
 

Markedet for 
dagligvarer bliver  
mere polariseret  

 

DAGLIGVARER: Kampen om danskernes husholdningskroner kommer i de 
kommende år til at stå mellem de supermarkeder, der satser på kvalitet – 
men discountkæder som Fakta stormer stadig frem 5 
 
Af MADS BRANDSEN 
 
Det 120 mia. kr. store danske dagligvaremarked 
har i årtier været domineret af to giganter: På 
den ene side brugsbevægelsen Coop og på den 
anden Dansk Supermarked Gruppen. Med en 
samlet markedsandel på to tredjedele er det 
stadig hos de to, der er mest gang i 
kasseapparaterne, men presset på dem og ikke 
mindst på deres mainstream-koncepter tager til 
i disse år. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

    Danskerne vil nemlig på den ene side have 
basisvarer til lave priser og dyre, danske bøffer 
til fredagshyggen.  
    Det afspejles i Irma-kædens regnskab, der i 
2007 var flottere end nogensinde. 1980’ernes 
blodrøde tal på bundlinjen, hvor ejeren, det 

daværende FDB, truede med at tage livet af den 
nydelige pige med forklædet er lykkelig glemt. 
Med undtagelse af en kort afstikker til Odense 
for 20 år siden har Irma i år for første gang 
åbnet butikker vest for Storebælt.  
    Informationsdirektør i Coop Danmark, der 
ejer Irma, Jens Juul Nielsen, lader forstå, at 
bølgen kun lige er begyndt – men at vi næppe 
kommer til at se en ny Irma-butik i enhver jysk 
provinsby. 
 
Målrettet ekspansion vestpå 
- Vi er meget målrettede i vores valg af nye 
butiksplaceringer. Mulighederne for at 
ekspandere yderligere i hovedstadsområdet er 
ved at være udtømte, så for tre år siden 
besluttede vi at etablere vi os de steder i 



provinsen, hvor kundegruppen ligesom i 
København er veluddannet og værdsætter 
kvalitetsfødevarer, forklarer Jens Juul Nielsen. 
    Foreløbig har Irma offentliggjort, at de to 
butikker i centrum af Odense og Århus får 
selskab af endnu en i det mondæne Risskov ved 
Århus, hvor Dagli’Brugsen skifter ham og ifører 
sig den karakteristiske Irma-blå farve. Senere på 
året kommer også Aalborg til, kunne Nordjyske 
Stiftstidende forleden fortælle. 
     Men hvor den næste butik kommer, er 
direktøren mere tilbageholdende med at afsløre, 
men nævner byer som Aalborg, Viborg, Vejle og 
Silkeborg som muligheder. 

DAGLIGVAREMARKEDET I TAL 
 

Den samlede omsætning udgør ca. 120 mia. 
kr. Størstedelen af butikkerne er organiseret i 
kapitalkæder (f.eks. Dansk Supermarked) 
eller frivillige kæder (f.eks. SuperBest). 
    Den største aktør på markedet er Coop 
med kæder som SuperBrugsen, Kvickly, Fakta 
og Irma med i alt 37 procent af markedet. 
Irma tegner sig isoleret set for 2 procent, 
mens Fakta sidder på 7 procent. 
    Næststørst er Dansk Supermarked 
Gruppen med Bilka, Netto, Salling Super og 
Føtex. I alt sidder de på 30 procent af 
markedet.  
    Gruppen af købmænd er næsten lige så 
stor. Den tæller de frivillige kæder som 
Edeka, Løvbjerg, Spar og Rema 1000. I alt 29 
procent. 
    Tilbage er blot 4 procent til markedets 
andre aktører, primært Aldi og Lidl. 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

    - Vi befinder os i en testperiode, der nok 
kommer til at vare et års tid. Indtil den er 
overstået er det svært at sige, hvor stort 
potentialet er. Men en god beliggenhed betyder 
meget, forklarer Jens Juul Nielsen og lader 
forstå, at man er villig til at springe til, hvis de 
rigtige lokaler bliver tomme.  
    Det gjorde de i april, da Irma overtog 
Magasins luksussupermarkeder, Mad & Vin, i 
Århus og Odense. I dag har de to butikker det 
kendte sortiment fra Irma på Sjælland – og dog, 
tilføjer Jens Juul Nielsen: 
    - Vi har fokuseret særligt på vores egne varer 
og økologien, fordi det er de varer, der gør Irma 
unik. 
    Det betyder, at hylderne ikke rummer helt så 
mange produkter med navne som Rynkeby, Arla 
og Danish Crown på emballagen – men flere, 
hvor der står Irmas udvalgte eller Irmas 
økologiske. 
 
Lidl-vækst overgås af Fakta 
Fuldstændig omvendt er det gået hos den nye 
tyske spiller på markedet, Lidl. Få hundrede 
meter fra Irmas fynske flagskib har kæden åbnet 
Odenses mest centralt beliggende 
discountforretning. Her er stadig et overtal af 
varer, der er produceret for Lidl, men der er 
også Coca-Cola, mælkeprodukter fra Arla og 
Matador-Mix. Lidl har nemlig siden indtoget i 
Danmark for tre år siden måttet erkende, at 
danskerne ikke har lyst til at undvære de kendte 
mærker. 
    Men selv om der siden 2005 er åbnet 50 Lidl-
butikker, er det Fakta, der tegner sig for den 
største ekspansion indenfor discountsektoren. 
Alene siden 2005 har den Coop-ejede kæde slået 
dørene op 70 nye steder, så der nu er 350 
butikker. Inden 2008 er omme, vil yderligere 18 
være kommet til, spår kædens etableringschef, 
Torben Thinggaard. 
    - Vi har igennem mange år åbnet lige så 
mange butikker som alle konkurrenterne til 
sammen. 

    Han føler sig ikke spor truet af Irma og andre 
mere luksusbetonede supermarkeder og tøver 
ikke med at gå ind på deres banehalvdel. 
    - Intet forhindrer os i at føre kvalitetsvarer. Vi 
kan endda gøre det langt billigere end de andre, 
siger han og vurderer, at der vil komme mere 
kvalitet i sortimentet i de kommende år i stedet 
for den klassiske discount.  
 
Dansk Supermarked uden supermarked 
Netop discount er et område, hvor markedets 
næststørste spiller, Dansk Supermarked 
Gruppen, står solidt som ejer af Danmarks 
eneste internationale dagligvarekæde, Netto. 
Men for et par år siden besluttede man at leve 
op til sit navn ved at lancere endnu en kæde. 
    - Vi har jo simpelthen manglet en egentlig 
supermarkedskæde i koncernen, forklarer 
informationschef Erik Eisenberg. Dog ikke fordi 
den A.P. Møller-Mærsk-ejede koncern føler sig 
presset: 
    - I al beskedenhed synes jeg vores regnskaber 
viser, at vi gør det ganske godt, men vi vil i de 
kommende år se en endnu større efterspørgsel 
efter varer med høj kvalitet, som har en historie, 
forklarer han. 
    Succesen har Dansk Supermarked allerede 
smagt lidt på med Salling Super i Århus og 
Aalborg. Men kæden har valgt navnet Føtex 
Food til den nye kæde, fordi Føtex-brandet er 
stærkest. 
    Vil I gå Irma i bedene med den nye kæde? 
     - Vores butikker kommer ikke til at ligne Irma 
ret meget. Men vi vil lægge vægt på kvalitet og 
have fingeren på pulsen, pointerer Eisenberg. 



    Han vurderer, at Føtex Food kommer til at 
bestå af omkring 50 butikker i de større 
byområder. Kædens første butikker åbner til 
foråret, hvor bl.a. den første Føtex-forretning i 
Guldsmedgade i det centrale Århus – blot få 
hundrede meter fra Irmas butik – omdannes til 
Føtex Food. 

HISTORIEN OM IRMA 
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    Udviklingen i retning af et mere polariseret 
dagligvaremarked med discount i den ene ende 
og kvalitet i den anden undrer ikke Lars Esbjerg, 
lektor og ph.d. ved MAPP Centre for Research 
on Customer Relations in the Food Sector, der er 
en del af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.  
  
Troløse forbrugere kræver hurtig mad 
- Vi har fået flere penge mellem hænderne de 
sidste 40 år, men faktisk bruger vi alligevel kun 
omkring 10 procent af indkomsten på 
dagligvarer. Det er enormt lavt i international 
sammenhæng. Men vi er blevet bedre til at 
forkæle os selv med luksusfødevarer som følge af 

vores gode økonomi, forklarer han og vurderer, 
at luksus-supermarkeder er noget, vi vil se 
meget mere af fremover. Selv om det betyder en 
polarisering af markedet, mener han ikke, det vil 
betyde, at forbrugerne deler sig i to grupper: 
    - Forbrugerne kan ikke opdeles i faste 
segmenter. Det, vi ser nu, er, at det er de samme 
forbrugere, der går i Irma om fredagen, som går 
i Netto om mandagen. Der har tidligere været en 
mere klar opdeling, men forbrugerne i dag er 
langt mindre trofaste, pointerer Lars Esbjerg. 
    Mens det altså vurderes som ganske givet, at 
konkurrencen mellem de kendte danskejede 
koncerner bliver intensiveret i de kommende år, 
er det store spørgsmål, hvornår og hvorvidt 
giganter som franske Carrefour og verdens 
største detailhandelskæde Wal-Mart indtager 
Danmark. Sidstnævnte har tidligere erklæret, at 
man ønsker at være repræsenteret på alle 
markeder i Europa.

 
 

Livet er for kort til kedelige 
supermarkeder 
INTERVIEW: Reklamemanden Jørn Duus mener, at et kvalitetskoncept som 
Irma har en gylden fremtid forude – men også sine begrænsninger: Vi 
kommer ikke til at se kæden i Vestjylland. 
 
- Man ender med at tabe, hvis man vil det hele. 
    Det siger kreativ direktør hos 
reklamebureauet Bates Y&R og tidligere vært på 
DR1’s livsstilsprogram ”Kender du typen?”, Jørn 
Duus, der mener, at den trend, vi i øjeblikket ser 
på dagligvaremarkedet er helt 
generel. 
    - Vi er blevet noget så trætte 
af det ligegyldige midterfelt af 
kedelige supermarkeder, der 
både prøver at være luksus og 
discount. På samme måde 
som det jo heller ikke er de 
store morgenaviser, der 
stormer frem på avismarkedet 
- men de langt mere 
profilerede som 
Weekendavisen og 
Information. 
    Hvem går i Irma? 
    - Det gør de forbrugere, der 
går op i kvalitet og i at varen 
har historie. Det er der 

mange, der gerne vil give 5 kr. ekstra for. De 
varer, man finder i Netto, har jo ingen historie at 
fortælle. Men derfor er det stadig ikke atypisk at 
man kommer begge steder, fortæller Jørn Duus, 
og pointerer dog, at Irma og Lidl næppe har 

Grundlægges 1886 som et lille æggeudsalg i Ravnsborg-
gade, København. Kun den engelske kæde Sainsbury’s er 
ældre. Irma introducerer tidligt egne varer, kunst på 
bæreposerne og udløbsdato på varerne. 
    Kæden købes af FDB i 1982 og rammes af økonomisk 
ruin som følge af kartoffelkuren. I 1990 viser bund-
linjen minus 130 mio. kr. FDB planlægger at sælge 
kæden – men fortryder.  
    I 1999 kommer nuværende direktør Alfred  
Josefsen til. Kæden får adskillige priser i løbet  
af 2000’erne, bl.a. for at være en god arbejds- 
plads. I 2007 satte Irma rekord ved at omsætte 
for 2,2 mia. og opnå et resultat på 75 mio. kr.  

  Læs mere på BUSINESS.DK 



mange fælles kunder. 
    - Irma er for livsnyderne og egoisterne. Ikke 
nødvendigvis kun for velbjergede, men for dem, 
der prioriterer dagligvarer frem for andre 
forbrugsvarer som for eksempel tøj. Det gør 
mange i de større byer, men det gør man i meget 
mindre grad i udkantsområderne, så derfor 
kommer vi ikke til at se en masse Irma’er i 
Jylland, spår Jørn Duus. 
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    Han mener, at Irmas styrke i markedet er 
sortimentet, der på nogle varegrupper er helt 
unikt. Sortimentet er nøglen til succesen – og 
derfor vil en kæde som SuperBest i det lange løb 
ikke have held med at få sig profileret som 
luksusbetonet supermarked, mener han. 
    - Vi har at gøre med et marked, der omfatter 
10, måske 15 procent af befolkningen. Der er 
simpelthen ikke plads til to kæder. 
    Hvad med resten? 
    - Halvdelen af befolkningen synes sikkert, at 
Irma er alt for dyrt. Og den resterende del bor 
for langt fra en butik – der er jo trods alt 
grænser for hvor mange kilometer, man kan og 
vil køre efter dagligvarer. For det er klart, at et 
butiksformat som Irma ikke vil få fodfæste 
udenfor de større byer. 
    Markedet blev ifølge Jørn Duus helt overladt 
til Irma, da den storkøbenhavnske kæde ISO 

blev overtaget af det købmandsejede Dagrofa og 
efterfølgende omdannet til SuperBest-butikker. 
Det førte til, at sortimentet blev justeret, så visse 
varer, der tidligere var forbeholdt kunderne i de 
københavnske brokvarterer og nordsjællandske 
forstæder nu også er kommet til provinsen. 
    De kommende år vil supermarkedskæderne 
vil over en bred kam opleve at man mister 
markedsandele. Samtidig vil danskerne bruge 
stadig mindre tid på at lave mad, vurderer Jørn 
Duus. Det indså Irma i 2001, da man åbnede 
Irma City fem steder i København – såkaldte 
convinience food-butikker, der har et stort 
udvalg af halvfærdige retter. 
    - I dag laver 18 procent af husstandene ikke 
mad dagligt. Den andel vil vokse i fremtiden, og 
det gør, at supermarkederne bliver nødt til at 
have et sortiment af færdigretter af en ordentlig 
kvalitet, forklarer Jørn Duus og nævner britiske 
Marks & Spencer som en kæde, der allerede har 
svaret på den efterspørgsel og i nogle af sine 
største butikker har 160 hyldemeter med 
convinience food. 
    - Og det er altså ikke færdigretter af den den 
pinlige slags, vi kender fra Netto herhjemme, 
fastslår han.

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Man ved hvad man har... 
På gaden i Odense er der sådan set glæde over den nye pige på byens dagligvaremarked. 
Hun er god nok til fest, men til daglig står den på discount, viser Berlingske Business’ 
voxpop. 
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Anna Mose, 21 år, musik-
studerende, Odense C 

Anders Birkenfeldt, 23 år, 
jurastuderende, Odense C 

Erling Skov, 77 år, pens. 
bankassistent, Odense S 

   
Hvor køber du ind? Hvor køber du ind? Hvor køber du ind? 
- Jeg handler tæt på hvor 
jeg bor. Som regel i 
SuperBrugsen, men hvis jeg 
handler stort ind er det som 
regel i Netto. Jeg kan godt 
lide at man kan få det 
meste et sted. 

- Til dagligt bliver det bare 
den lokale Netto eller 
Fakta, men jeg går andre 
steder hen, hvis jeg skal 
have noget særligt, f.eks. 
til en middag med gutterne. 

- De fleste af mine indkøb 
gør jeg hos min lokale 
købmand i det sydlige 
Odense. Jeg handler kun 
herinde i centrum, hvis jeg 
alligevel er herinde i et 
andet ærinde. 

 
  Hvad synes du om Irma?   

 Hvad får dig så til at gå i 
Irma? 

Hvordan kan det så være 
det lige blev Irma i dag? 

- Det er første gang jeg har 
været her. Jeg er ret 
imponeret. Butikken er 
rigtig fancy. Jeg gik efter 
noget Cointreau, som de 
desværre ikke havde – men 
jeg kunne sagtens finde på 
at gå herind næste gang jeg 
skal lave god mad. 

 
 - De har nogle ting, man 

ikke kan få andre steder, for 
eksempel økologisk 
speltknækbrød, som jeg lige 
har købt. Det er fedt at man 
kan få så specielle ting – og 
det er helt sikkert noget, 
der kan få mig herhen igen. 

- Jeg kan godt lide den nye 
butik. Vareudvalget er 
fornuftigt, og det bliver 
præsenteret rigtig flot. Og 
så har de mange af de 
varer, man var vant til fra 
Magasins Mad & Vin.  

 
 
 
 
 
   

 
 


