, data fra virksomhedens 

Online Manager og virksomhedens hjemmeside. Derudover er der anvendt data fra en tidligere 

udarbejdet markedsanalyse på netop det marked som virksomhedens afdeling rapporten 

omhandler befinder sig på. Disse informationer vurderes at være af høj reliabilitet.  

De mange spørgeundersøgelser og interviewspørgsmål som er udsendt har alle afgivet svar som 

angiver resultat lig hinanden, hvilket antyder at mange af respondenterne har svaret ærligt. Disse 

anses derfor ligeledes for at være af høj reliabilitet.   
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13. Hvordan ser H.W.Larsen’s økonomiske udvikling og nuværende 

konkurrence situation ud? 

  

13.1. H.W.Larsen’s økonomiske situation  

Alle nøgletal som er anvendt til at give et økonomisk overblik af virksomheden kommer direkte fra 

virksomhedens eget regnskabsprogram Acinta samt www.Proff.dk som er en hjemmeside der 

indsamler virksomheders årsregnskaber og udregner nøgletal. På trods af at de ønskede nøgletal 

allerede er udregnet på Proff.dk, så er formlen for hvordan de enkelte nøgletal også indsat 

nedenfor, for at illustrere.   

H.W. Larsens regnskaber for 2019 er stadig ikke offentliggjorte, hvorfor der i denne opgave vil 

blive kigget på nøgletal til og med 2018. De tal som kan indsamles fra virksomhedens eget 

regnskabsprogram er omsætning.  

 

13.1.1. Omsætning 

 Den samlede virksomhedsomsætning de sidste 6 år ser således ud:  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omsætning 119.839.183 131.655.081 122.232.760 116.247.378 96.485.757 92.101.460 

 

Omsætningen er i denne opgave udelukkende taget med for at se virksomhedens udvikling på 

salget. Det kan ikke give et klart økonomisk billede da flere faktorer vil påvirke efterfølgende.  

 

13.1.2. Afkastningsgraden 

Nedenfor ses virksomhedens afkastningsmulighed for de 5 år som vi er udregnet via 

virksomhedens offentliggjorte årsrapporter2. 

                                                             
2 https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-
r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/ 

https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Afkastningsgrad 4,4 0,9 2,1 2,5 -1,8  

 

Udregning: Resultat før finansielle poster / samlede aktiver x 100  

Afkastningsgraden giver os en ide om hvorvidt virksomheden formår at danne overskud med den 

indskudte kapital, også kaldet ROI (Return of investment).  

Ud fra ovenstående kan de ses at H.W.Larsen har haft en afkastningsgraf på 4,4 i 2014, og så faldt 

den ellers drastisk i 2015 til 0,9. Årsagen til den høje afkastningsgrad i 2014 er at virksomheden 

havde ekstraordinært mange projekter med montage af køkkener. Disse var dog ikke sikret i 

samme grad i 2015, hvorfor man ser så drastisk et fald. Vi ser igen en mindre stigning igennem 

2016 og 2017, men i 2018 ser vi igen en stort fald til -1,8. Dette skyldes at virksomheden igen ikke 

har nogen større montageopgaver som gavner virksomhedens omsætning.  

 

13.1.3. Likviditetsgraden  

Nedenfor ses virksomhedens likviditetsgrad for de 5 år som vi er udregnet via virksomhedens 

offentliggjorte årsrapporter3.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Likviditetsgrad 128,65 124,96 132,54 137,85 142,65 

 

Udregning: (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100  

Likviditetsgraden giver os et billede af om en virksomhed har råd til at betale sine udeståender. 

Som fingerregel så er likviditetsgraden god hvis den ligger på 150% og derover.  

H.W.Larsen havde i 2014 og 2015 ikke en særlig tilfredsstillende likviditetsgrad, da den lå næsten 

50% under 150. Heldigvis har virksomheden formået at oparbejde en positiv stigning de tre næste 

                                                             
3 https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-
r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/ 

https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
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år, og i 2018 er den ved at lande på de 150%. Med en positiv likviditetsgrad kan det konstateres at 

virksomheden har økonomi til at kunne betale sine kortfristede gældsforpligtelser.  

 

13.1.4. Soliditetsgrad  

Nedenfor ses virksomhedens soliditetsgrad for de 5 år som er udregnet via virksomhedens 

offentliggjorte årsrapporter4.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Soliditetsgrad 15,1 16,9 22,1 26,4 22,9 

 

Udregning: Egenkapital x 100 / aktiver 

Soliditetsgraden giver os billede af om virksomheden har økonomi til at overleve dårlige tider. Har 

virksomheden en dårlig soliditetsgrad, kan det meget vel betyde at virksomheden skal ud stifte 

mere gæld ved dårligere tider. Som tommelfingerregel skal soliditetsgraden ligge mellem 30 – 40 

% for at være meget tilfredsstillende.  

Vi kan ud fra ovenstående se at virksomheden siden 2014 har haft en meget positiv soliditetsgrad, 

og kommer næsten op og rammer 30% i 2017. Desværre har den et lille fald på 3,5% fra 2017 – 

2018.  

Soliditetsgraden er i denne opgave medtaget, da hele verden lige nu står midt nye krisetider 

grundet Covid-19. Dette har medført at H.W.Larsen er gået kraftigt tilbage i deres omsætning, da 

halvdelen af deres indtjening kommer fra restauranter5. 

 

13.1.5. Konklusion 

Ud fra ovenstående nøgletal, så er det tydeligt at H.W.Larsen har en svingende økonomi. 

Omsætningen har haft en negativ udvikling siden 2015, og med situationen som vi står i, i år 2020 

                                                             
4 https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-
r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/ 
5 https://finans.dk/erhverv/ECE12017238/alle-storcentre-restauranter-og-vaertshuse-lukker-og-der-indfoeres-
forsamlingsforbud/?ctxref=ext 

https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
https://www.proff.dk/nogletal/h.w.larsen-as-administrationen/ish%C3%B8j/jernvarer-r%C3%B8rl%C3%A6ggerartikler-og-opvarmingsudstyr-engros/GNOTOJI10OE-2/
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så vil omsætningen højst tænkelig komme til at se nogle røde tal ved årsafslutningen. Dette vil af 

naturlige årsager have konsekvenser for de resterende nøgletal i virksomheden.  

Men på trods af situationen som virksomheden står i i dag, så er der stadig en soliditetsgrad som 

kunne antyde at det er muligt for virksomheden at komme igennem krisen uden at skulle optage 

yderligere gæld. Likviditetsgraden har haft en positiv udvikling, hvilket viser at virksomheden 

fortsat har en mulighed for at afbetale på den nuværende kortsigtede gæld.  

 

14. Hvordan ser H.W.Larsen’s nuværende kundeoplevelse ud, med 

henblik på markedsføring, kundesupport og købsprocessen igennem 

et køb på hjemmesiden? 

 

Værdikæden 
Da denne hovedopgave har fokus på hvilke tiltag H.W.Larsen kan implementere for at fremme 

hele onlineoplevelsen for deres privatkunder, og dermed skabe en mulighed for at øge 

omsætning, så skal der selvfølgelig være en forståelse for hvordan virksomheden er sat op i dag. 

Derfor er der nedenfor udarbejdet nøje gennemgang af de forskellige aktiviteter som finder sted.  

Her anvendes Porters værdikæde, som beskriver de 9 aktiviteter, nemlig de fem primære 

aktiviteter og de 4 støttende aktiviteter. Da virksomheden henvender sig både til B2B og B2C, og 

foruden dette har mange forskellige grene som montagearbejde og brugtvare salg, så tages der 

udelukkende fokus på aktiviteterne omkring onlinesalg.  
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14.1. Primære aktiviteter 

Indgående logistik:  

Indgående logistik er modtagelse af varer fra leverandører. Der er tale om færdige produkter, som 

udelukkende skal opbevares på eget lager, indtil det er solgt til slutbrugeren.  

Produktion:  

Da der er tale om en servicevirksomhed, så er der ikke noget at tilføje under produktion.  

Udgående logistik: 

Udgående logistik indeholder alle ordrer der kommer ind via hjemmesiden, eller ordrer der 

modtages pr. telefon.  

Der er tale om almindelige privatforsendelser via PostNord, GLS, Bring eller Danske Fragtmænd.  

Nedenfor er lavet en oversigt over hvad der opstillet to scenarier fra en kunde har placeret en 

ordre på H.W.Larsen’s hjemmeside.  

 

Hvis ordren går direkte igennem:   
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Hvis kunden har skrevet i kommentarfeltet, har betalt med gavekort eller varen ikke er på lager:  

 

I tilfælde af at en ordre skal håndteres manuelt af en medarbejder grundet at varen ikke er på 

lager, så vil der sendes en individuel mail til kunden, hvor der bliver tilbudt en alternativ vare, eller 

om kunden gerne vil vente på sin vare.  

 

Marketing og salg: 

H.W.Larsen henvender opsøger kunderne på onlinesalg på følgende kanaler:  

- Hjemmeside  

- Nyhedsbreve 

- Organisk og betalt markedsføring  

Ordren placeres 
Kunden modtager en 

ordrebekræftelse
Ordren pakkes på 
lageret og sendes

Kunden modtager en 
mail med Track & 

Trace

Kunden modtager en 
mail med en 

forespørgsel til at 
vurdere H.W.Larsen 

på Trustpilot

Ordren placeres 
Kunden modtager 

en 
ordrebekræftelse

Ordren håndteres 
manuelt af en 
medarbejder i 
webafdelingen

Ordren pakkes på 
lageret og sendes

Kunden modtager 
en mail med Track 

& Trace

Kunden modtager 
en mail med en 

forespørgsel til at 
vurdere H.W.Larsen 

på Trustpilot
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Alt marketingmateriale laves i H.W.Larsen’s egen marketingafdeling, og håndterer derudover selv 

alt organisk markedsføring igennem sin webafdeling.   

H.W.Larsen anvender et eksternt markedsføringsbureau til alt betalt markedsføring.  

Dette indebærer følgende:  

 

*Paid Social er en digital markedsføring ved annoncering direkte på populære sociale medier som 

Facebook, Instagram og LinkedIn. Hvor Paid Search segmenteres ud fra søgeord, så segmenteres 

der på Paid Social ud fra alder, køn, geografi og meget mere6.  

 

**Paid Search er digital markedsføring er annoncering på diverse søgemaskiner som Google, hvor 

virksomheder kan betale sig for at ligge øverst i slutbrugerens søgeresultat7. Forskellen på betalt- 

og organisk trafik er at den organiske trafik betaler du ikke for når en forbruger klikker på 

annoncen. Derimod skal der betales et beløb hver gang en kunde klikker på en betalt annonce.  

 

H.W.Larsen anvender foruden ovenstående en ekstern marketingkonsulent som har den ugentlige 

udarbejdelse af virksomhedens nyhedsbreve. Der anvendes en konsulent, da der på nuværende 

tidspunkt ikke er arbejdskraft i webafdelingen til nyhedsbreve.  

Der udsendes nyhedsbreve fast to gange om ugen, og i højsæsoner tre til fire gange om ugen til en 

fast modtagerliste på ca. 58.000 e-mails.  

                                                             
6 https://blog.hubspot.com/marketing/paid-social-media  
7 https://www.searchenginewatch.com/2018/06/01/a-beginners-guide-to-paid-search/ 

•Always on kampagner

•DPA annoncer (dynamiske produktannoncer)

•Lead Ad kampagner (konkurrencer)

•Conversion campaign (har til formål at drive kunder ind 
på hjemmesiden)

Paid Social*

•Søgeord

•Brand annoncering

•Non-Brand annoncering
Paid 

Search**

https://blog.hubspot.com/marketing/paid-social-media
https://www.searchenginewatch.com/2018/06/01/a-beginners-guide-to-paid-search/
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Service:  

H.W.Larsen har en klar mission om at være et aktivt pust for køberne, og de ønsker at være blandt de mest 

seriøse udbydere af køkkenudstyr. Dvs. at kvaliteten og kundens oplevelse sættes i ekstremt høj kurs, og 

der tilbydes derfor også en lang række services som udbydes for kunden:  

- H.W.Larsen tilbyder fri fragt til alle privatkunder ved køb over 500,- eks. Moms.  

- Fri fragt ved retur af defekte produkter  

- Kundeservice står til rådighed på telefon og mail 8.00 – 16.00 mandag – fredag.  

- Såfremt et produkt laver fejl indenfor en rimelig tid efter køb, så tilbydes gratis reparation på 

virksomhedens eget værksted.  

- Viser et produkt sig at være defekt fra køb eller indenfor et år, og dette kan fremvises via billede-

/videodokumentation, så kan kunden selv vælge om de vil have pengene retur eller om de ønsker 

et nyt produkt.  

- Der tilbydes 365 dages fuld returret 

- Hvis du har købt en kniv hos H.W.Larsen og du ikke finder den skarp nok ved modtagelse, eller efter 

stykke tid hvor den har været i brug, så får du blot slebet kniven op uden beregning inde i sliberiet.  

 

14.2. Støtteaktiviteter  

Virksomhedens infrastruktur: 

H.W.Larsen har sit hovedkontor i Ishøj hvor administrationen befinder sig. Hovedlageret befinder 

5 minutter væk i Brøndby, hvilket gør at det er en let kommunikation mellem lager og 

administration. Det gør at hvis der opstår akutte sager, så kan administrationen let komme ud til 

lageret, såfremt det ikke er til at komme igennem på telefonen.  

Menneskelige ressourcer:  

Virksomheden har ca. 65 ansatte, og det som er meget velkendt for virksomheden er tonen og 

jargonen. Virksomheden var oprindeligt beliggende midt i Kødbyen, og har altid været blandt 

slagtere og restaurationsfolk, hvor en spade kaldes en spade. Dette har naturligvis smittet af på 

virksomhedens væremåde, og alle nye ansatte får samme besked under deres 

ansættelsessamtaler ”Enten er du til virksomheden, eller også er du slet ikke til den”. Dette giver 

dog det friske pust som virksomheden ønsker at tilbyde kunderne, for de får klar besked, og 

responsen der modtages er at de faste kunder er vilde med det.  
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Kvalitet og gode kundeoplevelser vægtes utroligt højt, og virksomheden gør meget ud af at alle 

medarbejdere tilbyder kunderne den bedste oplevelse.   

Teknologi:  

H.W.Larsen arbejder med et forældet system som hedder C5, hvilket oprindeligt kun er et 

bogholderiprogram, men som anvendes til alle funktioner i virksomheden. Dette skaber til dels 

problemer i forhold til fejl mellem hjemmesiden og C5, i forhold til misforståelser mellem 

afdelinger og fejl i betalingsoversigter da C5 ikke taler godt sammen med de eksterne 

betalingssystemer såsom DIBS.  

Til udvikling af egen hjemmeside, så bruges der eksterne udviklere, som selv har udviklet CMS 

system. Dette har en stærk fordel, i og med at CMS systemet hele tiden opdateres og holdes ved 

lige.  

Indkøb:  

H.W.Larsen har i dag ikke en indkøbschef, men to indkøbskonsulenter. Derfor fungerer 

virksomhedens direktør, Bo Larsen, som midlertidig indkøbschef. Her håndteres følgende opgaver:  

Indkøbskvantum, Valg af leverandører, ordreafgivelse, leverandørsøgning/ valg, indhentning af 

tilbud fra leverandører.  

 

14.3. Konklusion på værdikæde  

14.3.1. Fordele  

Det springende punkt for virksomheden er det store fokus på brugeroplevelsen, og den anderledes 

jargon. Virksomheden ønske om at være en specialforretning, hvor kunden kan finde alt hvad 

hjertet begærer af produkter som er egnet til professionelt brug, også til den private. Der hvor 

virksomheden adskiller sig fra sine konkurrenter, er at de henvender sig til både B2B og B2C, så 

private kan ikke handle professionelt hos konkurrenterne, da de udelukkende enten henvender sig 

til B2C eller B2B.  

Der er et højt serviceniveau, da virksomheden tilbyder kunden mange fordele både før og efter 

kundens køb.  

Virksomheden har et godt samarbejde med en eksterne virksomhed, som håndterer alt deres 

betalte markedsføring, og befinder sig allerede rigtig godt på anbefalede kanaler.  
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14.3.2. Svagheder 

En af de store svagheder i virksomheden er deres interne system, nemlig C5 programmet, da dette 

resulterer i flere fejl, og som gør det svært at udvikle nye funktioner, da C5 ikke kan håndtere den 

nye teknologiudvikling.  

Derudover er C5 dyrt at opdatere, da det kun er ganske få der kan operere i systemet, grundet de 

svære koder.  

 

15. Hvordan ser H.W.Larsen’s konkurrencesituation ud, og hvad gør 

konkurrenterne anderledes sammenlignet med H.W.Larsen? 

 

15.1. H.W.Larsen’s Konkurrencesituation  

For at udarbejde et bredt billede af H.W.Larsen’s konkurrencesituation, er der anvendt følgende 

modeller til at analysere:  

- PEST analysen  

PEST analysen anvendes til at analysere det eksterne makromiljø, som kan have indflydelse på 

H.W.Larsen A/S.  

- Porters 5 Forces 

For at danne et billede af konkurrencesituationen på markedet har jeg valgt at udarbejde en 

Porters 5 Forces. Metoden anvendes til at analysere konkurrencesituationen i en branche, og giver 

dermed en ide om hvor attraktivt markedet er. Derudover giver det er billede af hvilke faktorer 

der i høj grad påvirker konkurrencen i branchen.  

- SWOT  

SWOT er en situationsanalyse, som anvendes til at analysere H.W.Larsen’s interne og eksterne 

forhold.  

- VRIO  
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VRIO anvendes til at analysere virksomhedens interne ressourcer, og undersøge om der er nogle ressourcer 

der kan betegnes som en vedvarende konkurrencefordel.  

 

15.2. PEST Analyse 

15.2.1. Politiske forhold:  

En politisk faktor som stiller et stort krav til virksomhederne på markedet er GDPR-ordningen. 

GDPR også kaldet ”Persondataforordningen” blev sat i kraft af EU. Den har til formål at styrke og 

harmonisere beskyttelsen af personoplysninger. Det har tvunget virksomhederne til at skulle forny 

systemer og lave helt nye fremgangmetoder i forhold til de forbrugeroplysninger som bliver 

indhentet.  

 

15.2.2. Økonomiske forhold:  

Onlinehandelen havde en stigende salg på 5% fra 2018 sammenlignet med 2019, og det var klart 

forventet at salget ville fortsætte sin positive stigning i 2020, men i februar gik man ind i den store 

udfordring der kaldes Covid-19. Covid-19 har resulteret at hele verden har ramt en krisesituation. 

Store dele af befolkningen i Danmark er hjemsendt, og arbejdsmarkedet har oplevet en stor 

nedgang i hastighed. Derudover har foruden ovenstående valgt at lukke grænserne for alt andet 

end varetransport, og det anbefales at alle danskere forbliver i Danmark8.   

På trods af statens store indsats med hjælpepakker til virksomhederne, som har skulle så vidt 

muligt forhindre fyringer, og dermed mindste risikoen for højere arbejdsløshed, så har en stor del 

virksomheder alligevel måtte afskedige910. Fysiske butikker har måtte indføre store ændringer, 

eller helt holde lukket. Mange brancher har måtte lukke ned for produktionen, og har måtte sende 

tusindvis af medarbejdere hjem. Grænserne er lukkede for alt andet end varetransport, men da 

hele verden er påvirket af situationen, så gør det desværre at mange udenlandske leverandører 

har svært ved, eller slet ikke kan levere varer.  

                                                             
8 https://www.oresunddirekt.dk/dk/aktuelt/de-danske-graenser-lukker 
9 https://finans.dk/okonomi/ECE12076281/ledigheden-naar-hidtil-hoejeste-47000-ledige-under-
coronakrisen/?ctxref=ext 
10 https://www.ae.dk/artikler/hjaelpepakker-for-trecifrede-milliardbeloeb-er-ikke-et-problem-for-dansk-oekonomi 

https://finans.dk/okonomi/ECE12076281/ledigheden-naar-hidtil-hoejeste-47000-ledige-under-coronakrisen/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE12076281/ledigheden-naar-hidtil-hoejeste-47000-ledige-under-coronakrisen/?ctxref=ext
https://www.ae.dk/artikler/hjaelpepakker-for-trecifrede-milliardbeloeb-er-ikke-et-problem-for-dansk-oekonomi
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Ifølge FDIH (Foreningen For Dansk Internethandel)11 så er der vendt op og ned på alt i det danske 

erhvervsliv. Især i onlinehandelen opleves der store ændringer. Mens nogle er nødt til at hive i 

nødbremsen, så skal der fremskyndes projekter og trykkes på speederen hos andre. Det er især 

online dagligvarebutikker og butikker som sælger hobbyartikler som oplever en positiv fremgang, 

mens tøjbutikker og omni-channel-virksomheder lider12.  

Der har allerede været tale om at dette kunne føre til en kommende recession, da 

aktiemarkederne har taget noget kedelige drejninger under Covid-19 i takt med at mange lande er 

lukket helt ned. I Danmark opfordrer pengeinstitutter befolkningen om at bruge penge under 

krisen, for at holde gang i salget, da man gerne vil forhindre en ny finanskrise1314.  

  

15.2.3. Sociale forhold:  

Hvor der tidligere har været en tendens med at alle skulle ligne hinanden, og man skulle have det 

samme som naboen, så begynder udvikling lige så stille at gå en anden vej. Tingene må gerne være 

anderledes, og det kræver at virksomhederne formår følge med udviklingen og det skift man ser i 

kundebehovet.  

På kundeservicedelen betyder det her en stor indsats fra virksomhederne i forhold til uddannelse 

af sine medarbejdere samt den produktinformation som er synlig for kunden. Da kunderne i dag 

søger information på nettet i højere og højere grad, er det nødvendigt at have en udførlig 

præsentation af produktet, da det ellers kan betyde et tabt salg, hvis kunden blot søger en anden 

nethandel.  

I takt med internetsalget bringer det en helt klar fordel til kunden, i og med at alt er blevet synligt. 

Kunderne kan nemt og hurtigt søge priser og kvalitet ved hjælp af forskellige hjemmesider som 

”Pricerunner”. Men det er ikke kun priser som er blevet komplet gennemskuelige, det er nemlig 

                                                             
11 https://www.fdih.dk/om-fdih  
12 https://www.fdih.dk/analyser/medlemsanalyser/e-handelsbarometer/e-handelsbarometeret-2020-1-
kvartal?utm_campaign=insert-name&utm_content=not-used&utm_medium=E-mail&utm_source=ApsisPro 
13 https://www.ae.dk/artikler/hjaelpepakker-for-trecifrede-milliardbeloeb-er-ikke-et-problem-for-dansk-oekonomi 
14 https://finans.dk/debat/ECE12006438/corona-sender-tankerne-mod-finanskrisen-men-meget-er-
anderledes/?ctxref=ext  

https://www.fdih.dk/om-fdih
https://www.fdih.dk/analyser/medlemsanalyser/e-handelsbarometer/e-handelsbarometeret-2020-1-kvartal?utm_campaign=insert-name&utm_content=not-used&utm_medium=E-mail&utm_source=ApsisPro
https://www.fdih.dk/analyser/medlemsanalyser/e-handelsbarometer/e-handelsbarometeret-2020-1-kvartal?utm_campaign=insert-name&utm_content=not-used&utm_medium=E-mail&utm_source=ApsisPro
https://www.ae.dk/artikler/hjaelpepakker-for-trecifrede-milliardbeloeb-er-ikke-et-problem-for-dansk-oekonomi
https://finans.dk/debat/ECE12006438/corona-sender-tankerne-mod-finanskrisen-men-meget-er-anderledes/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE12006438/corona-sender-tankerne-mod-finanskrisen-men-meget-er-anderledes/?ctxref=ext
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også blevet nemt for kunden at se lagerbeholdning. Dvs. at kunden altså oveni nemt kan vælge og 

vrage hvor de køber et produkt hvis det ikke er på lager det først opsøgte sted.  

 

Miljøet er begyndt at spille en stor rolle, og fokus på bæredygtighed er blevet enormt. 

Virksomhederne skal derfor være fremme i forhold til materialerne som produktet er lavet i, og 

hvor produktet bliver fremstillet i verden. Her er der også stort fokus på det menneskelige bag 

produktionen og menneskerettighederne for disse.  

 

De sociale medier har de seneste år gjort kundernes forhandlingsstyrke stor, da det er nemt for 

kunden at anmelde sit køb. Dette gælder både for køb i butikker som på nettet. Derudover har du 

også en hjemmeside som ”Trustpilot” som udelukkende er designet til at anmelde virksomheder 

for deres service, og som noget nyt kan du nu også produktanmelde på sitet. Det er her hvor 

begrebet ”kunden har altid ret” får en ret stor betydning, da flere dårlige anmeldelser kan være 

rigtig skidt for en given virksomhed.   

 

15.2.4. Teknologiske forhold:  

Hele verden bliver mere og mere tekniske, og vi handler mere og mere på nettet. Det stiller krav til 

vores forbrugeroplevelser, da alt teknisk skal være så nemt som muligt. Hele processen med at 

finde rundt på en hjemmeside, finde det rigtige produkt, let kunne lægge det i kurven og sidst men 

ikke mindst gennemføre betalingen skal være nem og let forståelig for forbrugeren. Er oplevelsen 

den mindste smule besværlig kan det resultere i at virksomheden mister salget. Hele denne proces 

kaldes konverteringsoptimering15.   

 

15.3. Porters 5 forces  

Da virksomhederne på markedet er delvist opdelt hvor nogen udelukkende henvender sig til 

erhvervskunder (B2B) og nogle udelukkende henvender sig til private (B2C), så vil analysen tage 

                                                             
15 https://grafikr.dk/konverteringsoptimering/ 

https://grafikr.dk/konverteringsoptimering/
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udgangspunkt i begge kundegrupper. Nogle af emnerne vil dog være opdelt, men vil blive samlet 

til sidst i en konklusion.  

 

15.3.1. Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Leverandørerne antages ikke for at have en høj forhandlingsstyrke, da der er mange leverandører 

til samme branche. Dette kan alene fremvises på diverse køkkensider under brands16.  

 

15.3.2. Truslen fra nye udbydere  

Med en branche der har mange leverandører, kan det være et attraktivt marked at bevæge sig ind 

på, da det gør det nemmere for virksomhederne at forhandle sig til attraktive priser. Men da der 

samtidig er mange konkurrenter for samme marked, så gør det branchen mindre attraktivt i den 

forstand at der allerede er store spillere der sidder hårdt på markedsandelene.  

En af fordelene ved at starte som en ny udbyder med henblik på køkkenudstyr til privatsegmentet 

er dog at det ikke kræver en kæmpe stor kapital at oprette en hjemmeside. Du skal dog stadig 

have styr på logistik i forhold til lager, medmindre du kører rent direkte levering. Dertil kommer 

der naturligvis almindelige omkostninger i forbindelse med kontor, medarbejdere, IT-udstyr og 

markedsføring. Markedsføringen er absolut kritisk for at kunne klare sig godt som en e-handel.  

 

15.3.3. Kundernes forhandlingsstyrke 

Privatkunderne har en høj forhandlingsstyrke, da der er mange leverandører på markedet17. Det er 

nemt for kunderne at sammenligne priser, som der også blev konkluderet under PEST-analysen.  

Det er blevet en stor trend at kunne lave god mad. Alt skal være nyt, anderledes og gastronomisk, 

og for at kunne opnå dette skal der selvfølgelig bruges det korrekte grej. Køkkengrej kan fås i 

mange prisniveauer, men for at det skal være holdbart, og kvalitet bliver også billigere. 

Privatkunderne har nødvendigvis ikke den samme loyalitet til en virksomhed som en 

erhvervskunde som køber hyppigere og i større mængder, så her vil der klart værre en større 

chance for at vælger en billigere vare uden at opnå den samme kvalitet. 

 

                                                             
16 https://shopping.coop.dk/kategorimaerker/koekken, https://www.hwl.dk/brands/, 
https://www.imerco.dk/maerker  
17 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9037141/alle-vil-stjaele-kunder-fra-isenkraemmerne/?ctxref=ext  

https://shopping.coop.dk/kategorimaerker/koekken
https://www.hwl.dk/brands/
https://www.imerco.dk/maerker
https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9037141/alle-vil-stjaele-kunder-fra-isenkraemmerne/?ctxref=ext
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15.3.4. Truslen fra substituerende produkter 

Kunderne vil gerne udfordres, og sværere madlavning har fundet sin vej til de private køkkener. 

Derfor har de private købere i stigende grad vist interesse for samme køkkengrej som fagfolkene 

anvender. Igen er kvaliteten gældende, men prisen er bestemt i lige så høj betragtning, og det skal 

helst være så billigt som muligt18. Produkterne skal dog stadig kunne hjælpe til at gøre hverdagen 

lettere, og stadig kunne bruges til at kræse om maden på de dage hvor der er mere tid til det19.  

 

15.3.5. Truslen for eksisterende konkurrenter på markedet:  

Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet er stor, da du allerede har nogle store kæder 

såsom Imerco, Coop.dk, men så har du også alle de nytilkomne hjemmesider såsom 

Kitchentime.dk og mange flere.  

Flere supermarkeder, livstilskæder og byggemarkeder, er begyndt at sælge køkkengrej, og 

bidrager alle sammen til at øge konkurrencen20.   

Dvs. at alle presset fra disse sammen med de eksisterende kæder vil ende med en priskrig, uanset 

om det kommer til at koste på bundlinjen21, da alle priserne er gennemsigtige for kunderne. Alle 

vil ende med at blive aggressive for at stjæle markedsandele22.      

 

15.3.6. Konklusion  

Det kan ud fra ovenstående konkluderes at der tale om et marked med høj konkurrence. 

Der er mange leverandører og mange udbydere, hvilket gør markedet uinteressant.  

De store udbydere har en klar fordel i og med at de har større kapacitet til lagerbeholdning, og 

dermed kan levere hurtigt og til lavere priser.  

                                                             
18 http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-04-danskerne-vil-have-billige-kinavarer-kineserne-vil-have-kvalitet-fra-
danmark  
19 https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2016/januar/tendenser-i-2016hurtigt-sundt-og-baeredygtigt#.WtBZGC5uaM8  
20 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9037141/alle-vil-stjaele-kunder-fra-isenkraemmerne/?ctxref=ext  
21 https://www.business.dk/detailhandel/isenkraemmere-kaemper-i-priskrig  
22 https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE9040497/isenkraemmere-maa-dyste-med-egne-varer-for-at-slaa-
konkurrenterne/  

http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-04-danskerne-vil-have-billige-kinavarer-kineserne-vil-have-kvalitet-fra-danmark
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-04-danskerne-vil-have-billige-kinavarer-kineserne-vil-have-kvalitet-fra-danmark
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2016/januar/tendenser-i-2016hurtigt-sundt-og-baeredygtigt#.WtBZGC5uaM8
https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9037141/alle-vil-stjaele-kunder-fra-isenkraemmerne/?ctxref=ext
https://www.business.dk/detailhandel/isenkraemmere-kaemper-i-priskrig
https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE9040497/isenkraemmere-maa-dyste-med-egne-varer-for-at-slaa-konkurrenterne/
https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE9040497/isenkraemmere-maa-dyste-med-egne-varer-for-at-slaa-konkurrenterne/
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Den åbne gennemsigtighed at priser tvinger udbyderne ud i priskrig, medmindre man kan stå fast 

på kvaliteten.  

 

Det er tydeligt at det her er et marked hvor den stærkeste vinder, og de små vil falde fra med 

tiden. Virksomheder skal formå at spå lidt ind frem i tiden, og kunne forstå ændringerne i kundens 

behov.  

 

15.4. SWOT 

I SWOT analysen tages der både udgangspunkt i de eksterne faktorer O (Opportunities) og T 

(Threats) samt de interne faktorer S (Strengths) og W (Weaknesses 

15.4.1. O – Opportunities23 

En mulighed som virksomhederne kan fokusere på for at vinde markedsandele er at gribe den 

store udvikling der på den teknologiske front.  

Dette gælder både i den forstand at gøre forbrugeroplevelsen nemmere for kunderne på den 

pågældende salgskanal som en virksomhed har, og på den måde øge sin konverteringsgrad som 

har en positiv indvirkning på transaktionerne og dermed salget. Men også i forhold til 

produktoplysninger, i form af varetekster og videoillustrationer om brug af varen som hjælper til 

at fange kunden på samme måde som stod de i butikken.  

Markedet hjælpes heraf hvor nemt det er blevet at måle alle former for forbrug og fremgang ved 

køb online, og forstår virksomhederne at gøre sig i Online markedsføring (SEO og Adwords), så kan 

de komme langt.  

Derudover gælder ”kundeservicedelen” selvfølgelig stadig, og desto bedre virksomhederne formår 

at kommunikere hurtigt og nemt med forbrugerne, desto større chance har de for at skabe salg. 

Dette kræver naturligvis at virksomhederne på markedet formår at uddanne sit personale hertil.   

                                                             
23 Praktisk Seminar 2020 – SW(OT), side 10  
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Foruden ovenstående er en ideel mulighed hvor meget de sociale medier anvendes i dag. Vi 

bruger især de sociale medier til ytre mangler, og forstår markedet at aflæse dette, kan det åbne 

muligheder for at finde nye tendenser og forudsige behovet i markedet.  

Flere og flere hjælpemidler online er kommet til, og flere kan anvendes til at sammenligne priser24. 

Dette giver et klart overblik over markedets priser, og gør det nemmere for virksomhederne at 

operere hurtigt. Den skæve effekt dette giver er dog at markedet nemmere føres i priskrig. 

Virksomhederne har en god mulighed for at kunne øge sin omsætning ved at tilrette priserne til 

markedet, men det kan koste dyrt på DB’et i den anden ende.  

 

15.4.2. T – Treaths25 

Personoplysninger:  

Med udviklingen af internettet er det blevet nemmere at finde oplysninger for alt, og vi har 

efterhånden alle sammen utallige af billeder, koder og personlige oplysninger liggende online. 

Men det betyder også at vi er blevet mere sårbare overfor webkriminalitet, for dette følger jo af 

naturlige årsager med udviklingen. Udviklingen har været så stor at EU nu har indført GDPR- loven. 

GDPR26 står for: General Data Protection Regulation, oversat: databeskyttelsesloven eller 

persondataforordningen.  

Personlige oplysninger, såsom alder, køn eller e-mailadresse, giver vi virksomhederne adgang til 

hver gang vi handler på nettet, anvender vores netbank eller hopper rundt på de sociale medier. 

Med den mængde vi bruger nettet til, så kan det i sidste ende også være svært at holde et overblik 

på hvor mange steder vi har givet adgang til de oplysninger.  

Virksomhederne anvender disse oplysninger til senere til målinger, strategier og udvikling af 

forbrugeroplevelser på onlinesider.  

Loven er derfor blevet indført til at beskytte disse personlige oplysninger, da virksomhederne er 

blevet stillet overfor nye regler for at behandle og opbevare disse oplysninger.  

                                                             
24 https://1stplace.dk/viden/nyttige-vaerktoejer/  
25 Praktisk Seminar 2020 – SW(OT), side 11 
26 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-gdpr-databeskyttelsesloven  

https://1stplace.dk/viden/nyttige-vaerktoejer/
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-gdpr-databeskyttelsesloven
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GDPR som indtrådte 25 maj 2018 har tvunget virksomhederne til at foretage drastiske ændringer, 

og har måtte rette sig ind efter loven.  

Virksomhederne som indsamler personlige oplysninger, har som eksempel skulle implementere 

databeskyttelse i deres IT-systemer, eller har måtte ansætte ”databeskyttelsesrådgiver”. 

Lever virksomhederne ikke op til kravene fra GDPR-loven, så vil det have konsekvenser i form af 

høje bøder.  

 

Sikre betalinger:  

Nets sikkerhedslov er blev offentliggjort i 201527, og har en stor chance for at blive et lovmæssigt 

krav i 2021. Det er en lov der skal onlinehandel langt mere sikkert i forhold til svindel. Det vil dog 

have en kraftig indvirkning i virksomhedernes IT-systemer, da dette er større integration i 

systemet.  

Derudover vil det med 3D-Secure ikke længere være muligt for virksomhederne at håndtere 

delbetalinger, og dermed heller ikke muligt at have restordrer. Dette betyder at virksomhederne 

skal nytænke i forhold til hvordan de vil forsøge at få kunderne til at handle når varerne igen er på 

lager, hvilket evt. kan gøres ved at kunderne kan skrive sig på en informationsliste, hvor de får 

besked når varen kan købes igen. Desværre vil dette betyde for virksomhederne at de kan miste 

salg, og det vil igen koste udviklingskroner at få lavet på onlinesiderne.  

 

Udenlandske kæder: 

Amerikanske Amazon har i de sidste år vundet store markedsandele i USA og Europa, og den 

enorme virksomhed har nu også meldt sin ankomst i Danmark, og det har sat sin frygt hos rigtig 

mange danske virksomheder.28  

                                                             
27 https://www.fdih.dk/nyheder/2015/maj/skal-vi-have-3d-secure-pa-dankortet-fra-1-august  
28 https://www.dr.dk/nyheder/penge/klar-til-amazon-effekten-verdens-mest-vaerdifulde-virksomhed-kan-vaere-paa-
vej-til  

https://www.fdih.dk/nyheder/2015/maj/skal-vi-have-3d-secure-pa-dankortet-fra-1-august
https://www.dr.dk/nyheder/penge/klar-til-amazon-effekten-verdens-mest-vaerdifulde-virksomhed-kan-vaere-paa-vej-til
https://www.dr.dk/nyheder/penge/klar-til-amazon-effekten-verdens-mest-vaerdifulde-virksomhed-kan-vaere-paa-vej-til
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Amazon har arbejdet sig til en massiv udbyder, og sidder allerede på 40% af markedet for alt 

internethandel i vores naboland Tyskland, og har med en kursstigning på 3,4% gjort sig til den 

mest værdifulde virksomhed i verden. Derudover har virksomheden en markedsværdi på 796 

milliarder dollars.  

Amazon har et kæmpe produktsortiment, både i form af Brands som virksomheder betaler for at 

sælge igennem virksomheden, så på denne måde fungere Amazon som en kanal. Amazon 

overvåger, udvælger og kopierer dog også succesfulde produkter. Disse får de så fremstillet i store 

mængder, således at de kan sælges dem til en lavere markedspris end den originale udbyder. 

Kategorien ”køkkenudstyr” hos Amazon er enorm, hvilket gør området relevant for markedet vi 

befinder os på i afslutningsprojektet.  

Eksperter på e-handel, har over længere tid truet med deres ankomst, og melder også at det vil 

medføre store konsekvenser for det danske marked. Man mener både at det kan føre til konkurser 

af mindre virksomheder online, men kan også have en påvirkning af måden vi handler på i dag. 

Dette har man set i nogle af de lande hvor Amazon har indtrådt.  

Foruden Amazon så skal der også rettes et fokus på gigantvirksomheden Alibaba29, som lige nu er 

den største udbyder i Østen.  

Alibaba har endnu ikke bevæget sig ud af Kina, men har allerede varslet et ønske om at komme til 

Europa. Virksomheden har et stort produktsortiment af kinesiske varer, og formår derfor også at 

slå igennem med lave priser.  

Alibaba er på nuværende tidspunkt ikke en konkret trussel, men den er bestemt værd at nævne, 

da den uden problemer kan blive det i fremtiden.  

 

15.4.3. S - Strengths 

H.W.Larsen har eksisteret i over 80 år, og sidder godt på markedet på trods af den høje 

konkurrence både på B2C- som B2B segmentet. Virksomheden startede udelukkende med at 

henvende sig til B2B segmentet, men valgte tidligt, sammenlignet med sine konkurrenter, at 

                                                             
29 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/09/24/is-alibaba-really-the-amazon-of-
china/#5384070312c0  

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/09/24/is-alibaba-really-the-amazon-of-china/#5384070312c0
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/09/24/is-alibaba-really-the-amazon-of-china/#5384070312c0
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udvide til B2C segmentet. Dette har gjort de har haft en god chance for danne sig et positivt 

omdømme hos privatkunderne, hvor det i dag er et svært marked at indtræde som ny udbyder.  

Mange af H.W.Larsen’s ansatte har før deres ansættelse haft en forbindelse/ uddannelse indenfor 

restaurationsbranchen eller fødevareindustrien. Dette giver medarbejderne en klar forståelse og 

kendskab for de varer som sælges hos H.W.Larsen.  Dvs. virksomheden må betragtes at have stor 

produktkendskab, og generelt meget know-how!  

Virksomheden ønsker at være en specialvirksomhed som har alverdens udstyr til køkkenet, også 

det som mange andre virksomheder ikke udbyder. Dette betyder at H.W.Larsen har et kæmpe 

stort sortiment, som i dag lyder på over 30.000 varenumre. Af disse varenumre er der selvfølgelig 

mange reservedele, og derfor tages der i denne opgave udgangspunkt i at der online er lidt over 

15.000 aktive varenumre. Dette betyder at kunderne har rig mulighed for at finde mange varianter 

af forskellige varer.  

Foruden salg produkter, så tilbyder H.W.Larsen også flere serviceydelser da de har et værksted 

med høj erfaring beliggende i deres butik i Kødbyen. Disse ydelser er også mulige at tilkøbe på 

virksomhedens hjemmeside. I værkstedet udbydes ydelser som slibning af alle slags knive, 

gravering, og reparationer af maskiner.  

 

15.4.4. W – Weaknesses  

En af H.W.Larsens helt store svagheder som også nævnt i problemstillingen deres mangelfulde 

udvikling på deres onlinedel. Hjemmesiden har i mange år levet på et gammel CMS system 

(Content Management System), og i stedet for starte om, har man i stedet valgt at bygge 

lappeløsning på lappeløsning. Dette har af gode grunde hjulpet på meget kort sigt, men har hurtigt 

vist sig ikke at medføre en positiv udvikling i salg, mange unødvendige regninger og blot en masse 

oprydning.   

Virksomheden har som nævnt ovenfor i styrker et massivt sortiment, og mange af varerne 

kommer fra udenlandske leverandører. Varer kommer fra virksomheder som endnu ikke har en 

stor forståelse, eller indsigt i den store udvikling man finder ved onlinehandel, samt den 

nødvendige produktinformation der kræves for at oplyse forbrugeren bedst muligt om et produkt. 
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Derfor skal virksomheden selv meget langt hen af vejen stå for udarbejdelse af den produktviden 

som kunden præsenteres for, og opsamle produktdata som for fødevareindustrien er lovpligtig.   

For at drive en god virksomhed er det naturligvis vigtigt at medarbejderne hele tiden holdes i trit 

med virksomhedens ambitioner, og hjælpes på vej til at kunne opfylde disse. Her kræver det at 

medarbejderne holdes vedlige med uddannelse, og selvom det er H.W.Larsen’s ønske at tilbyde 

deres medarbejdere dette, så har det desværre ikke været plads til uddannelse endnu. Det kan 

have en negativ påvirkning på medarbejderne med tiden, da det danske erhvervsliv konstant er i 

udvikling, og især på onlinehandlen. Derfor er det vigtig t for medarbejdere at kende til tidens 

tendenser, trends og salgssituationer.  

 

15.5. VRIO – Sustained Competitive Advantage  

I SWOT analysen ovenfor er der opstillet en række virksomhedsfordele, men hvilke er faktisk en 

vedvarende konkurrencefordel. VRIO er værktøj som kan anvendes til at klargøre om en 

virksomhed har interne ressourcer og kapacitet til at kunne være sustained competitive 

advantage. 

VRIO opstiller fire kriterier som en given ressource skal opfylde for at være vedvarende. Disse er:  

Valuable: Kan ressourcen hjælpe til, eller skabe værdi for virksomheden?  

Rare: Er ressourcen svært tilgængelig for konkurrenter?  

Costly to imitate: Er det en bekostelig affære for en korrent at få en lignende ressource?  

Organized to Capture Value:  Ressourcen i sig selv giver ikke nogen fordel for virksomheden hvis 

den ikke er organiseret korrekt til at opnå værdi.  

 

Der bliver fremhævet tre fordele for H.W.Larsen i SWOT analysen, og den første er den interne 

ressource i form af meget know-how. Mange af virksomhedens ansatte er uddannet indenfor 

kokke- eller slagterfaget, og har derfor selv stået med størstedelen af produkterne. Foruden dette 

har medarbejderne rig mulighed for at teste produkter som findes i sortimentet. Sidst men ikke 
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mindst har virksomheden er knivspecialist ansat. Men er der her tale om en vedvarende 

konkurrencefordel?  

En medarbejder med et specialistområde eller stort produktkendskab vil give stor værdi til salg, 

samt videreformidling til produktbeskrivelser. Derudover vil en sådan medarbejder kunne skabe 

værdi i forhold til uddannelse af øvrige medarbejdere.  

Det kan ikke siges at specialister hænger på træerne, så dette er ikke en lettilgængelig ressource. 

Medarbejdere med stort know-how kræver i mange tilfælde en højere løn end en grøn 

medarbejder, da har en kompetence som gør dem interessante. Derudover er en af de højeste 

poster på budgettet medarbejderlønninger, så derfor må det antages at det er dyrt for 

konkurrenter at inkorporere i deres virksomhed.  

Det kræver god organisering, og være under god ledelse, for at en medarbejder forholdes 

motiveret, og hele tiden udvikler sig.  

Konklusionen er derfor at det at have en specialist indenfor et fag, eller medarbejdere med god 

produktkendskab er en Valuable Competetive Advantage for en virksomhed, og hvilken 

H.W.Larsen i dette tilfælde besidder.  

  

En anden fordel som nævnes i SWOT analysen er H.W.Larsen’s store produktsortiment, da 

virksomheden ønsker at være en specialforretning.  

Det må antages at være muligt for en virksomhed at skabe værdi ved at have et stort 

produktsortiment, da du har en bred vifte der kan have interesse for ens kunder. Det er dog 

tidligere i analysen fastslået at der findes mange substituerende produkter, samt mange 

leverandører til køkkenudstyrsbranchen, hvorfor det er let for en konkurrent at anskaffe sig 

samme, eller i mange tilfælde lignende produkter. Det er dog en bekostelig affære for en 

virksomhed, da dette vil gå ud over lageromkostninger, og flere opgaver i virksomhedens 

indkøbsafdeling. Et stort sortiment kræver god organisering, samt meget overvågning i forhold til 

at skille de produkter fra som ikke fungerer.  
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Konklusionen for et bredt sortiment er at det ikke er en Valuable Competitive Advantage, da det er 

relativt simpelt for en konkurrent at erhverve sig.  

 

Sidst men ikke mindst bliver H.W.Larsen’s service i form af slibning nævnt, som er en serviceydelse 

virksomheden kan tilbyde deres kunder, hvilket er et godt samspil til deres store knivsortiment.  

Serviceydelsen slibning skaber værdi for virksomheden, da det skaber et mersalg i form af de 

kunder som handler i virksomheden. Når de skal ind og handle, så kan de mens de går rundt i 

butikken få slebet deres knive op med det samme.  

Det er ikke en service der let kan substitueres af lignende produkter eller blot kan erhverves. De 

slibesten og strygestål som kunder kan købe er til er opretholde en god effekt i kniven samt hurtigt 

at slibe den op, men alle knive bør slibes ordentligt op efter et års tid, for at den står fuldstændigt 

som ny i mange år frem. Det er ligeledes heller ikke noget som konkurrenter kan erhverve sig, da 

slibemaskinerne er utroligt dyre, og samtidig skal du have medarbejdere som kan håndarbejdet, 

hvilket tager en del år at få korrekt.  

Som nævnt ovenfor, kræver servicen både en maskine som kan anvendes, men samtidigt 

medarbejdere som kan udføre håndarbejdet, hvilket som også nævnt under specialister kræver 

god organisering og ledelse.  

Konklusionen på denne er service er derfor at der er tale om en Valuable Competitve Advantage, 

da den er dyr og svær for konkurrenter at tage til sig, og kræver samtidig at virksomheden som 

besidder ressourcen, formår at omdanne ressourcen til værdi.  

 

15.6. Hvem anses for at være konkurrenter til H.W.Larsen? 

Der tages udgangspunkt i en række konkurrenter som ligesom H.W.Larsen henvender sig 

privatsegmentet med kategorien ”Køkkenudstyr”. Der er taget udgangspunkt i to forskellige typer 

konkurrenter, nemlig konkurrenter der ligesom H.W.Larsen udbyder varer til køkkenet, samt 

virksomheder som både har varer til køkkenet, men samtidig har substituerende varer.  

Køkkenudstyr  

Kitchenone: https://www.kitchenone.dk/ 

https://www.kitchenone.dk/


35 
 

KitcheTime: https://www.kitchentime.dk/da/k/madlavning/kokkenudstyr 

Kunst & Køkkentøj: https://www.kunstogkokkentoj.dk/da/ 

Knivblokken: http://www.knivblokken.dk/shop/tilbehoer-16s1.html 

 

Køkkenudstyr samt substituerende varer 

Imerco: https://www.imerco.dk/koekkenudstyr 

Coop.dk: https://shopping.coop.dk/kategori/bolig/koekkenudstyr 

Wupti: https://www.wupti.com/produkter/husholdning/koekkengrej 

Ikea: https://www.ikea.com/dk/da/rooms/kitchen/ 

Kop & Kande: https://www.kop-kande.dk/kokken 

Magasin: https://www.magasin.dk/bolig/koekken 

Illum: https://www.illumsbolighus.dk/shop/koekken 

Power: https://www.power.dk/kokken/?gclid=EAIaIQobChMI5uOW7-

O22gIVjrftCh0dWAK7EAAYAyAAEgJJA_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

Dansk Supermarked (Føtex, Bilka): https://www.foetex.dk/bolig/rum/koekken/c/koekken 

Notre Dame: https://notredame.dk/shop/koekken-4s1.html 

Tchibo: https://www.tchibo.dk/koekkenudstyr-

c400091205.html?wt_uk=db5e4f4197e947c2901ce5f8411a7a43 

Trendy Living: https://www.trendyliving.dk/shop/koekkenudstyr-14s1.html 

Skousen: https://www.skousen.dk/?gclid=EAIaIQobChMIpru19Oa22gIVb7vtCh0o-

wlwEAAYASAAEgKGYfD_BwE&gclsrc=aw.ds 

ShopAlike: https://www.shopalike.dk/boligtilbehoer/koekken/ 

White Away: https://www.whiteaway.com/koekkenudstyr/   

https://www.kitchentime.dk/da/k/madlavning/kokkenudstyr
https://www.kunstogkokkentoj.dk/da/
http://www.knivblokken.dk/shop/tilbehoer-16s1.html
https://www.imerco.dk/koekkenudstyr
https://shopping.coop.dk/kategori/bolig/koekkenudstyr
https://www.wupti.com/produkter/husholdning/koekkengrej
https://www.ikea.com/dk/da/rooms/kitchen/
https://www.kop-kande.dk/kokken
https://www.magasin.dk/bolig/koekken
https://www.illumsbolighus.dk/shop/koekken
https://www.power.dk/kokken/?gclid=EAIaIQobChMI5uOW7-O22gIVjrftCh0dWAK7EAAYAyAAEgJJA_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.power.dk/kokken/?gclid=EAIaIQobChMI5uOW7-O22gIVjrftCh0dWAK7EAAYAyAAEgJJA_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.foetex.dk/bolig/rum/koekken/c/koekken
https://notredame.dk/shop/koekken-4s1.html
https://www.tchibo.dk/koekkenudstyr-c400091205.html?wt_uk=db5e4f4197e947c2901ce5f8411a7a43
https://www.tchibo.dk/koekkenudstyr-c400091205.html?wt_uk=db5e4f4197e947c2901ce5f8411a7a43
https://www.trendyliving.dk/shop/koekkenudstyr-14s1.html
https://www.skousen.dk/?gclid=EAIaIQobChMIpru19Oa22gIVb7vtCh0o-wlwEAAYASAAEgKGYfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.skousen.dk/?gclid=EAIaIQobChMIpru19Oa22gIVb7vtCh0o-wlwEAAYASAAEgKGYfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.shopalike.dk/boligtilbehoer/koekken/
https://www.whiteaway.com/koekkenudstyr/
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15.7. Hvad gør konkurrenterne anderledes sammenlignet med H.W.Larsen?  

Et stort fokus i denne opgave er hvad vi kan hente fra forbrugerne, da dette er en mangel hos 

H.W.Larsen, men der er også meget at lære fra vores konkurrenter. Derfor har jeg i dette 

underspørgsmål valgt at gennemgå hjemmesiderne på de konkurrenter som er samlet på listen 

ovenfor.  

 

15.7.1. Mindre sortiment – mere overskuelig hovedmenu 

Det som først og fremmest møder en på hjemmesiderne er hovedkategorierne som indeholder 

konkurrenternes sortiment. H.W.Larsen har som tidligere nævnt et ønske om at specialforretning, 

med et stort udvalg som deres konkurrenter nødvendigvis ikke ligger inde med. Men dette er 

fokuseret både på B2B og B2C, hvilket muligvis kan medføre et rodet overblik, og det kan blive 

svært for forbrugeren at finde den præcise vare de søger. Det betyder også at det giver utallige 

kategorier som gør det situationen uoverskuelig. Nedenfor ses en sammenligning med 

konkurrenten Knivblokken.dk30. Hos konkurrenten er sortimentet sat sammen til 5 

hovedkategorier, og hos H.W.Larsen er man oppe på 10 hovedkategorier.  

Der er indsat flere billeder ind i bilag 2 for at se kunne se andre sammenligninger.  

 

 

Ser vi på hvad eksperterne siger, så anbefales det ligeledes at ens hovedmenu/hovedkategori skal 

være let og overskuelig31.  

                                                             
30 https://knivblokken.dk/ 
31 https://erhvervshjemmesider.dk/flere-henvendelse-paa-din-hjemmeside/ 

https://knivblokken.dk/
https://erhvervshjemmesider.dk/flere-henvendelse-paa-din-hjemmeside/
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15.7.2. Konkurrenter har udelukkende fokus på et kundesegment 

H.W.Larsen henvender sig som tidligere nævnt til både privat- og erhvervssegmentet, hvor at 

sammenligner vi med konkurrenterne, så henvender de sig udelukkende til privatsegmentet. Dette 

betyder at de varer som bliver udbudt på konkurrenternes hjemmesider henvender sig til private, 

hvor sortimentet hos H.W.Larsen er meget kombineret. Der er ikke tale om at mange af de varer 

som anvendes til industrielt brug ikke kan anvendes privat, men der er dog stadig en stor andel 

varer som slet ikke giver mening i et privat køkken.  

Hos H.W.Larsen finder man blandt andet en brugtvare-kategori32, beklædning til køkkenet33, og 

storkøkkenudstyr34. Hvis man opdeler private og erhvervskunder, således at hjemmesiden selv 

segmenterer kategorier og varer i forhold til hvad den enkelte kunde er, så ville det være 

nemmere for virksomheden at præsentere kunden for potentielle produkter.  

 

15.7.3. Medlemsklub/ Fordelsklub  

Flere konkurrenter som analysere i dette underspørgsmål har det der kaldes medlemsklubber eller 

fordelsklubber. Vælger kunderne at blive medlemmer, så optjener de bonuspoint, har en fast 

rabat, og det giver samtidig virksomhederne mulighed for at opretholde en fast kontakt til kunden.  

I dette tilfælde fremhæves medlemsklubberne fra to af de store konkurrenter som hedder 

Coop.dk og Imerco.dk. Nedenfor ses fordelene for medlemskab hos de to udbydere, og hvordan 

de præsenteres for nye medlemmer:  

                                                             
32 https://www.hwl.dk/brugtvarer 
33 https://www.hwl.dk/beklaedning 
34 https://www.hwl.dk/storkoekkenudstyr 

https://www.hwl.dk/brugtvarer
https://www.hwl.dk/beklaedning
https://www.hwl.dk/storkoekkenudstyr
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Hos H.W.Larsen opleves en enorm interesse for gratis varer, specielt i form af konkurrencer, 

hvilket ses som en af inddrivningsmåderne for Imerco. Deres medlemmer er automatisk med i 

fede konkurrencer løbende. Denne metode anvender H.W.Larsen selv i dag, dog udelukkende med 

henblik på anskaffelse og vedligeholdelse af nyhedsbrevsmodtagere. For Coop bliver der i stedet 

slået på kundens psyke. En social trend der eksisterer i dag, er det blevet i orden, og tilmed 

populært at være ”anderledes”. Men på trods af dette, så påvirker vores flokinstinkter fortsat 

hjernen, og vi tiltrækkes ligeledes af det som andre er en del af. Og som Coop viser, så er det en 

kæmpe stor del af Danmarks befolkning som er medlem af deres medlemsklub, nemlig hele 1,8 

mio. mennesker.   

 

15.7.4. Ønskeliste  

H.W.Larsen fjerner i dag ikke produkter fra deres hjemmeside hvis en vare ikke er på lager, og har 

mange varer som kaldes ”bestillingsvarer”. Bestillingsvarer ligger aldrig fast på lager, men bestilles 

først fra leverandøren når en kunde køber varen på hjemmesiden. Dvs. de her gør brug af 

delbetalinger og restordrer. Som nævnt i SWOT analysen, så træder der en ny betalingslov i kraft 

til september, som gør at det ikke længere vil være muligt at foretage delbetalinger og dermed 

heller ikke restordrer.  

Dette har været et interessant emne at kigge på når vi sammenligner med andre konkurrenter, for 

netop at se hvad de gør. Når man kigger samtlige hjemmesider igennem hos konkurrenterne, så 
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kan der ikke købes varer nogen steder der ikke er på lager. Enten fjerner de helt varen, og ellers 

fjernes købsknappen, og bliver i stedet erstattet med det der kaldes en ønskeliste35. Ønskelisten 

gør det muligt for kunden at skrive sig på en huskeliste eller en venteliste, som sender en besked 

ud til kunden når varen igen er på lager.  

En restordre ”låser” ikke en kunde i dag, men gør i mange tilfælde at kunden føler sig låst, da der 

er allerede er godkendt en betaling, og venter derfor på at varen kommer på lager. Skulle man ikke 

kunne fastholde kunden med en restordre, så er der en stor risiko for at kunden med den nemme 

tilgang til at søge produktet på søgemaskiner kan finde samme produkt eller et tilsvarende 

produkt på en anden hjemmeside.  

Det positive ved at få fjernet restordrer og delbetalinger, er at du fjerner en stor manuel opgave. 

Virksomheden håndterer restordrer manuelt, og skriver til hver enkelt kunde med alternative 

produkter så kunden ikke skal vente unødigt. Hvis det ikke længere skulle være muligt for 

forbrugeren at handle varer der ikke er på lager, så vil det dog kræve en stor indsats og omlægning 

fra H.W.Larsen’s indkøbsafdeling, da de skal være endnu aggressive i forhold til at få bestilt de 

rigtige varer hjem i korrekte mængder, og indenfor de rigtige tidsintervaller.   

 

15.7.5. Alternative- og relaterede produkter  

Når det nu er konstateret at H.W.Larsen indenfor nær fremtid skal fjerne restordrer og 

delbetalinger, så bliver der som nævnt ovenstående en ny mulighed som virksomheden kan 

udvikle på, nemlig alternative produkter. Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke et 

system der styrer alternativer, og dette har tidligere været håndteret manuelt. De alternative 

produkter som rent faktisk bliver vist, er blot varer i samme serie, og det er nødvendigvis ikke den 

korrekte tilgang.  

Relaterede produkter kan ligeledes anvendes til mersalg, så hvis kunden er ved at købe en 

knivsliber, kan det være nærliggende at vise dem nye knive. Eller hvis de er ved at købe en kniv, så 

kunne man vise kunden relaterede vare som et skærebræt.  

                                                             
35 Se bilag 2 - ønskeliste  
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Hos de konkurrenter som der analyseres i denne opgave, er der stor variation for hvordan dette 

emne gribes an.  

Konkurrenten Coop.dk skilter både med relaterede varer til højre for det produkt du står inde på36. 

Men samtidig har de også nederst på siden, når du befinder dig inde på en produktside en vifte 

som viser lignende produkter.  

Det samme gør sig gældende hos konkurrenten Knivblokken.dk, for når du her står på en 

produktsiden, så bliver du fremvist alternativer til produktet, men samtidigt relaterede produkter 

som andre kunder har købt37.  

Hos en andre konkurrenter som Kitchen One har man valgt udelukkende at vise alternative 

produkter.  

Konkurrenterne Trendy Living38 har valgt at vise relaterede varer, men derudover har man som 

alternative varer valgt en logaritme der viser de bedst sælgende produkter i kategorien. Vælger 

man en løsning som denne, så skal man dog være opmærksom på at der vil blive frasorteret 

mange varer som ikke er bedst sælgende, og for en virksomhed som H.W.Larsen som besidder så 

mange specialvarer, så vil disse sjældent blive præsenteret for kunden.  

 

15.7.6. Beskrivelser og produktinformation  

En faktor som hurtigt springer i øjnene når man sammenligner H.W.Larsen med andre 

virksomheder er den store forskel på produktbeskrivelser og den fremviste produktinformation. 

H.W.Larsen har rigtigt mange varer som mangler en udførlig beskrivelse, eller generelt bare 

mangler kritiske informationer om produkter. Og naturligvis er der en god forklaring på hvorfor 

denne problemstilling er opstået. Virksomheden henvendte sig helt fra begyndelsen udelukkende 

til et erhvervssegment, og her har du haft med kunder at gøre som har en høj produktkendskab. 

De har ikke haft et stort behov for at læse om et givende produkt, de har bare skulle have en ide 

om kvaliteten, og så naturligvis en god pris.  

                                                             
36 Se bilag 2 - alternative varer  
37 Se bilag 2 - alternative varer  
38 Se bilag 2 - alternative varer  
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Men privatsegmentet er helt anderledes på dette punkt. En privatkunde har i langt de fleste 

tilfælde på ingen måde den samme kendskab som en erhvervskunde. Derfor bruger kunderne i 

dag lang tid på at læse om produktet, og da du ikke kan sælge varen med fysisk kontakt, så skal 

man i dag være god til at sælge produktet ud fra præsentation og beskrivelse.  

Som også nævnt i konkurrenceanalysen, så er onlinesalget meget gennemsigtigt, og det er 

forbrugerne der står med forhandlingsfordelen. Det betyder at kunden hurtigt kan sammenligne 

samme vare på flere hjemmesider, medmindre der er tale om et brand som kun en enkelt udbyder 

på. I H.W.Larsen’s tilfælde, så de har både egne brands som ikke udbydes andre steder, men de 

ligeså mange brands som flere udbydere har i sortiment. Nedenfor sammenlignes en vare som 

både er at finde på hwl.dk39, coop.dk40 og KitchenOne41, og her er det tydeligt hvor stor en forskel 

der er på nuværende tidspunkt fra H.W.Larsen og konkurrenterne.  

 

   

16. Hvordan kan H.W.Larsen ifølge eksperter, kunder og forbrugere 

forbedre kundeoplevelsen? 

Eksperterne som til denne opgave er fremsendt en række interview spørgsmål er virksomheder 

som kender H.W.Larsen. Årsagen til dette valg er at det har giver et bedre svar, da de i forvejen 

kender til de forskellige markedsføringsstrategier og udviklingsforløb virksomheden har 

gennemgået. Derudover sidder eksperterne med stor kendskab til forbruger- og onlineudviklings 

tendenser.   

                                                             
39 https://www.hwl.dk/teddy-roeremaskine-mrm5thvid_master?var1=-751083246 
40 https://shopping.coop.dk/vare/bjoern-teddy-varimixer-roeremaskine-hvid-staerk-og-stoejsvag-den-ideelle-
koekkenmakker/1345702511539 
41 https://www.kitchenone.dk/produkt/bjoern-teddy-koekkenmaskine-hvid/ 

https://www.hwl.dk/teddy-roeremaskine-mrm5thvid_master?var1=-751083246
https://shopping.coop.dk/vare/bjoern-teddy-varimixer-roeremaskine-hvid-staerk-og-stoejsvag-den-ideelle-koekkenmakker/1345702511539
https://shopping.coop.dk/vare/bjoern-teddy-varimixer-roeremaskine-hvid-staerk-og-stoejsvag-den-ideelle-koekkenmakker/1345702511539
https://www.kitchenone.dk/produkt/bjoern-teddy-koekkenmaskine-hvid/


42 
 

16.1. Hvad siger eksperterne?  

For at få et udgangspunkt fra eksperternes synspunkt, så er der tilsendt interview spørgsmål til to 

forskellige eksperter på online marketing. Begge respondenter har en hverdag der tager 

udgangspunkt i udvikling på onlinesalg. Bastian Lind som der først tages udgangspunkt i, er til 

daglig kommunikationskonsulent og selvstændig. Nana Jæger er Senior Manager hos en stor 

marketingvirksomhed ved navn S36042.  

Begge eksperter er enige i at der er udsigt til en positiv fremtidig vækst i onlinesalget, og at den tid 

vi netop har oplevet, og fortsat vil mærke et godt stykke tid endnu, har sat nogle klare spor. Flere 

offline kunder er kommet online, og samtidig har mange virksomheder ligeledes måtte 

digitalisere. Kunderne får dermed også større mulighed for at selektere, og forbrugerne vil ikke 

længere fokusere på pris, men fokus vil ligeledes ligge i letheden ved at gennemføre en handel, og 

enkelt tilgang til produktdata.   

Det vil komme til at påvirke konkurrencen, og det kræver at de virksomheder som allerede nu står 

på markedet skal have fuldt fokus på brugervenlighed i forbindelse med køb, og 

ekspeditionshastighed til returhåndtering.    

Covid-19 vil påvirke en lang række adfærdsmønstre hos de forskellige individer alt afhængigt af 

aldersgruppe. Virksomheder skal være opmærksomme på de nye adfærdstrends, lytte til feedback 

og ikke falde tilbage til ”det plejer vi” så man i stedet får skabt nogle uønskede barrierer.  

Isenkram, og dermed køkkenudstyr har haft en positiv udvikling i de sidste års højkonjektur. Det 

har dog haft en negativ indvirkning de i første kvartal af 2020 grundet de fysiske butikkers 

tilbagegang, men det forventes fra begge eksperter at udvikling vil komme til at se positiv ud på 

længere sigt.  

Køkkenudstyr ser en storhedstid ud fra at det hjemlige segment er blevet yderst populært hos 

forbrugerne. Forbrugerne har sammen med et stigende fokus på råvarer og tilgængelighed at 

højkvalitetsfødevarer, og dermed også et højt fokus på ”kvalitetsmad”. Underholdning på 

sendefladen er ligeledes fyldt med bage- og madlavningsprogrammer.   

 

                                                             
42 Besvarelser fra Bastian Lind og Nana Jæger kan findes i Bilag 3 
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Eksperternes synspunkter for en succesfuld hjemmeside, ser således ud:  

 Brugeroplevelsen skal være ekstremt let for forbrugeren.  

 Det skal være nemt at afsøge information  

 Højkvalitetsbilleder og miljøbilleder  

 Godt SEO arbejde(søgemaskineoptimering), blandt andet gode tekster43  

 Indhold og sortiment skal være tilpasset de kundetyper der anvender siden 

En hjemmeside er en dynamisk størrelse og er en uendelig optimeringsrejse. Man skal sørge for 

hele tiden for følge og analysere kundernes udvikling, og sørg hele tiden for at hjemmesiden følger 

med sin tid.  

Onlinevirksomhederne skal flytte fokus fra kortsigtet salg, og i stedet skabe en god kundeloyalitet. 

De kunder som springer fra et salg, er de kunder der har nøglen til hvad der kan gøres bedre. Hav 

derudover fokus på priser og sortiment, da det er disse faktorer som spiller en rolle ved 

annoncering, hvor brugerne anskaffes. Der skal bruges god tid på at lære kundens rejse, og sæt dig 

altid i kundens sted.  

H.W.Larsen har ny et optimeret site, hvilket gør at virksomheden er fornuftigt stillet fra start. Der 

skal nu fokuseres på kunderejsen og konverteringsoptimering (CRO). Dette skal udføres ved hjælp 

af kvalitative data som er brugertest og kvantitative data som er analyseprogrammer. CRO 

analyser kan belyse hvor virksomheden skal optimere på fx design og check out flow. H.W.Larsen 

skal ligeledes fokusere på mere automatisering ved blandt andet e-mail flows, produkt 

anbefalinger og annoncering.   

Det rette produkt skal eksponeres for den rigtige målgruppe, med det rette budskab. Skab 

opmærksomhed hos kunden, og er budskabet korrekt, så er mulighed for at skabe en interaktion 

med kunden, og senere få dem til at konvertere. Formår du at få kunden til at konvertere, kan du 

skabe et salg.  

 

Eksperterne mener at en virksomhed skal være eksponeret på følgende sider i forhold til markedsføring:  

- Sociale medier som Facebook og Instagram  

                                                             
43 https://miklagard.dk/da/seo?gclid=EAIaIQobChMI0emB46rR6QIVFYuyCh3rWwtUEAAYAiAAEgJgr_D_BwE  

https://miklagard.dk/da/seo?gclid=EAIaIQobChMI0emB46rR6QIVFYuyCh3rWwtUEAAYAiAAEgJgr_D_BwE
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- Google (Display, Search, Shopping)  

- Youtube  

- E-mail  

H.W.Larsen er allerede godt repræsenteret på diverse medier, og derfor skal der i stedet fokuseres 

på optimering af nuværende markedsføring. Her anbefales videoer og personalisering af 

marketingbudskabet til den enkelte forbruger, præsenter kunden for det rigtige produkt. 

Personalisering kan opsættes ud fra indsamlet data.  

I forhold til H.W.Larsen’s investering i fremtiden, så er der stor enighed i hvor der skal fokuseres. 

Først og fremmest skal SEO være i hovedfokus, samt konverteringsoptimering med henblik for 

forbedring af brugeroplevelsen.  

Begge tror der er gode muligheder i programmatisk markedsføring i form af videoer. Disse skal både 

være produktorienterede, men også være udført i samarbejde med fagfolk såsom kendte kokke. 

Der bliver her også nævnt dette med at H.W.Larsen er en specialforretning, og at der kan arbejdes 

endnu mere med dette. Stor produktviden kan hjælpe gevaldigt på kundeloyaliteten, og dermed 

fjerne fokus fra prisen.  

Derudover nævnes kundeklub med fordele for medlemmet, både hos virksomheden men også 

igennem samarbejder med virksomheder som lægger sig op af virksomhedens budskaber såsom 

high end restauranter.  

 

16.2. Hvad siger forbrugerne?  

Der er på forbrugersiden udarbejdet to typer spørgeundersøgelser. Den første er udarbejdet med 

henblik på at få en forståelse for den generelle forbrugers tendenser ved onlinehandel. 

Undersøgelsesspørgsmålene er udsendt via Facebook for at ramme kunder som nødvendigvis ikke 

har en kendskab eller en kontakt til H.W.Larsen.  

Den anden spørgeundersøgelse er der udarbejdet et spørgedesign som har fokus på virksomheden 

H.W.Larsen, og er derfor sendt ud til virksomhedens 58.000 nyhedsbrevsmodtagere. Her har det 

givet mulighed for at spørge nogle faste følgere, og som i en hvis grad har en kendskab til 

virksomhedens hjemmeside.  
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16.2.1. Facebook 

Fra denne spørgeundersøgelse er der i alt modtaget 91 besvarelser fra respondenter der har 

gennemført. Alle resultater fra spørgeundersøgelsen kan ses på: 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-DM5CJB7D/  

Af de besvarelser der er modtaget fra Facebook, så er der tale om at 99% af respondenterne 

handler online. På trods af at 68% faktisk har svaret at de foretrækker at handle i en fysisk butik 

fremfor online.  

Det som især træder frem i denne spørgeundersøgelse er at man søger den billigste pris fremfor 

kvalitet. 83% har svaret at de altid bruger tid på at finde den bedste pris, når de skal handle online, 

hvor kun 17% handler med det samme hos virksomheder de har tillid til. Det tegner et billede hvor 

svært det er at holde loyale kunder i dag, når det er så let at sammenligne priser.  

Der er bred enighed i at en hjemmeside skal være let og overskuelig, for at de gider handle på 

siden. Hele 99% har svaret ja til dette spørgsmål.  

Generelt set har respondenterne et ønske om at let at kunne komme i kontakt med en 

medarbejder, men det er ikke en kritisk faktor. Derfor kunne man spørge sig selv om man kunne 

spare tid på telefoner, og i stedet skifte over til udelukkende chat og mail. Dette ville give web- og 

kundeservice afdelingen mere tid i hverdagen. På trods af at respondenterne ikke har et kritisk 

behov for let at komme i kontakt med en medarbejder, så har 76% af respondenterne et behov for 

at medarbejderne har et stort produktkendskab.  

Respondenterne lægger meget vægt på produkternes fremvisning i forhold til produktbeskrivelser og 

billeder. Der er bred enighed i at der skal være en udførlig beskrivelse af produkt.  

Sidste spørgsmål i undersøgelsen gav respondenterne mulighed for, med egene ord, at beskrive hvad en 

hjemmeside skal indebære for at de får en god oplevelse. Der er af naturlige årsager modtaget en bred vifte 

af svar, og derfor er der opsummeret nedenfor, de svar som gik igen af flere omgange:  

 

 Hjemmesiden skal være overskuelig  

 Der skal syne kvalitet, og priserne skal være ”fair”  

 Gratis fragt ved returnering 

 Gode beskrivelser 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-DM5CJB7D/
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 God service 

 Kort leveringstid 

 Pæne billeder der præsenterer produktet korrekt 

 

16.2.2. Nyhedsbrevsmodtagere  

Fra denne spørgeundersøgelse er der i alt modtaget 2.197 besvarelser fra respondenter der har 

gennemført. Alle resultater fra spørgeundersøgelsen kan ses på: 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-QYQHJB7D/  

Det antages at en stor del af nyhedsbrevsmodtagerne hos H.W.Larsen er loyale kunder, da de 

frivilligt vælger at modtage e-mails fra virksomheden fast på ugentlig basis. Derfor var det 

nærliggende at starte spørgeundersøgelsen med en Net Promotor Score ud fra hvorvidt 

respondenterne ønsker at anbefale virksomheden til andre. Her opnåede H.W.Larsen en score på 

55, hvilket rammer skalaen ”fremragende” 44.    

H.W.Larsen har i slutningen af 2019 opdateret deres hjemmeside, og det var derfor nærliggende 

at spørge det som betegnes loyale kunder, om det havde bemærket et ændring. Kun lidt over 

halvdelen, nemlig 59% havde bemærket en ændring, hvorimod ca. 40% ikke havde lagt mærke til 

noget anderledes.  

Størstedelen af alle respondenter mener at H.W.Larsen’s hjemmeside er nem at finde rundt på, og 

de oplever at de har fået en god behandling når de har haft brug for hjælp. Til gengæld ville det 

her være interessant for virksomheden at jagte de enkelte som har oplevet en dårlig oplevelse, for 

det er vejen til at blive bedre, det er at lære af de fejl der er foretaget.   

Ud fra kundernes egne ord, så påtales der et ønske om flere relaterede varer. Derudover ønskes 

det at udsolgte varer ikke fremvises. En af de helt kritiske emner der går igen er varebeskrivelser, 

hvor der ønskes bedre varebeskrivelser, og ikke mindst bedre vareinformationer. Indenfor 

beskrivelser ses ligeledes en del ønsker fra respondenterne med ønske om videoer og manualer, 

for at åbne bedste resultat når de skal bruge en vare de har købt.   

                                                             
44 https://relationwise.dk/artikler/faq/hvad-er-en-god-net-promoter-score/ 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-QYQHJB7D/
https://relationwise.dk/artikler/faq/hvad-er-en-god-net-promoter-score/
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Foruden dette nævnes der flere gange:  

 Bedre billeder – heriblandt gøre produkterne mere ”luksuriøse” at se på 

 Flere alternativer til samme produkt  

 Mere fokus på det private hushold, frem for storkøkkenudstyr 

 Mulighed for at registrere sig som privatkunde 

 Oprydning i produktkategorier, således at det er mere overskueligt  

 Prissætning inkl. Transport 

 Anbefalinger og anmeldelser fra andre kunder  

 Produktsammenligninger  

 Pop-up annoncer generer på mobil og tablet  

 

16.2.3. Test af forbrugeroplevelsen på www.hwl.dk.45  

Det er som tidligere beskrevet udelukkende medarbejdere af virksomheden H.W.Larsen som har 

testet virksomhedens hjemmeside. Selvfølgelig er der kommet rettelser og kommentarer ind fra 

enkelte onlinekunder siden hjemmesiden blev opgraderet i november måned, men der er 

desværre aldrig foretaget test eksternt. Til dette underspørgsmål er der af denne årsag fundet 5 

tilfældige personer som alle indvilgede i at teste hjemmesiden, samt svare på en række spørgsmål. 

Nedenfor ses en opsummering af de områder der er kommenteret som problemområder, de 

enkelte testpersoner er støt på.  

 

16.2.3.1 Forside 

Det første der møder vores testpersoner er hjemmesidens forside, og denne kommenteres 

ligeledes ud fra de spørgsmål som testpersonerne er bedt danne sig et overblik over. Overordnet 

er der er enighed i at forsiden er funktionel i den forstand at den er til at danne sig et overblik 

over. En testperson mener at der man skal forsøge sig at gøre forsiden mere eksklusiv, da 

reklamerne overskygger alt andet fra førstehåndsindtrykket. En anden testperson har 

                                                             
45 Alle besvarelser kan ses i bilag 4 

http://www.hwl.dk/
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kommenteret at virksomheden skal være påpasselig i forhold til marketingmateriale i den forstand 

at det hurtigt kan komme til at se ”discount” lignende ud.  

Der bliver derudover kommenteret på at pop-up vinduerne kan genere forbrugeren, da de 

fremstår flere steder.  

 

16.2.3.2. Kategorier 

I tre ud af fem tilbagemeldinger, bliver der kommenteret på en rodet kategorioversigt. Det 

anbefales at skære ned i kategorier, for at gøre det nemmere at finde rundt i. Hvis en forbruger 

ikke ved præcist hvad de går efter, og blot vil kigge sig omkring, så kan det være en større jungle, 

hvorimod hvis en forbruger ved præcist hvad de går efter, så er det lige til.  

 

16.2.3.3. Produktbeskrivelser og produktinformationer  

Der er generel enighed på dette punkt, da alle testpersoner oplever en mangel på uddybende 

produktbeskrivelser. Flere af dem nævner at de bliver ordentlig informeret mht. data om 

produktet såsom mål og materiale, men der er ikke en særlig udførlig salgstekst af produktet. På 

nogle er der slet ikke tekster.  

 

16.2.3.4. Billeder  

En kedelig oplevelse for flere testpersoner var mangel på billeder. Dette menes klart at kunne 

optimere hjemmesiden til en positiv udvikling sammen med fornuftige produktbeskrivelser.  

 

17. Hvilke udviklingsparametre fra eksperters / onlineforbrugeres 

synspunkter og meninger kan H.W.Larsen bedst muligt skabe en 

fremtidig strategi som vil kunne skabe vækst på deres onlinesalg? 

Ud fra tidligere analyseresultater er følgende konkluderet som de billigste og bedst mulige 

udviklingsmuligheder:  
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17.1 Adskil privat- og erhvervskunder 

Eksperterne som der er indhentet besvarelser lagde stort tryk på at du skal præsentere det rigtige 

produkt for den rigtige kunde, og selvfølgelig med det rigtige budskab. Derfor vurderes det 

naturligvis at en privatkunde ikke har et behov for storkøkkenudstyr, eller at blive præsenteret for 

det, men i stedet udelukkende blive fremvist produkter der giver mening for privatkøkkenet.  

17.1.1 Økonomiske facetter  

Der er ikke tale om en økonomisk affære at adskille privat- og erhvervssegmentet. Dette kan gøres internt i 

webafdelingen, og tager 6-8 timer.  

Estimeret investering: 2.500,- 

 

17.2. Ryd op på forsiden, og simplificer hovedkategorier  

Efter sammenligningen med konkurrenters hjemmesider, så var det tydeligt den store forskel på 

den simple opsætning i kategorierne. H.W.Larsen har mange kategorier da det er 

specialforretning, og det kan hurtigt skabe et rodet overblik. Dette var også en af de emner som 

især gik igen i de forskellige besvarelser i analysedelen. Derfor ville man med fordel kunne 

skrumpe kategorierne ned, og evt. skabe flere underkategorier.  

Forsiden kan anbefales at gøre mere eksklusiv, især i forhold til de bannere og billeder der 

fremstilles. Virksomheden ønsker ikke at føre deres produkter ind i en priskrig, hvorfor der derfor 

også skal skiltes bedre med de fordele som forbrugerne opnår ved at handle hos H.W.Larsen.  

17.2.1. Økonomiske facetter 

Der er tale om ændringer som udarbejdes i H.W.Larsen selv, og som specielt vil tage lang tid 

grundet det store sortiment. Der er ikke kun tale om at rykke kategorien alene, for alle produkter i 

den gamle kategori skal ligeledes flyttes til den nye. Det antages derfor at opgaven vil tage 25 – 37 

timer.  

Pris pr. dag for webkoordinator: 1250,-  

Samlet investering: 5000 - 6.250,-  
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17.3. Produktbeskrivelser og produktinformationer  

Dette emne er nævnt mange gange igennem rapporten, og er specielt et af de områder hvor der 

kan skabes en udvikling. Forbrugerne skal ”sælges” varen ud fra den tekst som de møder ud fra 

produktet, og er dette ikke ordentligt oplyst, så er det nemt for kunden at gå til en anden udbyder. 

I de fysiske butikker har den klassiske sælger, som kender sit produkt, og som har givet kunden sin 

”salgstale” en million gange. Du har ikke den klassiske sælger online, hvorfor det er så vigtigt at 

kunden selv kan læse ”talen”.  

17.3.1 Økonomiske facetter 

Ud de i alt 18.000 produkter som er online på hjemmesiden46, så er der ca. 11.500 stk. som 

mangler beskrivelser og obligatoriske informationer. Gennemsnitstiden for at skrive en 

varebeskrivelse er 10 min. Dvs. der i gennemsnit er 115.000 minutters skrivearbejde, som overført 

er ca. 1.916 timers arbejde.  

H.W.Larsen kan vælge at hyre flere studerende som timelønnede, sådan enkelte har de allerede 

på nuværende tidspunkt. Standard timepris 120,-  

Estimeret investering for alle online produkter: 229.920,- 

Alternativ:  

For ikke at skulle investere 229.920,- i udelukkende beskrivelser kunne man vælge at starte med 

de top 20% bedst sælgende produkter af de 13.000 online varer. Derefter kan man stille og roligt 

få skrevet enkelte beskrivelser.     

20% af 13.000 = 3.600 produkter  

Ved 3.600 produkter er der i gennemsnit 36.000 minutters arbejde, som overført er ca. 600 timers 

arbejde.  

Med samme standard timepris på 120,- vil det give en estimeret investering på 72.000,-  

 

                                                             
46 Tallet 18.000 er hentet fra hjemmesidens PIM system, hvori alle produkter som sælges online er samlet  
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17.4. Billeder 

Et produkts billede er hele salgets blikfang. Desværre er der mange produkter på H.W.Larsen’s 

hjemmeside som mangler billeder. Det anbefales derfor at virksomheden får billeder på hvert 

enkelt produkt, men ligeledes arbejder mere intenst på at få udarbejdet miljøbilleder, der 

illustrerer hvordan produktet fungerer i håndtering.  

17.4.1. Økonomiske facetter 

Af de 18.000 billeder der er på hjemmesiden, så er der 1.216 produkter der på nuværende 

tidspunkt ikke har nogen billeder. Der er flere timers arbejde i at hente standard billeder fra 

leverandørerne, hvilket håndteres af H.W.Larsen’s indkøbsafdeling. Tidsbestemmelsen for dette er 

varierende, alt afhængig af hvor mange forskellige leverandører der skal skrives til. Der tages 

derfor udgangspunkt i tiden der skal bruges på at uploade billederne, hvilket på nuværende 

tidspunkt gøres på hvert enkelt billede. Det tager ca. 2 min at håndterer hver enkelt vare.  

1.216 produkter tager 2.432 minutter, overført til timer vil det tage 40,5 time.  

Med en webkoordinators løn på 25.000,- om måneden, vil det i alt koste 6.328,- i arbejdstimer at 

få indsat.  

 

Miljøbillederne er en anden snak, da ca. 50%, altså 9.000 produkter, ikke har miljøbilleder. Det er 

så også langt fra halvdelen der behøver miljøbilleder, da der kan være reservedele, holdere og 

andet som blot hører til et produkt. Disse vilde være spildte penge at kaste noget efter, da disse 

ikke hører under den online markedsføring, og kunderne finder dem blot via organisk søgning hvis 

behovet opstår. Miljøbilleder kan tages af H.W.Larsen’s egen marketingafdeling. På et fotoshoot 

på to timer kan der i gennemsnit tages billeder af 10 produkter af gangen, alt afhængigt af 

produkt. Dertil kommer redigeringsarbejdet bagefter, så det estimeres at det tager 15 minutter pr. 

produkt at få udarbejdet færdige miljøbilleder.  

Lønnen i marketingafdelingen lyder på 30.000,-, dvs. at et billede vil koste i alt 46,87,- at få 

produceret.  

Hvis der så er tale om ca. 4.500 produkter som skal have lavet miljøbilleder, så vil det i alt koste: 

210.915,-  
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17.5. Videoer  

Foruden ovenstående, så er der mange gange i rapporten nævnt videoer som vejleder og 

underviser forbrugerne. Dette behøver nødvendigvis ikke være for hvert produkt til at starte med, 

men kan også være for en underkategori. Nu blev der fx nævnt mandolinjern af en af 

respondenterne fra spørgeundersøgelserne, så denne tager vi med her. En video kunne 

udarbejdes med henblik på en af de mange mandolinjern/ rivejern som virksomheden udbyder, 

men som i videoen håndteres af en kok. Dette vil give kunden en mulighed for ”live” at se hvordan 

produktet skal anvendes.  

17.5.1. Økonomiske facetter 

Alt afhængig af hvilken form for video man ønsker, samt hvilken kvalitet. En video kan uden 

problemer laves med eget kamera, men om man i det tilfælde opnår den korrekte kvalitet som er 

nødvendigt, det vides ikke. Såfremt man ønsker at få det lavet professionelt, så koster en video 

mellem 9.000 – og 12.000 kr. at få lavet. Tallene her er taget ud fra tidligere tilbud som er 

modtaget i virksomheden, og de priser du finder ved at undersøge på nettet. 

 

Ønskes der er så at få udarbejdet 5 – 10 produktvideoer med henblik på undervisning i produktkategorier, 

så estimeres investeringen i at ende mellem 45.000 og 90.000 kr. Prisen her er ud fra at mange selskaber 

tilbyder rabat, hvis der skal indspilles flere end en video47.    

 

Ovenstående løsninger vil kunne variere i udviklingskroner, da meget kan udføres i egen 

virksomhed. Ovenstående punkter vil især hjælpe med en positiv SEO udvikling, og dermed give 

virksomheden muligheder for bedre placeringer for deres onlinemarkedsføring.  

På længere sigt når økonomien igen har stabiliseret sig, så anbefales det så at rette fokus til 

konverteringsoptimering, da der ud fra alle underspørgsmål er konstateret at brugeroplevelsen er 

mere end vigtigt. Det vil dog koste virksomheden udviklingskroner, da dette i de fleste tilfælde 

ikke kan udarbejdes internt i H.W.Larsen.  

                                                             
47 
https://signafilm.dk/produktfilm/?gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTRNAvdeT43FOziZKGQ1QmrFx08TTuI4ApGGpdI
jk0AulG9LPACFcwhoCHiQQAvD_BwE 

https://signafilm.dk/produktfilm/?gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTRNAvdeT43FOziZKGQ1QmrFx08TTuI4ApGGpdIjk0AulG9LPACFcwhoCHiQQAvD_BwE
https://signafilm.dk/produktfilm/?gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTRNAvdeT43FOziZKGQ1QmrFx08TTuI4ApGGpdIjk0AulG9LPACFcwhoCHiQQAvD_BwE


53 
 

Ud fra tidligere analysepunkter er følgende konkluderet som de vigtigste punkter at udvikle på, på 

længere sigt: 

 

17.6. Invester i systemer som kan indsamle informationer om brugeradfærd 

Flere systemer kan i dag måle og indsamle data om forbrugeres adfærd på ens platforme. Dette 

kan hjælpe virksomheden med at udvikle på konverteringsoptimering. Derudover giver det 

virksomheden en bedre mulighed for at personliggøre kontakten til de forskellige individer, og på 

den måde langt bedre præsentere kunden for relevante oplysninger og produkter.  

H.W.Larsen har indtil nu anvendt et system ved navn Mailchimp til at sende nyhedsbreve ud, men 

det er ikke program der gør det muligt at personificere de mails som bliver sendt ud. 

Virksomheden er i dag blevet tilbudt en del forskellige andre programmer, men den som har virket 

mest tiltalende er programmet Klaviyo. Klaviyo gør det muligt for virksomheden at se alle 

kundernes tendenser, samt personliggøre alle mails der sendes ud.  

17.6.1 Økonomiske facetter  

Et system som Klavio vil med virksomhedens 63.000 nyhedsbrevsmodtagere skulle betale en 

månedlig afgift på 5.4206,- DKK.  

Det er lille stigning i forhold til programmet Mailchimp som anvendes i dag, da dette koster 2.718,- 

hver måned.  

Nyhedsbreve har i hele 2019 samlet alene indtjent 2.625.350,-48, på trods af at det er 10% af alle 

modtagere der er aktive. 90%49 er ikke særlig aktive.  

Såfremt man kunne personliggøre de mails som sendes ud til kunderne, forventes det at kunne 

løfte salget med 10%, da de mails som hver kunde vil modtage har en større relevans for den 

enkelte kundes behov.  

Med en 10% øgning i salget, ville omsætningen stige med ca. 262.535 om året.  

 

                                                             
48 Tal hentet fra H.W.Larsen’s Analytics program – se bilag 4 
49 Tal hentet fra H.W.Larsen’s bruger på Mailchimp – se bilag 5 
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17.7. Relaterede varer  

Hele vejen igennem rapporten har relaterede- og alternative varer vendt tilbage. Dette kunne også 

iagttages hos konkurrenterne som et vigtigt område, da du ikke kunne finde en konkurrent som 

ikke lagde vægt på en af de to muligheder, enten relaterede- eller alternative varer. Det er dog en 

større udvikling som skal gennemtænkes. Bliver dette ikke gennemtænkt korrekt, kan det give en 

meget stor manuel arbejdsproces efterfølgende i form af vedligeholdelse. For hvordan skal 

relaterede varer sættes op? Skal de relaterede varer stamme fra samme kategori, eller skal det 

måske være et lignende produkt fra en anden kategori?  

17.7.1 Økonomiske facetter 

For at få relevante og alternative varer sat op på hjemmesiden, så kræver det at der lægges en 

timer hos hjemmesidens udviklere, nemlig Chainbox. Det koster 1.000,- i timen at have en udvikler 

i gang.  

Allerede nu har relaterede varer været på tale i virksomheden, men det er desværre en større 

opgave end først forventet. Det skal forventes at der skal bruges mellem 25 til 40 timer for at få 

dette implementeret, dvs. mellem 25.000,- og 40.000,-.  

Med relaterede- og alternative varer forventes det at man kan løfte omsætningen med 10 – 15%, 

da mersalg vil blive muligt online.  

Den samlede omsætning fra hjemmesiden var samlet i 2019 på 18.530.607,-.  

Med en stigning på 10-15% vil omsætningen stige fra 1.853.060,- og op.  

 

17.8. Kundeklub – loyalitet  

Loyaliteten hos kunder er konkluderet som en stor faktor, og som i mange tilfælde kan overskygge 

pris. Det anses som en god strategi for H.W.Larsen at tænke i denne retning, og genoptage 

udviklingen af en kundeklub. Det er dog ikke en løsning som ”bare” skal indføres, den skal være 

gennemtænkt og planlagt både internt i virksomheden men også med virksomhedens udviklere. 

Klubben skal kunne præsentere kunden for tydelige fordele, både hos H.W.Larsen selv, men også 

gerne med brandsamarbejder. Med brandsamarbejde menes der med eventuelle store brands, 
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eksempelvis en restauratør som Noma. Dette kunne bl.a. være at medlemmer af H.W.Larsen’s 

kundeklub opnår en fast rabat hos udvalgte store restauratører.  

17.8.1. Økonomiske facetter 

Den økonomiske del er svær at præcisere, da det kommer meget an på hvor meget der skal 

udvikles. Ser vi bort fra at skulle bruge mange udviklingskroner, og blot lader privatkunderne 

oprette en konto på hjemmesiden hvor de fast opnår en medlemsrabat på 10%, og den eneste 

kommunikation der sendes ud er via virksomhedens mailprogram mailchimp, så vil investeringen 

se således ud:  

Der skal forventes at skulle bruge 1 – 2 dage, altså 8 – 16 timer med en udvikler til 1.000,- i timen 

for at opsætte hjemmesiden til at kunne give privatkunder en konto. I alt ca. 12.000,- alt afhængig 

af antal timer.  

Såfremt man kan indhente 10.000 medlemmer, og bare 5.000 af dem gennemfører en ordre med 

den nuværende gennemsnitlige ordreværdi i 202050 på 634,-, kunne tilføje en øget omsætning på 

onlinehandelen på 3.170.000,-.  

 

17.9. Fjern nyhedsbreve fra ekstern ressource, og erstat det med en intern ressource 

Nyhedsbreve bliver lige nu skrevet af en eksternt konsulent som har arbejdet med H.W.Larsen i 

snart 8 år. Den eksterne konsulent koster virksomheden 30.000 kr. om måneden i arbejdsløn for 

15 timer.  

Derfor anbefales det her at opsige samarbejdsaftalen med den eksterne konsulent, og i stedet 

ansætter en ny fuldtidsmedarbejder til 25.000 kr., og har arbejdskraften 37,5 timer frem for kun 

de 15 timer.   

 

                                                             
50 Gennemsnit ordreværdi hentet Analytics – se bilag 6  
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17.10. Hvilken vækststrategi vil være bedst for H.W.Larsen, set ud fra ovenstående punkter?  

Vi har igennem analyser og besvarelser kommet frem til flere facetter som kan være interessante 

for H.W.Larsen i forhold til at skabe vækst på deres onlinesalg. Men hvordan sammensættes disse 

ordentligt i en strategiplan og hvad hører de i realiteten inde under?  

For at besvare dette spørgsmål, så har vil gøre brug af modellen Ansoffs vækstmatrice, som giver 

virksomheden en rettesnor for hvordan strategiplanen skal udarbejdes, og hvad der giver mening. 

Ansoffs vækstmatrice opdeles således i fire forskellige vækstrategier, nemlig: Markedspenetrering, 

Produktudvikling, Markedsudvikling og Diversifikation.  

 

Da H.W.Larsen på nuværende tidspunkt har et så stort sortiment som de har, skal man passe på 

ikke at gøre det meget større, af hensyn til ikke at gøre lageromkostninger og lagerværdi større. 

Derfor er produktudvikling ikke interessant i dette tilfælde. Diversifikation vil kræve en stor 

omlægning, og stor strategiændring, hvorfor den på nuværende tidspunkt heller ikke er 

interessant.  

Mange af de punkter som vi hører om i ovenstående afsnit, er mindre justeringer som på sigt vil 

kunne hjælpe til at øge salget. Derfor vil det give mening for H.W.Larsen at fokusere på 

vækststrategien markedspenetrering, og simpelhent arbejde på øge forbrugerfrekvensen, og i 

langt højere grad aktivere deres købere organisk.  

Hvis vi tager det hele et skridt længere, og tager et kig på den udvidede Ansoffs Model, som har 

tre forskellige tilgange til vækst, nemlig: Intensivering, Integration og Diversifikation. 

Markedspenetrering som blev nævnt som den foretrukne strategi, hører under intensivering. Hele 
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ideen bag ved intensivering er, at virksomhederne går efter en rolig og kontrolleret vækst ad 

kendte veje. Man kender markedet, og man kender produktet. Intensivering er interessant når der 

fortsat er mulighed for organisk vækst, hvilket der i dette tilfælde må konstateres at være.  

 

18. Konklusion  

Formålet med denne hovedopgave har været at belyse mulige faktorer som kan hjælpe 

H.W.Larsen med at danne en fremtidig strategiplan til at optimere brugeroplevelsen på deres 

hjemmeside, og på den måde optimere deres onlinesalg, ved at kombinere synspunkter fra 

eksperter, forbrugere, og til dels loyale kunder.  

I starten af opgaven blev virksomhedens økonomi gennemgået, og denne har overordnet været 

svingende set ud fra de sidste fem år, dog med nogle positive nøgletal. Men desværre er halvdelen 

af H.W.Larsen’s kundesegment sat i bero grundet Covid-19, hvilket har, og forsat vil have store 

konsekvenser for virksomhedens økonomi i 2020. Virksomheden har dog en positiv faktor, da de 

har en fornuftig likviditetsgrad, som vil kunne hjælpe dem med at betale deres kortsigtede gæld.   

Som det er oplyst helt fra start af i opgaven, så har man udelukkende arbejdet med et internt 

perspektiv på onlineudvikling, selvfølgelig i samarbejde med eksperter på området. Men der er 

taget mange beslutninger ud fra ”mavefornemmelsen”, da man ikke tidligere har gennemført 

større kundeundersøgelser som har kunne understøtte udviklingen med data.  

Der er i opgavens analyserende del, er indhentet mange besvarelse fra både almene forbrugere, 

forbrugere med kendskab, og nogen loyalitet til H.W.Larsen, hvilket har givet mange gode punkter 

for hvordan virksomheden kan skabe en strategiplan for videre onlineudvikling.  

Da virksomhedens økonomi ser ud som den gør, og med 50% kundesegment som står stille, så 

anbefales det at H.W.Larsen som udgangspunkt fokuserer på de lavt hængende frugter som kan 

udarbejdes af medarbejdere internt i virksomheden. Disse er fremhævet som de lettere løsninger i 

underspørgsmål 5.  
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Det stemmer godt overens med strategiplanen som blev konkluderet med Ansoffs vækstmatrice, 

nemlig at fokusere på de produkter og markeder som man allerede kender til, og stille og roligt 

oparbejde organisk vækst.  

På sigt når virksomheden igen har en stabiliseret økonomi, og verden ligeledes har stabiliseret sig, 

så anbefales det at se nærmere på anviste ”dyrere” udviklingsparametre i underspørgsmål 5.   

Foruden ovenstående, så er der fundet mange yderligere muligheder for optimering af onlinesalg, 

set ud fra mange forskellige synspunkter, men der er i konklusionen udelukkende taget 

udgangspunkt i de fremhævede parametre i underspørgsmål 5, som er de emner som flest gange 

er belyst igennem den analyserende del af rapporten. De resterende emner kan virksomheden 

ligeledes med fordel vælge at se nærmere på.  
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Erhvervsøkonomi, Managerial Economics - Stephan Van Rensburg, Thomas Rønn Jensen 

Strategic Market Management, Global Perspektives - David A Aaker, Damien McLoughlin  

Den Skinbarlige Virkelighed, Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne – Ib Andersen 

Bilag  
 

Bilag 1 – Billeder fra konkurrenters hjemmesider 
 

Hovedkategorier 

Hovedkategori hos Notre Dame, https://notredame.dk/shop/koekken-4s1.html:  

 

 

Hos Coop.dk har de flere kategorier som ikke har med køkkenudstyr og gøre, men deres hovedkategori til 

køkkenudstyr vokser hele tiden og har en positiv udvikling. Nedenfor ses deres samlede kategorier for 

køkkenudstyr, https://shopping.coop.dk/koekken:  

 

 

Hovedkategori hos Imerco.dk, https://www.imerco.dk/ 

https://notredame.dk/shop/koekken-4s1.html
https://shopping.coop.dk/koekken
https://www.imerco.dk/
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Ønskelister 

Ønskeliste på Coop.dk: 

 

 

Ønskeliste hos Imerco.dk:  
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Ønskeliste på magasin.dk 
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Alternative varer 

Coop.dk, https://shopping.coop.dk/vare/obh-nordica-knivsliber-double-diamond-sharp-x-treme-model-

9967-elektrisk-knivsliber-med-diamantbelaegning/5708642099677 

 

 

Knivblokken.dk, https://knivblokken.dk/produkter/knivsaet-3-dele-samura-damaskus-61-hrc/ 

https://shopping.coop.dk/vare/obh-nordica-knivsliber-double-diamond-sharp-x-treme-model-9967-elektrisk-knivsliber-med-diamantbelaegning/5708642099677
https://shopping.coop.dk/vare/obh-nordica-knivsliber-double-diamond-sharp-x-treme-model-9967-elektrisk-knivsliber-med-diamantbelaegning/5708642099677
https://knivblokken.dk/produkter/knivsaet-3-dele-samura-damaskus-61-hrc/


64 
 

 

 

Kitchen One, https://www.kitchenone.dk/produkt/jamie-oliver-everyday-ss-sauterpande/  

 

Trendy Living, https://www.trendyliving.dk/shop/blomus-proptraekker-med-13741p.html 

 

https://www.kitchenone.dk/produkt/jamie-oliver-everyday-ss-sauterpande/
https://www.trendyliving.dk/shop/blomus-proptraekker-med-13741p.html
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Bilag 2 – Besvarelser af eksperter 

 

Bastian Lind 
Navn: Bastian Lind 

Titel: Kommunikationskonsulent 

 

Markedet:  

 Hvordan ser du/i konkurrencesituationen på onlinesalget udvikle sig på fremadrettet?  

- Der er uden tvivl et godt fortsat vækst potentiale i salg online, dog vil konkurrencen også spidse 

til. Der vil være flere større, dygtigere og internationale spillere i markedet, samtidig med kunderne 

også bliver mere selektive, og større krav til det at handle på nettet. 

 

Personligt mener jeg at den totale oplevelse med alt fra brugervenlighed ved køb, 

ekspeditionshastighed til returhåndtering vil udgøre en væsentlig konkurrenceparameter, folk 

køber ikke længere kun på pris men også på hvor nemt det er, og forventningen til håndtering hvis 

noget ikke er som forventet.  

 

 Grundet Corona som florerer på nuværende tidspunkt har det både haft en positiv udvikling for 

nogle webhandler men for andre har det haft negativ virkning. Hvordan ser i Corona påvirke 

onlinesalget i den nærmeste fremtid, og hvad kræver det af virksomhederne at overleve 

situationen som den er nu? 

 

Coronas påvirkning af ehandel skyldes, i min optik, primært en ændring i adfærdsmønsteret pålagt 

individet, pengestrømme der før gik til et segment vil nu gå til et andet, dertil kan dette også over 

længere tid lede til ny adfærd som ikke nødvændigvis går tilbage til ”hvad man plejer”. 

 

Det man plejer at gøre kan nødvendigvis ikke gøres, derfor leder man efter alternative løsninger. Er 

man eksempelvis i midt tyverne og normalt går på cafe og spiser ude 2-3 gange om ugen, udskiftes 

dette forbrug med øget forbrug af underholdning og tidsfordriv, det kan være man lade sig optage 

af ny hobby, solosport frem for hold sport, computerspil frem for biografture.  

 

Virksomhederne bør lytte og være opmærksomme på disse nye adfærdstrends, og være særligt 

opmærksom på feedback fra egne kunder på hvad som mangler eller ikke virker, så man ikke 

skaber uønskede barrierer. 

 

 Hvordan ser du/i udviklingen af salget for køkkenudstyr generelt? Har det haft en positiv eller 

negativ udvikling de seneste år?  

 

Jeg oplever vi ser en positiv udvikling i forbrug af avanceret køkkenudstyr, efter mange års 
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højkonjektur er et øget fokus på at kunne lave ”kvalitets mad” også derhjemme, vi ser i stigende 

grad fokus på råvare, og tilgængelighed af højkvalitetsfødevare er større end nogensinde. Selv som 

underholdning er sendefladen fyldt op med bagedyster og variationer af madlavningsudsendelser 

fra det primitive Nak-og-æd til det æstetiske og eksentriske Chefstable. 

 

Hjemmeside:  

 Hvad er opskriften på en succesfuld hjemmeside?  

At den er ekstremt nem for brugeren at anvende, afsøge information, forstå produktet i form af 

højkvalitetsbilleder forklarende/uddannede tekster, og gennemføre en handel. Alt tilpasset de 

kundetyper der anvender siden. Man køber ikke køkkenudstyr som man køber racercykler. 

 

 Hvad kan du gøre for at opnå en succesfuld hjemmeside?  

Systematisk måle og op følge, og udvikle sammen med de kunder der reelt bruger siden. En god 

hjemmeside er i konstant forandring og forbedring, det er ikke et projekt der skal afsluttes det er 

en uendelig optimeringsrejse. 

 

 Hvordan gør du dig selv bedre end konkurrenten?  

Fokus flyttes fra kortsigtet salg til kundeloyalitet, vil alle konkurrenceparametre træde tydeligt 

frem. Feedback fra kunder der vælger en fra, er nøglen til hvad der skal forbedres, og fremhævede 

styrker det der skal gøres mere af. 

 

 Hvad mener du at H.W.Larsen kan gøre anderledes i fremtiden for at skabe bedre salg set både ud 

hjemmesiden og forbrugeroplevelsen? 

 

Fuld fokus på kundeoplevelse, kundeloyalitet og automatisering. Systematisk og målstyret. 

 

Kundeoplevelse: Gøre det nemt og lækkert at handle 

Kundeloyalitet: Være 100% tilstede for kunden, så de aktivt anbefaler virksomheden  

Automatisering: Invester ressourcer i at løse udfordringer en gang, og opbygge marketing 

aktiviteter der kan arbejde for en automatisk. F.eks personlige automatiserede email flows, produkt 

anbefaler der gør indholdet af emails, annoncering og besøg på hjemmesiden relevante for 

brugeren. 

 

 

(Gerne modeller, teorier, evt. hvad andre gør godt som HWL endnu ikke bevæget sig ud i) 
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Markedsføring:  

 Hvordan udføres god markedsføring? 

De rette produkter eksponeret for den rette målgruppe med det rette budskab. 

 

 Hvilke steder er ideelle at befinde sig på og hvorfor?  

Sociale medier som Facebook er livsnerven i en god webshop, særligt i prospecting/aquisition delen 

af kunderejsen. 

 

 Hvordan kan HWL forbedre sin markedsføring?  

Gør markedsføringen personlig, og relevant for den enkelte bruger. Brug indsamlet data og 

købsadfærd til at optimere marketings aktiviteter for den enkelte bruger. 

 

 HWL har i perioden hvor Danmark har været præget af Corona kørt helt ekstraordinært høje 

rabatter på samtlige produkter. Kan dette have en negativ påvirkning når priserne kører som 

normalt igen? Er kunderne blevet forvent med høje rabatter, og venter med at handle til priserne 

er sænket igen?  

 

H.W.Larsen er kendt for at være klar med et godt tilbud på køkkenudstyr, og det gælder ikke kun i 

Corana tider. Er ”det gode tilbud” strategien, stiller det blot højere krav til dækningsgrader og 

købmandskabet, og mixet imellem produkter der er på udsalg.  

 

Eksempelvis har BOLIA gennem et år forløb ca. 50% udsalg på ALLE deres kollektioner af sofaer, alle 

ved det, spørgsmålet er blot om du kan vente eller du vil have ny sofa nu. Det er en helt bevist og 

effektiv strategi, man ved at der altid er et eller andet godt tilbud hos dem, og det kan hjælpe dem i 

deres optimering af produktionsressourcer og dermed skabe bedre indtjening. Omvendt ved man 

også at køber man til fuld pris, har man tydeligvis betalt for meget. 

 

Der er er forskel på kundetyper, læs f.eks ”What customers crave af Nicholas J. Webb. Nogle går op 

i pris, nogen service andre at det er et meget specifikt produkt eller oplevelse der ønskes. Der er 

dog ofte en sammenhæng imellem pris og den komplekse købsoplevelse der er svær at 

reproducere af konkurrenter. Hvorimod pris er en hård konkurrenceparameter hvis denne står 

alene uden yderligere loyalitet til brandet og butikken, den erfarne internethandlende vil lynhurtigt 

tjekke priser 3-5 forskellige steder og finde den ønskede kombination af hastighed, pris og 

betingelser. Styrkes båndet til kunde, og ved gentagende succes oplevelser ses der derimod en 

højere tendens til gen køb, og anbefaling til andre.  

 

Se f.eks forskellige købsadfærdsmønstre i bogen ”The Science of Why” af David Forbes. 

 

Investering:  

 Hvordan kan HWL optimere sin hjemmeside, og hvor bør der investeres? 

 



68 
 

Invester i brugervenlighed, og værktøjer til at måle på effekt og tiltag. Mindre mavefornemmelse 

og mere fakta baseret optimering. 

 

Invester i systemer der integrere godt med hinanden, så information omkring kunder kan deles på 

tværs af platforme, dette kan løfte kundeoplevelsen, gøre den mere personlig og mindske 

mængden af irrelevant markedsføring (eksempelvis at en kunde modtager salgsmails/annoncer 

umiddelbart efter at have gennemført et køb). 

 

At hjemmesiden snakker sammen med email, at når man har klikket på et produkt, ser man dette 

og andre relevante produkter markedsføringen efterfølgende. 

 

Eksempelvis: Klaviyo og Raptor 

 

 Hvilke nye kanaler findes der som HWL endnu ikke befinder sig på i dag, som evt. kunne være et 

redskab til en positiv udvikling? 

 

Influencer sporet har længe været på tale og der er eksperimenteret af flere omgange, men for at 

det for alvor får effekt bør der være en konkret strategi og målsætning for hvad dette skal bidrage 

med. 

 

Event og oplevelser omkring brandet, der kan være med til at potitionerer H.W.Larsen som 

køkkenudstyrs ekspert og rådgiver, og skabe eget ”content” til at dele på diverse medier. Der ligger 

et tidligere proof-of-concept i form af Skarp På Mad, der øgede kundeloyaliteten betydeligt ved at 

uddanne og informere og skabe en anden værdi end produkt og pris. 

Brand samarbejder, f.eks  ”H.W.LARSEN x MIKELLER” om øl, udstyr og mad. 

Det kunne være at skabe eksklusive mad og udstyrs relaterede ture, hvor man i en mindre gruppe 

på 10-20 mennesker f.eks. nørder udstyr og teknik med nogle af branchens hotte navne, med 

formålet at skabe content til artikler og små dokumentar film. 

Et high-value content spor tror jeg personligt meget på. Helt oprigtigt kvalitetsindhold der 100% 

fokusere på at skabe værdi for målgruppen af professionelle og hjemme gourmeter, der er værd at 

dele med andre ”nørder”.   

 

Eksempelvis: 

- Kundeklub med fordele hos restauranter der også er kunde hos H.W.L (Skarp På Mad) 

- Artikler med relevant opdateret information om branchen, herunder objektive guides til 

”gode mad oplevelser”, interviews med proffer og profiler i branchen om hvad der sker 

inden for madlavning 

- Video indhold, mød kokken, lav mad som en Michelin kok 

- Podcast med interviews omkring ”gode mad oplevelser” 
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Nana Jæger 

Navn: Nana Andrea jæger 

Titel: Senior Manager hos s360 

 

Markedet:  

● Hvordan ser du/i konkurrencesituationen på onlinesalget udvikle sig på fremadrettet?  

o Generelt er onlinesalget vokset fra år til år og med Corona-krisen har det bestemt ikke 

ændret sig. Alle virksomheder er blevet mere digitale med Corona-krisen. Samtidig ser vi, at 

forbrugere, der tidligere har været mere tilbøjelige til at købe offline, nu er begyndt at 

rykke online. Det stiller større krav til virksomheder, da der vil være flere om at skulle fange 

forbrugernes opmærksomhed. 

 

● Grundet Corona som florerer på nuværende tidspunkt har det både haft en positiv udvikling for 

nogle webhandler men for andre har det haft negativ virkning. Hvordan ser i Corona påvirke 

onlinesalget i den nærmeste fremtid, og hvad kræver det af virksomhederne at overleve 

situationen som den er nu? 

o For virksomhederne gælder det om at kunne tilpasse sig situationen. De virksomheder, der 

har været negativ ramt skyldes det bl.a. eksterne forhold, fx at deres fysiske forretning er 

påvirket, men jo bedre virksomhederne har været til at flytte fokus til deres digital 

forretning, des bedre står de - også ift. fremtiden. Det vil være forskelligt fra virksomhed til 

virksomhed hvad de skal fokusere på, men det er selvfølgelig vigtig at have fokus på 

hvorledes man gør sig konkurrencedygtig ift. andre virksomheder i den branche man agerer 

i.  

 

● Hvordan ser du/i udviklingen af salget for køkkenudstyr generelt? Har det haft en positiv eller 

negativ udvikling de seneste år? 

o Markedet for isenkram, herunder køkkenudstyr, har været i en positiv udvikling de seneste 

år. Corona-krisen har haft en negativ indvirkning på butikssalget, der på kort sigt vil have 

indflydelse på denne udvikling. Men jeg ser stadig en positiv udvikling på længere sigt, da 

der blandt forbrugerne er et fokus på det hjemlige - fx madlavning, som skaber en 

efterspørgsel på køkkenudstyr. 

 

Hjemmeside:  

● Hvad er opskriften på en succesfuld hjemmeside?  

o Der er mange faktorer, der spiller ind. Helt overordnet handler det om at arbejde 

succesfuldt med Usability (brugeroplevelsen), design og SEO. Derudover er et vigtigt 

element også indholdet, og her snakker jeg om sortimentet - er der det, brugerne 

eftersøger?  

 



70 
 

● Hvad kan du gøre for at opnå en succesfuld hjemmeside?  

o Et website er en dynamisk størrelse, så det handler om hele tiden at arbejde med at 

forbedre det. Hos s360 arbejder vi fx med SEO, CRO (konverteringsoptimering) og produkt-

analyser, for derved at sikre, at brugernes rejse fra første besøg til køb foregår så 

gnidningsfrit som muligt.  

 

● Hvordan gør du dig selv bedre end konkurrenten?  

o Brugeroplevelsen skal være i top - navigation, hastighed, mobiloptimering, landingssider, 

checkout etc. Alt skal spille. Derudover skal man have fokus på sortiment og priser. Især 

sortiment og priser har en stor betydning i annonceringen, som her, vi skaffer brugerne. I 

det hele taget handler det om at kende dine kunders rejse - både offsite og onsite, så man 

ved hvor og hvornår, man skal nuture sine kunder for i sidste ende at få dem til at 

konvertere. Onsite kan man, udover de tidligere nævnte ting, have fokus på at samle 

brugbar data på kunderne.  

 

● Hvad mener du at H.W.Larsen kan gøre anderledes i fremtiden for at skabe bedre salg set både ud 

hjemmesiden og forbrugeroplevelsen? 

o HWL har et nyt website og er derfor allerede godt stillet. For derved at optimere website og 

forbrugeroplevelsen vil det være oplagt at arbejde med CRO (konverteringsoptimering). 

CRO tager udgangspunkt i både kvalitativ data (brugertest) og kvantitativ data (Hotjar, 

Analytics etc.). CRO analyser kan vise om der skal optimeres på fx design, checkout flow 

etc. for derved at fjerne de hindringer, der måske er når det handler om at få brugerne til 

at konvertere. 

(Gerne modeller, teorier, evt. hvad andre gør godt som HWL endnu ikke bevæget sig ud i) 

 

Markedsføring:  

● Hvordan udføres god markedsføring? 

o Det handler i første omgang om at kende sine forbrugers købsrejse og være aktivt tilstede 

på de forskellige touchpoints. Selvom forbrugernes købsrejse er noget mere kompleks, er 

det nærliggende at snakke ud fra den klassiske købstragt, hvor der øverst i tragten er fokus 

på at skabe opmærksomhed hos brugerne - her sørger man for at være top of mind, når 

forbrugeren skal købe en vare, fx indenfor køkkenudstyr. Næste skridt vil være at skabe en 

interaktion med forbrugerne - det kan både være offsite og onsite for derved tilslut at 

kunne få dem til at konvertere. Igennem hele rejsen skal der være fokus på at eksponere og 

servere de rette budskaber for forbrugerne.  

 

● Hvilke steder er ideelle at befinde sig på og hvorfor?  

o Det mest ideelle steder er der, hvor forbrugerne er i købsrejsen. Både Facebook/Instagram 

og Google (Youtube, display, search, shopping) er kanaler, der kan benyttes til alle trin i 

kunderejsen, da det i sidste ende afhænger af målretning og budskab. Derudover er der 
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også email, hvor forbrugeren allerede har taget et aktivt valg om at modtage budskaber fra 

virksomheden. 

 

● Hvordan kan HWL forbedre sin markedsføring? 

o HWL er allerede godt repræsenteret på Facebook og Google. På Facebook vil 

forbedringerne være i arbejdet med indholdsdelen - fx ved at arbejde mere med video. 

Google adskiller sig på nogle punkter fra Facebook ved at være en pullkanal (når vi snakker 

Search og Shopping). Her ligger forbedringer i at have fokus på sortimentet - har vi de 

varer, som kunderne efterspørger.  

 

● HWL har i perioden hvor Danmark har været præget af Corona kørt helt ekstraordinært høje 

rabatter på samtlige produkter. Kan dette have en negativ påvirkning når priserne kører som 

normalt igen? Er kunderne blevet forvent med høje rabatter, og venter med at handle til priserne 

er sænket igen?  

o Det er meget normalt at man ser en stigning i salget, når der køres tilbud, hvorefter det 

naturligt falder igen, når priserne er på normalt niveau. Corona er en ekstraordinær 

situation og vi ser på tværs af kunder, at flere har kørt mere med rabatter end normalt. Det 

er derfor min vurdering, at det i dette tilfælde ikke vil have en konsekvens på længere sigt. I 

sidste ende handler det også om, hvordan priserne er ift. konkurrenterne når man er “back 

to normal”. Ser vi fx på Shopping, er det naturligt, at en kunde, som er på jagt efter et 

specifikt produkt vælger at handle der, hvor prisen ligger på niveau med markedet. 

 

Investering:  

● Hvordan kan HWL optimere sin hjemmeside, og hvor bør der investeres? 

o SEO er et løbende arbejde med optimering af sitet. Selvom formålet er at optimere mod 

bedre placeringer i Google søgeresultater, er den positive sideeffekt også at der arbejdes 

indirekte med optimering af brugeroplevelsen på sitet. Derudover vil det give mening at 

investere i konverteringsoptimering, da det er her, man kan fange kritiske punkter i 

brugeroplevelsen. Flere arbejder også med Sleeknote (eller andre pop-ups) på deres 

websites for at indsamle data (fx leads) eller få brugerne aktiveret på anden vis, når de er 

på sitet. 

 

● Hvilke nye kanaler findes der som HWL endnu ikke befinder sig på i dag, som evt. kunne være et 

redskab til en positiv udvikling? 

o HWL benytter ikke programmatisk markedsføringer, som fx video på YouTube samt 

bannerannoncering. Derudover har Google Local Campaigns, som er en aktivitet, der skal 

skaffe kunder i de fysiske butikker - dette initiativ adskiller sig derfor rent budgetmæssigt 

ved at være en offline aktivitet, der kører digitalt.  
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Bilag 3 – Resultater af testpersoner på www.hwl.dk 
 

Besvarelse 1 

Benedicte Danielsen, 21 år  

 

 Er hjemmesiden ud fra dit syn sat pænt op? Kunne noget se bedre ud? 
 

Jeg synes, at det ser rigtig fint ud. Nemt at danne sig et overblik.  

Det ser fint ud, at når man scroller ned, så kommer der lige en række reklamer, som bryder 

produkterne op, det giver lidt adspredelse. Super fedt! 

 

Det eneste man måske kunne lave om ville være, at det ser lidt sjovt ud at billedet øverst med ”spar 

minimum 10% på alle varer” er gult, og så når man scroller ned er alle tilbudsskilte orange. Dette 

kunne godt skabe lidt forvirring.  

 

 Er det til at finde rundt i kategorierne? 
 

Jaer det er meget lige til. Man får hurtigt et super godt overblik over dem.  

 

 Er opstillingen af produkterne gode nok?  
 

Det synes jeg! Der er godt mellemrum imellem, så man er ikke i tvivl om, hvilket informationer der 

hører til hvilke produkter m.v. Også fint med boksen rund om alle billederne.  

 

Det eneste man måske godt kunne arbejde med er, at når man trykker ind på produktet, er der en 

hel masse ”white space” nedenunder billedet, det bliver måske lidt for meget og irriterer øjet lidt.  

 

 Føler du dig som kunde godt nok oplyst om produktet? (eks. Specifikationer, 
produktbeskrivelsen) 
 

Der står meget lidt om hvert produkt, men nu ved jeg ikke så meget om produkterne, men måske 

er der ikke så meget mere at sige. Men det er super nemt at finde frem til de steder, hvor 

produktbeskrivelsen står m.v. 

 

 Er det nemt at komme igennem købet? 
 

Jeps det er super nemt! Intet der Det går stærkt 

 

 Har du nemt ved at finde frem til eventuelt ønskede informationer? Hvis ikke hvad kunne gøres 
bedre? 
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Det synes jeg. Det er nemt og overskueligt at finde rundt. Når man scroller helt ned er det dog som 

om at flere ting står lidt skævt  i den blå boks, som indeholder alle informationer med åbningstider 

m.v.  

 

 

 Hvad er din generelle mening om hjemmesiden, er den til at finde rundt i, og føler du som kunde, 
at det er en positiv oplevelse at handle via hjemmesiden? 

 

Det var super nemt at klikke en ordre igennem, og man havde ikke svært ved at finde rundt på 

siden. Det var dejligt overskueligt og flot at kigge på.  

 

 Har du nogle egne synspunkter på hjemmesiden som kunne gøre brugsoplevelsen bedre? 
 

Det eneste jeg lige har, er at man kunne arbejde lidt med strukturen, når man er inde på 

produkterne. Alt er primært i højre side, hvilket irriterer øjet lidt, fordi det ser lidt skævt fordelt ud. 

Men ellers rigtig fedt! 

Besvarelse 2  

 

Flora, 22 år 

Spørgsmål til hjemmeside 

Er hjemmesiden ud fra dit syn sat pænt op? Kunne noget se bedre ud? 

 Forsiden er overskuelig, og især når man ruller længere ned af siden, er den æstetisk og ’clean’ at kigge 
på. Dog kunne kategorierne godt være sat pænere op, da de ved første øjekast ser lidt rodet ud. Men 
det er dog en minimal bemærkning! 

Er det til at finde rundt i kategorierne? 

 I kategorierne er det klart indikeret, hvad de hver indeholder. Der er tilpas mange kategorier, så man 
ikke skal satse på en mere overordnet kategori, og på den måde lede igennem en masse produkter. Det 
er overskueligt og nemt.  

Er opstillingen af produkterne gode nok? 

 Det er nemt og overskueligt at finde rundt i produkterne, og særligt ’tilføj til kurv’ funtkionen ved hvert 
produkt er en god tilføjelse. Det er som nævnt en meget ren opsætning af produkterne, hvilket gør, at 
man kan få et indtryk af hvert enkelt produkt, frem for at blive overvældet af antallet. Derudover er 
’mest solgte’ funktionen i hver kategori også en god måde at gøre siden nem og hurtig at navigere i.  

Føler du dig som kunde godt nok oplyst om produktet?  
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 Den basale information for produkterne er i orden, og man er dermed klar over mål, størrelse og 
kvalitet på de varer, som man bestiller. Til gengæld kunne ’produktinformation’ godt være mere 
uddybet, især på de lidt dyrere varer, så man fik en mindre faktuel, mere dybdegående beskrivelse af 
produktet.  

Er det nemt at komme igennem til kurven? 

 Det er meget nemt at komme til kurven, og kurven tilgås nogenlunde samme sted på hjemmesiden, 
som på andre sider. Det gør siden intuitiv at bruge. 

Er det nemt at gennemføre købet? 

 Det er meget nemt at gennemføre købet, og der er ingen overraskelser undervejs. Det føles også som 
en sikker side, hvor man ikke er nervøs for at blive snydt. Endnu en intuitiv funktion på siden.  

Har du nemt ved at finde frem til eventuelt ønskede informationer? Hvis ikke, hvad kunne gøres bedre? 

 Som tidligere nævnt, er det let at finde de simple informationer om produkterne, men 
’produktinformation’ kunne godt være uddybet yderligere.  

Hvad er din generelle mening om hjemmesiden, er den til at finde rundt i, og føler du som kunde at det er en 

positiv oplevelse at handle via hjemmesiden? 

 Det er en positiv oplevelse at handle på hjemmesiden, da produktudvalget er godt og til at betale i pris. 
Derudover føles siden som nævnt sikker, også på grund af trustpilotanmeldelser, der løbende ses på 
siden, og det er en forsikring om, at man modtager sine varer og at de stemmer overens med det, 
hjemmesiden har vist. 

Har du nogle egne synspunkter på hjemmesiden, som kunne gøre brugeroplevelsen bedre? 

 Forsiden kunne godt opstilles på en anden måde, som var mere indbydende. Den kunne komme til at 
se mere eksklusiv ud, mens den nuværende hjemmeside er god til at markere tilbud og et stort 
vareantal.  

 

 

Besvarelse 3 
Rasmus Ærenlund 

Alder: 

27 år (1992) 

 

 Er hjemmesiden ud fra dit syn sat pænt op? Kunne noget se bedre ud? 
o Synes hjemmesiden ser godt ud, der står dog meget man lige skal danne sig et overblik 

over inden man ved hvor man skal hen.  

 Er det til at finde rundt i kategorierne 
o Ja, men der er mange valgmuligheder, så hvis du ikke er helt sikker fra start er det en 

jungle, men godt i også har en der hedder noget i retningen af ”vælg alle”  

 Er opstillingen af produkterne gode nok? 
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o JA jeg synes det er fint det er i gitter. Der kunne godt være en mulighed med flere end 60 
produkter pr side, da der stadig er mange sider at komme igennem ved 60 produkter pr 
siden 

 Føler du dig som kunde godt nok oplyst om produktet? (eks. Specifikationer, produktbeskrivelsen) 
o Nogle produkter er bedre beskrevet end andre. Dette er især under knive, nogle knive har 

20 linjer om produktet, mens andre ingen informationer har, ud over mærke og længde.  
Derudover skal man google sig til mere info om køkkenmaskiner.  

 Er det nemt at komme igennem til kurven? 
o Ja, glider let.  

 Er det nemt at gennemfører købet? 
o Ja det er en positiv oplevelse kontra andre hjemmesider. 

 Har du nemt ved at finde frem til eventuelt ønskede informationer? Hvis ikke hvad kunne gøres 
bedre? 

o Er det informationer om virksomheden og kontaktinformationer, så bestemt ja.  

 Hvad er din generelle mening om hjemmesiden, er den til at finde rundt i? og føler du som kunde at 
det er positiv oplevelse at handle via hjemmesiden? 

o Ja den er fin at finde rundt i, meget at sluge men hurtigt at finde ud af. 

 Har du nogle egne synspunkter på hjemmesiden som kunne gøre brugeroplevelsen bedre? 
o Nej ser fint ud.  

 

Besvarelse 4  

Cathrine, 22 år 

Er hjemmesiden fra dit syn sat pænt op? Kunne noget se bedre ud? 

Ja, det synes jeg umiddelbart. Jeg synes måske det kæmpe ”spar minimum 10%” kunne være gjort på en 

anden måde, så det ikke ser så ”discount”-agtigt ud, og måske også at det ikke er større end jeres 

firmanavn.  

 

Er det til at finde rundt i kategorierne? 

Ja, nogenlunde. Dog er der virkelig mange underkategorier, hvilket gør det lidt forvirrende. Måske der 

kunne være færre af dem, og så kunne man som kunde filtrere? Tænker fx at der er en kategori der hedder 

pandekageplader, hvor der kun er et produkt, og andre, hvor der heller ikke er så mange. Det føles som om 

der sker enormt meget, jeg bliver lidt forvirret. 

 

Er opstillingen af produkterne gode nok? 

Ja, den er fin. Måske lidt unødvendigt at varenummeret står lige under produktnavnet, når man ikke er 

trykket ind på et bestemt produkt endnu – især fordi der bare står et nummer, og ikke at det er 

varenummer; man bliver lidt forvirret over hvad det så betyder. 

 

Føler du dig som kunde godt nok oplyst om produktet? 
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Ja. Jeg ville måske skrive en kort tekst, og placere specifikationer øverst, og så lagerstatus og levering 

nederst.  

 

Er det nemt at gennemføre købet? 

Ja 

 

Har du nemt ved at finde frem til eventuelt ønskede informationer? Hvis ikke, hvad kunne gøres bedre? 

Jeg synes måske der godt kunne være flere informationer om div. produkter. 

 

Hvad er din generelle mening om hjemmesiden, er den til at finde rundt i, og føler du som kunde at det 

er en positiv oplevelse at handle via hjemmesiden? 

Jeg bliver lidt forvirret og overvældet. Jeg tror jeg ville gøre det mere simpelt. Jeg ville måske også ændre 

”Kære Venner” i chatten. Men der er også mange gode produkter, og det virker som om der er et virkelig 

bredt udvalg.  

 

Har du nogle egne synspunkter på hjemmesiden som kunne gøre brugeroplevelsen bedre? 

Ikke flere end dem jeg har udtryk ovenover tror jeg  

 

Besvarelse 5  
Emma Agner – 22 år gammel 

 

Der er for meget på hjemmesiden som popper op og for mange farver. Den virker for ”aktiv” og reklamerne 
overdøver produkterne. 

 

Kategorierne virker overskuelige og det er rart at de er så specifikke. Til gengæld virker ’Køkkenmaskiner’ 
ret overvældende med så mange kategorier. Der kunne man måske bruge underkategorier eller lignende.  

Hvad kategoriserer hjemmehygge?? Det er sådan lidt upræcist føler jeg.  

 

Dog er der for mange aktivitetsknapper med for mange pop-op skærme, så fx ’Tilbudsvarer’-knappen sidder 
for tæt på ’Gryder og pander’ og det er lidt svært.  

 

Opstillingen af varerne på forsiden virker også lidt ude af kontekst, de burde måske have en overskrift eller 
noget. Under de forskellige kategorier fungerer det ellers rigtig fint! 

Fine produktbeskrivelser, god ide med fødevaredokumentationer. Det hele virker meget professionelt. 
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Ærgerligt de enkelte steder, hvor der mangler billeder af produkterne.  

 

Det er ud fra kategoriseringerne og produktbeskrivelserne (nogle gange også mangel på samme) tydeligt at 
kunden skal kende til mange af de her produkter på forhånd. Målgruppen skal vide hvad de vil have.  

 

Til gengæld dukkede alle sautépander ikke op under kategorien. Ledte efter Scanpan Ø26 Maitre D, men 
den dukkede kun op under ’Brands: Scanpan’ og ikke ’Sautépander’.  

 

Det er generelt rigtig nemt at købe og gennemføre købet. 

 

Mit generelle indtryk af hjemmesiden er, at den er lidt overvældende og at der sker ret meget. Der er et 
imponerende udvalg og man er ikke i tvivl om at det er en ordentlig butik med integritet. Hvis jeg som 
kunde ledte efter noget specifikt, ville jeg nok bare bruge søgefeltet, da de mange kategorier godt kan 
bliver uoverskueligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4  
Tal hentet fra H.W.Larsen’s analytics program  
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Bilag 5  
Tal er hentet fra H.W.Larsen’s mailchimpprofil fra www.mailchimp.dk  

 

 

http://www.mailchimp.dk/


79 
 

Bilag 6 
Tal hentet fra Analytics  

 


