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1.0 Indledning
Online dagligvarehandel og måltidskasser har været noget, som længe har eksisteret på det
danske marked, men da Covid-19 pandemien startede i marts 2020 fik mange virksomheder
indenfor den branche fremgang. “I dag handler mere end hver anden e-handelsforbruger
dagligvarer og måltidskasser på nettet.” (“Salget af dagligvarer stormer frem på nettet”,
https://www.danskerhverv.dk/ 2021 (09-03-2022)).
I vores projekt ønsker vi at analysere hvilke tiltag der skal til for, at nemlig.com opnår vækst
på markedet indenfor online handel af dagligvarer og måltidskasser.
I takt med, at man ser vækst på markedet for online dagligvarehandel og måltidskasser, vokser
konkurrencen også. Når vi kigger på online dagligvaremarkedet, så er det nemlig.com, som
dominerer (“E-handelsanalysen 2021: Ny forbrugsrekord på nettet - væksten er størst i danske
butikker”, https://www.danskerhverv.dk/, 2022 (09-03-2022)), men på måltidskassemarkedet
er nemlig.com forholdsvis ny, og har mange store konkurrenter. I 2018 begyndte Nemlig at
lancere måltidskasser, som et strategisk tiltag til at fortsætte deres vækst på markedet for ehandel for dagligvarer. (“Nemlig.com angriber måltidskassemarkedet og lancerer Danmarks
mest fleksible Måltidskasse”, https://www.nemlig.com/, 2018 (09-03-2022)). På baggrund af
ovenstående samt den økonomiske fremgang hos nemlig.com, kan det altså ses, at online
dagligvarehandel samt måltidskasser har fået interesse fra forbrugerne de seneste par år. Vi
ønsker på baggrund af ovenstående at analysere og vurdere tiltag, som skal til for at nemlig.com
opnår vækst på markedet indenfor online handel af dagligvarer samt måltidskasse markedet.

1.1 Problemidentifikation
Markedet for dagligvarehandel online har de seneste fem år oplevet vækst på flere områder,
hvor andelen af forbrugere, som handler dagligvarer online er steget med 75%, og i år 2021
kunne man se, at hver anden forbruger som handlede på nettet, også købte dagligvarer og
måltidskasser. Corona Pandemien har haft stor indflydelse på udviklingen i salg, men også flere
store aktører på markedet, har givet den almene forbruger flere muligheder. COOP, Salling
Group, Aarstiderne, nemlig.com, Wolt osv. har alle oprustet under covid-19 krisen, hvilket har
mættet markedet på mange områder. Dette gør, at forbrugerne har et stort udvalg af muligheder
for at få leveret dagligvarer eller måltidskasser lige til døren. (Ralund, N. & Bjerremann, S.,
Salget af dagligvarer stormer frem på nettet, 19-08-2021). Corona påvirkningen har
umiddelbart lagt sig i 2022, hvor e-handel oplever en naturlig tilbagegang, ovenpå to år med
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ekstrem vækst. De fordele virksomhederne oplevede under krisen, kan nu muligvis blive til
konsekvenser. Flere virksomheder har øget antal af medarbejdere samt øget deres
omkostninger, hvor f.eks. nemlig.com ansatte 200 nye medarbejdere på 2 uger. (Pedersen,
Signe Ferslev, Nemlig.com har ansat 200 på to uger - nu ansætter de 200 medarbejder mere,
01-04-2020).
Virksomhederne på markedet skal nu ind og analysere på, hvad de kan gøre ved den faldende
efterspørgsel man forventer på markedet. Hvordan differentierer de forskellige spillere sig på
markedet efter andelen af konkurrenter er stigende. (Nielsen, J. B., (2022) E-handels barometer,
(06-05-22)).

1.1.2 Problemstilling
Ovenstående problemer på markedet for online dagligvarehandel efterlader nemlig.com med
noget stof til eftertanke. Nemlig.com har på nuværende tidspunkt 1.500 ansatte i virksomheden,
hvor man har fordoblet sine omkostninger på personalet siden år 2020. Virksomheden har også
store driftsomkostninger i form af logistik, hvilket virksomheden også har fordoblet siden år
2020, eftersom de har leveret til flere danske hjem.
Nemlig.com investerede i 2021 i nye store lagerfaciliteter i Aarhus for et trecifret millionbeløb,
som skal kunne huse yderligere 1.000 medarbejdere. Virksomheden har udviklet forretningen
hurtigere end forventet, og har ageret ud fra salget under covid-19 krisen, hvilket leder op til
problemstillingen om nemlig.com kan fortsætte deres vækst i en branche, som lige nu oplever
faldende efterspørgsel, og hvordan kan virksomheden undgå en stor fyringsrunde, hvis salget
fortsætter som det ser ud nu? Nemlig.com har udvidet deres lagerfaciliteter for at kunne
servicere deres kunder hurtigere, men spørgsmålet er om det er nok til at kunne bliver
markedsleder, og være konkurrencedygtige på et mættet markedet.

1.1.3 Hovedspørgsmål
Hovedspørgsmål: Hvordan sikrer nemlig.com fremtidig vækst?

Vækst: Når man skal definere fremtidig vækst i vores opgave, så vil vækst blive defineret som
udvidelse af nemlig.coms kundesegment samt varesortiment. Nemlig.coms regnskab bærer
præg af mange negative nøgletal, hvorfor vores løsningsforslag vil have fokus på at skulle være
rentabel for nemlig.com.

Side 6 af 63

1.1.4 Underspørgsmål
● Har nemlig.com vækstet væsentlig mere under coronakrisen end før krisen, og hvilke
faktorer har påvirket denne vækst?
● Hvilken indflydelse har fremtidig vækst på nemlig.coms strategi?
● Hvordan har Covid-19 påvirket nemlig.coms økonomiske vækst?
● Hvordan er nemlig.coms interne situation, og hvilke stærke sider har virksomheden, for
at være konkurrencedygtige på markedet?
● Hvordan ser Nemlig.com økonomiske situation ud i forhold til at kunne ekspanderer til
yderligere geografiske områder?
● Hvordan er slutbrugernes adfærd i forhold til køb af dagligvarer og måltidskasser
online?
● Hvilket kundesegment er Nemlig.com største, og hvordan skal virksomheden bibeholde
eller øge sit kundesegment?

1.2 Afgrænsning
For at kunne komme i dybden med dette projekt, vil der blive afgrænset til at skrive om online
salg af dagligvarer og måltidskasser på det danske marked.
Da opgaven omhandler løsningsforslag til fortsat fastholdelse af vækst under og efter Covid-19
pandemien, vil perioden blive afgrænset til at have fokus på starten af pandemien til den
nuværende situation på markedet. Når vi skal analysere økonomiske tal, vil de udvalgte
regnskabsperioder passe til vores nævnte afgrænset periode.
Nemlig.com sælger både til business to business og business to consumer. Vi har valgt at have
fokus på business to consumer.
Vi afgrænser til kun at kigge på e-handel, hvor et af følgende er opfyldt:
●

Virksomheder, som tilbyder salg af online dagligvarer

●

Virksomheder, som tilbyder salg af måltidskasser

●

Virksomheder, som både tilbyder salg af online dagligvarer og måltidskasser

Vi har valgt at fravælge PESTEL modellen, da vi benytter omverdensmodellen og her er både
en analyse for det interne samt eksterne forhold, derfor er omverdensanalysen mere
dybdegående.
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1.3 Metode
Opgaven er bygget op efter hovedparadigmet realisme, hvor vi arbejder inden for det man
allerede ved omkring måltidskasser, og derudfra udvikle ny viden, til hvordan nemlig.com kan
fastholde væksten. Vi vil indsamle empiri i form af årsrapporter for nemlig.com, samt deres
konkurrenter til brug i teorier og metoder, som vil blive uddybet i nedenstående afsnit. Vi vil
gøre brug af primære kilder, som pressemeddelelser fra nemlig.com og andre udtalelser fra
virksomheden. Sekundære kilder vil blandt andre være statistikker, og andre analyser om
dagligvares e-handelsmarkedet. Vi har valgt at gøre brug af spørgeskema for at finde ud af
slutbrugerens adfærd, og hvilket kundesegment der er størst på markedet. Dette vil blive sendt
ud gennem sociale medier, som vil udføres med en kvantitative metode for, at opnå data
omkring vores population via opstillede spørgsmål, hvor der vil være spørgsmål der er givet på
forhånd med multiple choice svarmuligheder eller en skala.

Vi har forsøgt at komme bredt omkring fagene, for at kunne gennemarbejde problemstillingen
bedst muligt, gennem modeller og teorier. De fag der hovedsageligt har været fokus på er;
forretningsforståelse, samfundsøkonomi, forretningsanalyse og

erhvervsret. Redegørelsen

tager udgangspunkt i at beskrive nemlig.com og historien bag, samtidig med der bliver redegjort
for markedet for online handel af dagligvarer samt måltidskasser. Der vil blive udarbejdet en
regnskabsanalyse, som lægger sig op af fagene forretningsanalyse, forretningsforståelse og
erhvervsret. Regnskabsanalysen skal give indsigt i hvordan nemlig.com har haft rekord store
omsætnings år, men stadigvæk leverer negative resultater. Porters værdikæde bruges til at
undersøge nemlig.com interne situation, hvor der uddybes med en PLC-kurve, for at undersøge
hvilken fase virksomheden befinder sig i. Markedet vil blive analyseret gennem modellerne
omverdensmodellen og porters five forces. Modellerne vil blive udarbejdet for at få en bredere
forståelse af de faktorer på markedet, som påvirker nemlig.com. Spørgeskemaerne skal bruges
som en dataindsamling, der kan give ny viden omkring populationen i Danmark, hvilket skal
bruges til deskriptiv statistik, som fortæller om slutbrugerens adfærd. Løsningsforslagene vil til
sidst blive udarbejdet i samarbejde med en SWOT og TOWS model, hvilket bliver på baggrund
af ovenstående analyser og delkonklusioner.
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2.0 Redegørelse
2.1 Redegørelse for virksomheden nemlig.com
Nemlig.com er et online-supermarked, som leverer dagligvarer direkte til den danske forbruger.
Virksomheden der blev stiftet i 2010 af Stefan Plenge. Nemlig.com har i dag hovedkvarter i
Storkøbenhavn, hvor deres varehus samt administration befinder sig.
Nemlig.com har en vision om at skabe et bedre liv for danskerne (Nemlig.com A/S, Årsrapport
2020/21), ved at tilbyde forbrugere mulighed for at købe deres dagligvarer og nettet. Udover at
tilbyde online handel af dagligvarer, er det også muligt at indhente inspiration gennem et
opskriftunivers, og i 2018 begyndte virksomheden at lancere måltidskasser. Nemlig.com
tilbyder levering af daglivarer mv. på Fyn, Sjælland og Jylland, og i dag er der stadig flere
områder, som virksomheden ikke leverer til. Nemlig.com har dog planer om at udvide deres
lokationsområder ved blandt andet at etablere et varehus i Aarhus (Nemlig.com A/S, Årsrapport
2020/21).
Nemlig.com oplevede stor efterspørgsel under Covid-19 krisen i Danmark, hvilket også har haft
en positiv påvirkning på deres regnskab. I 2019/20 regnskabet oplevede nemlig.com for første
gang siden deres etablering et positivt EBITDA resultat (Nemlig.com A/S, Årsrapport
2019/20). I 2020/21 oplevede nemlig.com igen stor fremgang, hvilket også var påvirket af
Covid-19 krisen, og i regnskabet for 2020/21 udtaler ledelsen, at de forventer fortsat stor
efterspørgsel, men ikke i samme omfang som under Covid-19 krisen. Dette skyldes både
faldende efterspørgsel samt langsigtede investeringsplaner.
Ovenstående giver et godt grundlag for at analysere hvordan nemlig.com kan blive ved med at
skabe vækst samt opretholde efterspørgslen blandt sine kunder.

2.2 Redegørelse for markedet for online dagligvarer og
måltidskasser
Markedet for online dagligvare- og måltidskasse har de sidste par år haft en markant fremgang,
og er på 5 år vokset med 75% af forbrugere der enten handler dagligvarer eller måltidskasser
online. Udviklingen på markedet har over en lang periode været i en positiv udvikling, hvilket
også har gjort det nemmere for de danske forbrugere at handle dagligvarer og måltidskasser på
nettet. Jf. dansk erhvervs E-handelsanalyse er det er især børnefamilier, der i høj grad anvender
muligheden for at købe dagligvarer og måltidskasser online. Hvor det modsat især er den ældre
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generation der er mere tilbageholdende på dette markedet. (“Salget af dagligvarer stormer frem
på nettet”, https://www.danskerhverv.dk/ 2021 (20-5-2022)). Når markedet er i fremdrift,
kommer der også nye konkurrenter til. De største udbydere i 2021 på markedet for dagligvarer
og måltidskasser var nemlig.com, coop.dk, Salling Group, Aarstiderne og RetNemt.

3.0 Analyse
3.1 Regnskabsanalyse:
I følgende afsnit vil der blive udarbejdet en regnskabsanalyse for nemlig.com A/S, hvor vi vil
sammenligne relevante nøgletal mellem nemlig.com og Aarstiderne A/S.
Regnskabsanalysen udarbejdes for at få et indblik i nemlig.coms økonomiske situation set i
forhold til mulige tiltag de kan gøre for at beholde væksten på markedet samt deres økonomiske
situation i forhold til deres konkurrenter. Der vil derfor blive lagt fokus på nemlig.coms
økonomiske situation, hvorfor sammenligningen til Aarstiderne A/S vil blive en lille del af
analysen.

For udarbejdelse af nøgletal samt regnskabsanalysen, har vi brugt sekundære kvalitative
datakilder i form af virksomhedernes offentliggjorte regnskaber på Erhvervsstyrelsens
hjemmeside samt virksomhedernes interne regnskabstal. Derudover har vi brugt bogen
“Regnskab og regnskabsanalyse”, som grundlag for udarbejdelse af formler til nøgletal samt
regnskabsanalysen.
Nemlig.com og Aarstidernes årsrapporter er revideret af E&Y, som er et anerkendt
revisionsfirma. Begge årsrapporter er afgivet uden forbehold, og vi mener derfor, at
årsrapporterne kan bruges som pålidelige kilder til vores regnskabsanalyse.

Nemlig.com har forskudt regnskabsår, som omfatter perioden 1/8-31/7 regnskabsår, hvor
Aarstiderne har 1/1-31/12 regnskabsår. Vi har udarbejdet regnskabsanalysen samt nøgletallene
på baggrund af virksomhederne seneste 4 år.
Nemlig.com: (2017/18 til og med 2020/2021)
Aarstiderne: (2017 til og med 2020)

Nemlig.com er i regnskabsklasse C, hvilket er den næststørste regnskabsklasse.
Regnskabsklassen bestemmer hvilke regler, som regnskabet skal aflægges med. Reglerne for
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regnskabet findes i Årsregnskabsloven, som vil blive omtalt ÅRL i analysen. I regnskabsklasse
C findes der både mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber, og på nuværende tidspunkt
er Nemlig.com omfattet af klasse C mellemstor. Når det skal bestemmes hvilken
regnskabsklasse man er omfattet af, er det virksomhedens balancesum, nettoomsætning og antal
ansatte der bestemmer dette. Når 2 af følgende overskrides 2 år i træk overgår man fra
regnskabsklasse C mellemstor til stor:
Balancesum:

kr. 36-143 mio.

Nettoomsætning:

kr. 72-286 mio.

Antal ansatte:

kr. 50-250 ansatte

(Bang, K E. & Furbo Sørensen, J., 2014, Regnskab og regnskabsanalyse - en grundbog med
opgaver, Hans Reitzels Forlag, København (side 37))

I nemlig.coms regnskab er det værd at bemærke, at i 2020/21 overskrider de alle ovenstående
grænser, hvorfor man i 2021/22 regnskabsåret skal være opmærksom på om grænserne
overskrides igen. Hvis dette er tilfældet vil Nemlig.com skulle aflægge regnskab efter flere krav
og regler, som er nævnt i ÅRL §§80-95a, §96, stk. 1 og 2, og §§97-101. (Årsregnskabsloven,
https://www.retsinformation.dk/ (13-05-2022)). I nemlig.coms koncern oplyser man allerede
om mange af de ting man er forpligtede til. Men man må antage, at det bliver mere krævende
at aflægge årsregnskab, hvis nemlig.com skal følge reglerne for regnskabsklasse C stor.

3.1.1 Rentabilitetsanalyse

Kilde: Egen tilvirkning
En rentabilitetsanalyse analyserer virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital
(Bang, K E. & Furbo Sørensen, J., 2014, Regnskab og regnskabsanalyse - en grundbog med
opgaver, Hans Reitzels Forlag, København (side 72)).
I de første år vurderes nemlig.coms rentabilitet ikke at være på et tilfredsstillende niveau. De
har en negativ afkastning- og overskudsgrad, som gør sig gældende alle 4 år. Dog bliver
nøgletallene mindre negative, hvilket er en positiv udvikling.
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Afkastningsgraden viser forrentningen af den investerede kapital. Afkastningsgraden er på 63,4% i 2017/18, hvilket vurderes at være meget utilfredsstillende niveau. Afkastningsgraden
er i 2020/21 på -5,2%, hvilket er en klart forbedring siden 2017/18, men vurderes stadig ikke at
være på et fornuftigt niveau i forhold til markedsrenten, som man oftest sammenligner
afkastgraden med.
Overskudsgraden viser, hvor stor indtjening omsætningen skaber. Overskudsgraden følger på
samme vis udviklingen i afkastningsgraden, hvor den også er negativ i hele perioden, men har
en positiv udvikling.
Nemlig.coms ledelse beskriver i ledelsesberetningen for 2017/18 de negative resultater, som
forventet grundet fortsat investering. Derudover udtaler de, at det høje investeringsniveau
forventes at fortsætte, men vil være til gavn for kunder, medarbejdere og ejere. (Nemlig.com
A/S, Årsrapport 2017/18). I ledelsesberetningen 2020/21 beskrives det, at de negative nøgletal
stadig er påvirket af det langsigtede høje investeringsniveau.
Hvis der sammenlignes med Aarstiderne A/S, vurderes Aarstidernes nøgletal at ligge på et mere
fornuftigt niveau. Aarstidernes afkastningsgrad ligger væsentlig over markedsrenten.
Aarstidernes overskudsgrad vurderes også at ligge på et fornuftigt niveau. Det er svært at
sammenligne nøgletallene med nemlig.coms nøgletal, da nemlig.coms nøgletal som tidligere
nævnt er præget af investeringer.

3.1.2 Egenkapitalens forrentning

Kilde: Egen tilvirkning
Egenkapitalens forrentning fortæller hvordan egenkapitalen er blevet forrentet i virksomheden.
Når vi kigger på egenkapitalens forretning for nemlig.com bæger den også præg af, at
nemlig.com er inde i en investeringsfase, hvorfor nemlig.com i 2020/21 tabte 43 kr. pr.
investeret 100 kr., hvilket anses at være meget utilfredsstillende. Egenkapitalens forrentning er
mere negativ end virksomhedens afkastningsgrad.
Hvis man kigger på nemlig.coms gældsrente, er den også faldende, hvilket er positivt, da den
viser “den rente, som virksomheden i gennemsnit har betalt af sine forpligtelser” (Bang, K E.
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& Furbo Sørensen, J., 2014, Regnskab og regnskabsanalyse - en grundbog med opgaver, Hans
Reitzels Forlag, København (side 80)). Når vi kigger på gearingen, som også er et nøgletal man
analyserer på under egenkapitalen, kigger man på forholdet mellem virksomhedens
forpligtelser og virksomhedens egenkapital. (Bang, K E. & Furbo Sørensen, J., 2014, Regnskab
og regnskabsanalyse - en grundbog med opgaver, Hans Reitzels Forlag, København (side 81)).
Nemlig.coms gearing er stigende, hvilket vil sige, at virksomheden har fået en større gæld i
forhold til deres egenkapital. Det stemmer godt overens med, at nemlig.com øger deres
investeringer, hvorfor der naturligt også ville komme mere gæld.
Nøgletallene, gældsrenten og gearingen kan godt sammenlignes med Aarstiderne. Ved
analyseret nøgletal under egenkapitalens forrentning ligger Aarstidernes nøgletal også på et
mere fornuftigt niveau end nemlig.com Man kan dog se, at gældsrenten er faldende ved dem
begge, hvilket stemmer godt overens med, at renten i Danmark generelt set har været meget
faldende de seneste par år. Aarstidernes afkastningsgrad er højere end gældsrenten, hvilket vil
sige, at de tjener penge på arbejde med gæld, hvilket ikke er tilfældet hos nemlig.com. Dette
kan blandt andet skyldes, at Aarstiderne er mere etableret på markedet, hvor nemlig.com stadig
er under en udviklingsfase på markedet.

Samlet set er nemlig.coms rentabilitet på et utilfredsstillende niveau, men generelt bevæger
nøgletallene sig i en mere fornuftig retning. Virksomheden forklarer dog deres ikke
tilfredsstillende indtjeningsevne med, at deres investeringer er høje, og det vil gavne
virksomheden på sigt.

3.1.3 Indtjeningsanalyse
På baggrund af rentabilitetsanalysen kan vi konkludere, at nemlig.com rentabilitet ikke er på et
tilfredsstillende niveau, men rentabiliteten er i en positiv udvikling. Den positive udvikling ses
ved, at overskudsgraden er blevet forbedret de seneste 4 år. I indtjeningsanalysen vil årsagerne
til den positive udvikling i rentabiliteten blive analyseret.
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Når vi kigger på bruttoavanceprocenten, som viser forholdet mellem nettoomsætningen og
virksomhedens vareforbrug + andre eksterne omkostninger (Bang, K E. & Furbo Sørensen, J.,
2014, Regnskab og regnskabsanalyse - en grundbog med opgaver, Hans Reitzels Forlag,
København (side 89)), er nøgletallet stigende, hvilket er en positiv udvikling, da deres
omsætning stiger mere end vareforbruget. Dette kan man også se ved indekstallene, hvor
nemlig.coms omsætning er steget med 171% de seneste 4 år, og vareforbruget er steget med
159%. Nemlig.coms indekstal fortæller også om selskabets udvikling, hvilket må anses at være
rigtig god, da omsætningen næsten er tredoblet de seneste 4 år. Indekstallene for vareforbruget
følger med udviklingen i omsætningen, men stiger ikke lige så meget, hvilket påvirker
bruttoavanceprocenten positivt.
Ved sammenligning til Aarstidernes bruttoavanceprocent er den på et bedre niveau, dog ser
man slet ikke en ligeså stor stigning i omsætningen, som hos nemlig.com. Dette tyder igen på,
at Aarstiderne er en mere etableret virksomhed på markedet, hvor nemlig.com er i en
udviklingsfase.

3.1.4 Analyse af soliditet

Når man skal vurdere virksomhedens soliditet, kigger man på dens evne til at bære tab.
Ovenstående er nemlig.coms soliditetsgrad beregnet, og den fortæller “hvor stor en del af
virksomhedens aktiver der kan gå tabt, før det går ud over virksomhedens kreditorer”. (Bang,
K E. & Furbo Sørensen, J., 2014, Regnskab og regnskabsanalyse - en grundbog med opgaver,
Hans Reitzels Forlag, København (side 109)). Soliditetsgraden er væsentlig forringet i perioden,
hvor vi har beregnet nøgletallet. Normalt snakker man om, at en fornuftig soliditetsgrad bør
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være på omkring 40%, hvorfor man godt kan synes, at nemlig.coms soliditetsgrad er faretruende
i perioden fra 2019-2021.
Hvis man sammenligner med Aarstiderne, så har nemlig.com en væsentlig bedre soliditetsgrad
i år 2017/18, men er derefter meget faldende, hvorfor Aarstidernes soliditetsgrad anses som
meget mere fornuftig.

3.1.5 Delkonklusion på regnskabsanalyse
På baggrund af ovenstående regnskabsanalyse, kan det konkluderes, at nemlig.com har nogle
faretruende nøgletal på baggrund af, at de har opnået stor vækst i omsætningen de seneste 4
regnskabsår. Den positive vækst i omsætningen skyldes især, at markedet inden for online
handel af dagligvarer samt måltidskasse markedet steg under Covid-19 krisen, hvilket vi vil
komme ind på senere i analysen, samt hvad der skal til for nemlig.com opretholder sin vækst.
De fleste af nemlig.coms nøgletal følger den positive udviklingen der er i omsætningen, da de
også har haft en positiv udvikling til trods for, de stadig ikke vurderes at være på et fornuftigt
niveau.
Man kan konkludere, at nemlig.coms regnskaber bærer præg af, at de investerer i fremtiden.
I analysen har vi sammenholdt nemlig.coms nøgletal med Aarstiderne A/S. Dette har vi gjort
for at få et indblik i nemlig.coms økonomiske situation på markedet. Vi er dog kommet frem til
i analysen, at nemlig.coms nøgletal er meget svære at sammenligne, da deres regnskaber i alle
4 perioder bærer præg af, at de foretager store investeringer, hvorfor alle deres nøgletal vurderes
utilfredsstillende i perioderne. Men på baggrund af dette, kan vi konkludere, at nemlig.com er
i en udviklingsfase, hvor konkurrenter, som blandt andet Aarstiderne anses at være mere
veletableret.

3.2 Porters værdikæde
Vi har valgt at gøre brug af Michael Porters værdikædeanalyse for at identificere de interne
værdi aktiviteter, som skaber merværdi og fortjeneste til virksomheden. Porters værdikæde
består af 9 forskellige værdi aktiviteter, disse er delt op i henholdsvis primære aktiviteter og
støtteaktiviteter. For nemlig.com vedkommende ligger de værdiskabende aktiviteter både inden
for de primære aktiviteter og inden for støtte aktiviteterne. De primære aktiviteter er dem, der
står i direkte forbindelse med produktet, mens støtte aktiviteterne komplettere de primære
værdier i processen. (Andersen, F. R., m.fl. 2013, International markedsføring, Trojka / Gads
forlag A/S, København (Side 42-45)). Værdikæden for en handelsvirksomhed passer som
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udgangspunkt ikke helt ind i porters værdikæde, da den mest henvender sig til en
servicevirksomhed. Vi har dog valgt at bruge porters værdikæde til at analysere værdikæden
hos nemlig.com, uden at ændre på opstillingen heraf. Vi har ændret de forskellige aktiviteter,
således de beskriver processerne i en handelsvirksomhed.

3.2.1 Primære aktiviteter
Indgående logistik
Aktiviteten indgående logistik omfatter nemlig.coms bestilling, kontrol og modtagelse af varer
på deres hovedlager i Brøndby. Den omfatter desuden også deres interne transport, fra de
modtager varerne til de er lagt på lager og klar til videre behandling. Nemlig.coms hovedkontor
er centraliseret i Brøndby, hvor de både har indkøb og lager, hvilket er med til at reducere
omkostningerne. (21.2 Porters værdikæde, https://virksomhed.systime.dk, 2022 (15-05-2022))

Produktion
Produktionen vil i nemlig.coms tilfælde omhandle deres lager i stedet for produktion, da de ikke
producerer nogle af deres produkter selv. Nemlig.com anvender deres hovedlager i Brøndby,
hvor alle ordre pakkes og sendes fra. Det er midlertidigt også deres eneste logistikcenter. Herfra
kan nemlig.com sende varer afsted til hele Sjælland og Fyn samt dele af Jylland. De kan på
nuværende tidspunkt levere til 83% af alle danske husstande. (Levering med nemlig.com,
http://www.nemlig.com, 2022 (13-05-2022)). Da der handles med dagligvarer har nemlig.com
en høj varelageromsætningshastighed jf. regnskabsanalysen, hvilket er med til at de ikke har
bundet deres kapital i deres varelager.
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Udgående logistik
Den udgående logistik for nemlig.com indebærer ekspedition og distribution af varerne på
lageret, samt ordremodtagelse fra kunderne. Nemlig.com har digitaliseret hele denne proces,
således det meste foregår papirløst. Et sted de i høj grad har optimeret deres processer, er deres
arbejde med at plukke og pakke en ordre. Her får deres medarbejdere hjælp fra moderne
teknologi, som er et system kaldet Pick-by-voice-system. Det er et system der fortæller, hvilken
reol og hylde, varen skal plukkes fra, samt antal og hvilken ordre varen hører til.
(Arbejdsforhold, http://www.nemlig.com, 2022 (13-05-2022)). Deres kundekontakt i forhold
til ordremodtagelse kører også helt automatisk, og skaber dermed værdi for kunden.
Grundlæggende har nemlig.com ved implementering af nyt software til deres processer, skabt
en øget kvalitet af deres arbejde, og formindsket en stor del af menneskelige fejl, der kan opstå
ved at køre processen manuelt på printet papir. (Digitaliseringen skal gavne kunderne,
http://www.cxomagasinet.dk, 2022 (15-05-2022)).

Nemlig.com anvender eksterne chauffører til at levere ordnerne, og det er muligt for kunderne
at vælge imellem to forskellige leveringsmuligheder, personlig og fleksibel. Det betyder, at
levering kan tilpasses kunden og deres præferencer i forhold til tid, sted og tilstedeværelse. Dog
har nemlig.com haft en såkaldt ‘shitstorm’ vedrørende deres fragtmænd, og da de har valgt at
bruge eksterne fragtfirmaer, burde nemlig.com kigge ind i dette, og se om det ville give mere
værdi, hvis ikke dette område var outsourcet.
Nemlig.com har som led i deres miljøplaner indført leveringen om natten med det formål, at
reducere CO2, fordi de så kan planlægge bedre ruter til kunden og undgå for meget trafik. (Side
10, Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21).

Marketing og salg
Nemlig.com anvender i høj grad digitale medier til sin markedsføring. De bruger f.eks. Google
Ads, hvilket betyder at nemlig.com bliver vist som en af de første valgmuligheder ved en google
søgning vedrørende dagligvare og måltidskasser. Derudover bruger nemlig.com også velkendte
tv-programmer, som en del af deres markedsføring. Her understøtter nemlig.com deres brand i
forhold til kvalitet af deres råvarer og friskhed af disse, hvilket er vigtigt for både nemlig.com
og kunderne.
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Service efter salg
Denne aktivitet dækker modtagelse og håndtering af reklamationer og returneringer. Her
forholder nemlig.com sig til forbrugeraftalen, dvs. at der ingen fortrydelsesret er på
levnedsmidler og varer til husholdning, og 14 dages fortrydelsesret på alle andre varer end
levnedsmidler og varer til husholdning. 14 dage efter modtagelsen af varerne fysisk udløber
fortrydelsesfristen.

(Handelsbetingelser,

http://www.nemlig.com,

2022

(13-05-2022)).

Nemlig.com yder kundeservice alle ugens dage, også på helligdage i tidsrummet 06 til 22 for
at sikre at alle har mulighed for at komme i kontakt med dem. Dette bidrager til, at kunderne
opnår den fulde værdi af de produkter, som de har købt.

3.2.2 Støtteaktiviteter
Virksomhedens infrastruktur
Nemlig.com har en IT-afdeling på cirka 60 medarbejdere, som sidder på hovedkontoret i
Brøndby samt en samarbejdspartner i Ukraine på cirka 40 medarbejdere. IT-afdelingen dækker
både drift og udvikling. De har en stor IT-afdeling, da de selv udvikler de funktionaliteter de
bruger på deres hjemmeside. Nemlig.com råder over flere IT-systemer og softwareredskaber,
som er centrale for, at de primære aktiviteter kan fungere. Det er bl.a. i forhold til indkøb til
lageret, ordreafgivelse på hjemmesiden og afsendelse af ordren.
Nemlig.com er en virksomhed, hvor det er vigtigt at kunderne kan aflægge en ordre på
hjemmeside på alle tidspunkter af døgnet, og at lageret kan modtage ordren hurtigst muligt, da
varerne der handles med, kan have en kort holdbarhed. Derudover er det vigtigt med en rapport
over, hvilke varer der købes flest af, således der kan indkøbes nok af disse produkter.
På grund af deres IT-systemer og softwareredskaber kan nemlig.com skalere deres
infrastruktur, således kunderne ikke bemærker, når der er pres på deres systemer. Det vil sige,
at selvom der er overload på deres systemer, så køres det hele intern og rammer ikke kundens
oplevelse af deres hjemmeside. (Andersen, M., m.fl. 2021, Nemlig.com skalering af
infrastrukturen under COVID-19, Innovators Club).
Det er nemlig.coms målsætning at nedbringe brugen af plastemballage. For at realisere dette
mål, har nemlig.com indgået et samarbejde med deres leverandører, om brugen af
plastemballage og de har reduceret forbruget af plast i deres varehuse. Derudover har
nemlig.com indkøbt et vaskeanlæg, som skal sterilisere indleverede termokasser. Miljø er og
bliver et større fokus på det samfundsmæssige plan, og derfor giver det mening og værdi for
nemlig.com, at øge indsatsen på miljøområdet. (Side 9-10, Nemlig.com A/S, Årsrapport
2020/21).
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Menneskelige ressourcer
Ved nemlig.com er alle ansat under en overenskomst og samarbejder med en lokalafdeling,
hvilket skaber en god atmosfære i virksomheden. De får en fast løn, alt efter hvornår på døgnet
man arbejder. Der er i nemlig.com mulighed for at optjene bonus, hvilket er med til at præge
arbejdsindsatsen og motivationen hos medarbejderne. De har arbejdsmiljørepræsentanter, som
der i fællesskab med ledelsen skal sørge for at skabe et godt arbejdsmiljø, som både gælder
indeklimaet, og de tekniske hjælpemidler til f.eks. stress og mobning på arbejdspladsen.
(Arbejdsforhold, http://www.nemlig.com, 2022 (13-05-2022)). Nemlig.com sætter stor fokus
på, at trivslen og arbejdsglæden er høj hos medarbejderne, da det er afgørende for at nemlig.com
bliver en attraktiv og fagligt spændende arbejdsplads, som er værdiskabende for kunderne.
Nemlig.com har indført en politik om en ambition på at opnå en mere kønsmæssig
sammensætning af ledelsen, hvor målet for 2023 er minimum 1 kvinde i bestyrelsen. Denne
politik skal medføre, at man ikke får tab af færdigheder, nedsat konkurrenceevne og et generelt
niveau nedsat arbejdsmiljø. (Side 11, Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21).

Produkt og teknologiudvikling
Produkt og teknologiudvikling vil i nemlig.com tilfælde hovedsageligt omhandle produkter og
sortiment udvikling. Da nemlig.com kun har online dagligvare og måltidskasser, skal de hele
tiden tilpasse deres sortiment, så de både følger varesortiment, prisniveau og friskhed på deres
varer, så de kan matche de mange fysiske dagligvarebutikker som er deres konkurrenter.
Nemlig.com har et stort varesortiment, som spænder fra økologiske varer til discountprodukter.
De sørger hele tiden for at opdatere deres varesortiment, så de har et varesortiment der dækker
det fulde behov hos kunderne. Derudover matcher de deres priser en gang ugentligt til det øvrige
marked, så de hele tiden sikre at de er konkurrencedygtige. Derudover har de prismatch til
dagligvarekæde netto, dvs. de regulerer prisen til det samme, som netto sælger det bestemte
produkt til. (Varer og fordele hos nemlig.com, http://www.nemlig.com, 2022 (13-05-2022)).

Indkøb/forsyninger
Nemlig.com har mange forskellige vareleverandører, da de skal dække deres store
produktportefølje. Nemlig.com sætter stor fokus på at deres samarbejdspartnere skal følge de
samme etiske retningslinjer, som resten af nemlig.com. Dette indebærer blandt andet
arbejdsmiljø og arbejdsrettigheder. Dette medvirker til et godt samarbejdsgrundlag imellem
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nemlig.com og de mange samarbejdspartnere. Nemlig.com har store krav til deres
vareleverandører og for at sikre, at de efterleves har nemlig.com valgt at indføre en kontrol af
dette én gang årligt, hvor de mange vareleverandører skal bekræfte, at de lever op til
nemlig.com adfærdskodeks. Nemlig.com fører tilsyn med arbejdstagerrettigheder hos
leverandørerne, og i den forbindelse arbejder nemlig.com hele tiden på at forbedre
kommunikationen til leverandørerne, så der sikres gode arbejdsgange til denne proces. (Side
10, Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21).

3.2.3 Delkonklusion på værdikædeanalyse
Efter udarbejdelsen af en værdikædeanalysen for nemlig.com, er det tydeligt at se, at der er
mange forskellige aktiviteter der skaber værdi for virksomheden. Dog er der også nogle få
parameter de kan skrue på, for at gøre deres virksomhed endnu mere konkurrencedygtig.
Grunden til at nemlig.com formår at skabe værdi og være konkurrencedygtige på markedet, er
fordi de har digitaliseret en stor del af deres værdikæde, specielt under de primære aktiviteter
samtidig med, at langt de fleste aktiviteter er at finde i virksomheden selv. En af de aktiviteter
nemlig.com kunne kigge på, er om det giver værdi at have outsourcet levering af ordene til
eksterne fragtfirmaer. Det kan være nemmere for nemlig.com at håndtere en kritik fra kunderne,
hvis det var en intern proces.

3.3 PLC kurven
Produktlivscyklus (PLC) anvendes til at illustrere salg og indtjening for produkter. Teorien om
PLC er, at langt de fleste produkter følger en livscyklus, som omfatter 4 faser, introduktion,
vækst, modenhed og nedgang. Der er forskellige strategier til de forskellige faser, og ved brug
af PLC-kurven kan analysere og vurdere den fremtidige vækst eller nedgang for virksomheden.
I denne analyse vil der blive lavet en samlet analyse af hele virksomheden nemlig.com, og hvor
de befinder sig på PLC-kurven. Det skal dog tilføjes, at langt de fleste virksomheder vil tilpasse
deres produktportefølje, således de har produkter i alle de forskellige livscyklusfaser, for at
bevare deres konkurrencedygtighed. (Andersen, F. R., m.fl. 2013, International markedsføring,
Trojka / Gads forlag A/S, København (Side 63-66)).
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Kilde: Egen tilvirkning

Nemlig.com befinder sig imellem de to faser, vækstfasen og modenhedsfasen. Grunden til, at
de befinder sig i slutningen af vækstfasen, og starten af modenhedsfasen skyldes, at der stadig
kommer nye kundegrupper til, som skaber vækst på markedet, selvom nemlig.com har været et
etableret firma længe. En af de store grunde til, at der er kommet nye kundegrupper til hos
nemlig.com er, at Covid-19 har sat sine spor på lige præcis det online dagligvarer,- og
måltidskasse marked. Der er flere kundegrupper, der har fået øjnene op for muligheden for at
handle online, da muligheden for at handle fysisk var begrænset i mange perioder af Covid-19
epidemien. Nemlig.com har også udvidet deres sortiment med måltidskasser, som blev etableret
i 2018, hvilket også trækker ny kundegrupper til. Dog er der også på nuværende tidspunkt
kommet flere konkurrenter til på dette marked, hvilket er naturligt, når der er en øget
efterspørgslen og høj vækstrate på online dagligvarer- og måltidskasser. Når der er et stort
udbud af virksomheder på online dagligvarer- og måltidskasse markedet, giver det anledning
til at kundegrupperne fordeler sig imellem de forskellige konkurrenter. Selvom nemlig.com
har eksisteret længe på markedet, har de endnu ikke fuldt etableret sig. Dette kan man blandt
andet se ved, at de som nævnt hele tiden investerer i nye tiltag. At nemlig.com stadig befinder
sig i en vækstfase ses blandet også i tidligere analyseret regnskab. Her ses det, at nemlig.coms
omsætning næsten er mere end fordoblet de seneste 4 år. Nemlig.coms nøgletal viser dog endnu
ikke den fremgang, som der har været i omsætningen, hvilket skyldes de mange investeringer,
som de foretager sig.

Side 21 af 63

3.4 Porters Five Forces
Vi udarbejder en Porters Five Forces analyse, for at undersøge den branche nemlig.com
befinder sig i, og dermed hvilke eventuelle muligheder og trusler der findes heri. Med analysen
ønsker vi at vurdere hvor attraktiv branchen er, og identificere hvilke faktorer der truer
branchens etablerede selskabers profit, og samtidigt hvilke faktorer der giver mulighed for at
opnå profit. Først og fremmest identificeres branchen.

Nemlig.com opererer i branchen for dagligvarehandel samt branchen for måltidskasser, hvorfor
der i analysen tages udgangspunkt i begge disse.
Måltidskasser: Omkring 30 forskellige leverandører byder på mere end 400 forskellige
måltidskasser i Danmark (FAQ, https://danskemaaltidskasser.dk/ (13-05-2022), og ud af disse
scorer danskerne RetNemt som den bedste, hvor Nemlig.com ikke selv kan nå en top 10 liste
(Måltidskasser, https://madskyen.dk/ (13-05-2022).
Dagligvarer: Branchen for dagligvarer omfatter både fysiske og online supermarkeder, hvis
produktsortiment både kan bestå af føde- og dagligvarer og nonfood produkter. I Danmark er
markedsandelene fordelt ud på næsten udelukkende Coop og Salling Group.

3.4.1 Konkurrencesituationen i branchen blandt eksisterende udbydere
Der er mange konkurrenter i på det danske dagligvaremarked. Giganterne Coop og Salling
Group har begge over 1000 supermarkeder i Danmark. Salling Groups administrerende direktør
Per Bank mener selv, at på trods af han samtidigt åbner nye butikker, at mætningspunktet på
markedet er nået. Han fortæller, at der er supermarkeder nok til at brødføde tre gange så mange
mennesker, som vi er i Danmark. Blot i 2020 på trods af pandemien, åbnede der 36 nye butikker
i Danmark (Neuport, S., (2020), Discountbutikker bygger løs: - Vi har alt for mange
supermarkeder til vores lille land, 05-08-2020).

Konkurrenterne er typisk større kæder med mange butikker, og som sagt stadig åbner nye hvert
år. Disse mange store konkurrenter er samtidigt langt fra 'mætte', og fører en skarp priskrig for
at vinde omsætning (Kjeldsen, P. K., 'Ekstremt skarp' priskrig raser: Her er Danmarks billigste
supermarked, 24-04-2021). Denne konkurrence og priskrig forstærkes kun af den øgede
mængde butikker, og dermed øget butikstæthed, hvilket tillader forbrugeren at vælge mere frit
mellem flere supermarkeder. Hertil skal de online supermarkeder tilføjes, hvis antal, på trods
Side 22 af 63

af de fleste blot er en del af de allerede etablerede supermarkeder i Danmark, er steget de seneste
par år. Online supermarkeder, som nemlig.com har altså fået væsentlig flere konkurrenter de
seneste par år, hvilket blandt andet skyldes, at de store supermarkedskæder er begyndt at tilbyde
online bestilling og levering til døren. Her er både Coop og Salling Group kommet godt ind i
denne branche. Tilmed er takeaway leveringstjenesterne Wolt og Hungry også blevet inspireret,
og har begge åbnet for levering af dagligvarer gennem deres apps.

Branchen har historisk set ikke forandret sig drastisk på baggrund af innovation og nytænkning.
De største forandringer i branchen i nyere tid har været den online del, hvor både måltidskasser
og det online supermarked er blevet mere og mere populært hos forbrugerne (Ralund, N. &
Bjerremann, S., Salget af dagligvarer stormer frem på nettet, 19-08-2021). Derudover har
supermarkederne øget deres fokus på at udbyde et bredt private label sortiment, og fra 2007 til
2017 steg andelen af private label produkter i branchen med 45% (Inside Business, Private
labels er big business for supermarkeder, 18-12-2021). De seneste tal viser at private label
produkter udgør 27% af omsætningen i branchen. Dagligvaremarkedet udbyder ofte meget ens
produkter, hvorfor man oftest differentierer sig på prisen, og i senere tid, private label produkter.

Konkurrenterne på måltidskasser har lidt bedre muligheder for differentiering, fordi der
nærmest er uendelige muligheder for selve sammensætningen af måltidskassen. Forbrugerne
har alle forskellige behov: antal portioner, portionsstørrelse, antal dage om ugen, pris,
kostpræferencer osv. Der er altså mulighed for at differentiere produktet, således det dækker
det præcise behov, som flest mulige forbrugere deler.

3.4.2 Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke
Store detailkæder har historisk set haft magten til at presse leverandørernes priser i bund.
Nemlig.com har højst sandsynligt ikke samme forhandlingsstyrke, som Coop og Salling Group.
De har begge over 1000 butikker, hvilket medfører stordriftsfordele ifm. deres indkøb.
Nemlig.com leverer dog i et stort omfang de samme produkter. På den anden side er der priskrig
i et stort omfang i branchen, hvorfor øget priser hos leverandørerne kan have store negative
effekter for supermarkedernes indtjeningsevne. Branchen er domineret dog af større aktører
med stordriftsfordele, som kan presse prisen ned hos leverandørerne, hvorfor leverandørerne
har en lavere forhandlingsstyrke. I branchen for måltidskasser kan samme argument bruges.
Dog er udbyderne i denne branche mindre end Coop og Salling Group, men deres mindre
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produktportefølje tillader dem at købe store partier hjem af netop de ingredienser, som der
indgår i deres måltidskasser, og dermed kan de typisk opnå en lavere kostpris.

3.4.3 Køberen og deres forhandlingsstyrke
Forbrugeren har i dag virkelig gode muligheder for at skifte mellem udbydere, fordi der netop
er så mange supermarkeder pr. indbygger i Danmark. Som tidligere nævnt fortæller
administrerende direktør for Salling Group, at vi i dag har dagligvarebutikker nok til at brødføde
tre gange så mange indbyggere, som vi er i Danmark, og vi har derfor nået mætningspunktet
for supermarkeder. Den høje butikstæthed gør, at forbrugerne ikke oplever de store forskelle
ved at skifte mellem udbydere. Den danske forbruger har tæt på ingen loyalitet til det enkelte
supermarked, og har tværtimod blot fokus på kvalitet og især pris. Det store udbud tillader dem
at skifte supermarked ud fra de ønskede varer, pris, tilbud og kvalitet på den givne dag. Som
tidligere nævnt har supermarkeder i senere tid haft succes med private label produkter, hvilket
er en måde at øge den lave loyalitet hos kunderne, fordi private label produkter netop er
eksklusive til den enkelte forhandler. Forbrugeren har tilmed fået flere ønsker og krav til
varernes bæredygtighed, og hvorvidt de er økologiske (Hindborg, H., Salgsrekord stiller krav
til fremtidens økologi, 17-06-2021). På baggrund af den høje prisfølsomhed, det høje udbud
samt de lave barrierer ved skift af udbyder, vurderes det derfor, at kunderne har en høj
forhandlingsstyrke på dagligvaremarkedet.

3.4.4 Truslen fra nye indtrængere i branchen
Det kan antages at det kræver en relativ stor kapital til at starte et nyt fysisk supermarked, og
især en kæde, fordi det kræver leje og renovering af store lokaler, mange ansatte, og et stort
varelager. Potentielle nye indtrængere vil også have svært ved at konkurrere med de allerede
etablerede 'giganter', og deres stordriftsfordele, priser og netværk. Dette gør denne branche
mindre attraktiv for en potentiel ny indtrænger. Truslen for nye indtrængere med fysiske
supermarkeder vurderes altså for at være meget lav. Når man taler om markedet for online
supermarkeder vurderes denne trussel også at være forholdsvis lav, men med flere muligheder.
Der er lave indtrængningsbarrierer på online delen for allerede etablerede supermarkeder, fordi
de allerede har et varelager samt ansatte. Nogle af de mangler der kunne være er
distributionsaftaler og en webshop. Coop og Salling Group har, som tidligere nævnt allerede
webshops med levering af dagligvarer (Coop MAD, Føtex og Bilka), men fordi markedslederne
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i den fysiske branche allerede er gået online er truslen for, at yderligere etablerede fysiske
supermarkeder trænger ind i branchen altså lav. Der kan være en potentiel trussel for, at Amazon
trænger ind på den danske branche, og etablerer distributionskanaler, som de allerede etablerede
udbydere i Danmark ikke kan hamle op med, som vi har set ske i USA. Dette gør dog ikke at
truslen for nye indtrængere på dagligvaremarkedet i Danmark høj.

3.4.5 Truslen fra substituerende produkter i branchen
Produkterne som sælges i branchen er et meget bredt sortiment, men det er dog stadig tale om
dagligvarer. Dagligvarer er et bredt term, men kan kategoriseres, som nødvendighedsvarer.
Derfor vurderes det, at varerne er meget elastiske hos den enkelte udbyder, men meget
uelastiske i branchen generelt. Der findes ikke substituerende produkter for dagligvarer, fordi
det netop er en nødvendighedsvare, som dækker et fysisk behov. Der kan argumenteres for, at
måltidskasserne er et substituerende produkt for dagligvarer, fordi de netop erstatter indkøbet
til madlavning. Det er dog ikke helt substituerende, fordi måltidskasserne blandt andet ikke
erstatter alle andre nødvendighedsvarer, som eksempelvis hygiejneprodukter osv.

3.4.6 Delkonklusion på Porters Five Forces
Branchen for dagligvarer, både fysisk og online er en hård branche med høj konkurrence. Man
kan sige, at branchen er præget af et langt højere udbud end efterspørgsel, hvorfor det må
antages, at udbuddet stiger hurtigere end efterspørgslen. Dette resulterer i priskrige mellem
udbyderne, som forsøger at vinde markedsandele på et dag-til-dag niveau, og kæder som åbner
endnu flere butikker for at øge deres tilgængelighed. Samtidigt har forbrugeren i branchen en
meget høj forhandlingsstyrke, hvilket blot bidrager til højere konkurrence, fordi det netop øger
udbydernes incitament til at forsøge at vinde disse illoyale kunder.

På den positive side har aktørerne i branchen generelt en høj forhandlingsstyrke overfor
leverandørerne, og truslen fra substituerende produkter er nærmest ikke eksisterende, da der
generelt set er tale om nødvendighedsvarer. Truslen fra nye indtrængere er også lav, hvilket
blandt andet skyldes, at markedslederne på den fysiske del allerede har etableret webshops og
leveringsmuligheder.

Den store trussel i denne branche er den høje konkurrence, hvor der bliver konkurreret på pris
og tilgængelighed. Den største mulighed ligger samtidigt på disse parametre, netop på grund af

Side 25 af 63

kundernes høje forhandlingsstyrke. Der er tilmed mulighed for at differentiere sig på
miljøbevidste varer, fordi forbrugerne netop i de seneste par år har større krav til økologi og
grøn omstilling. Til sidst er der mulighed for at differentiere sig på private label produkter, fordi
disse netop kan øge kundeloyaliteten, reducere kundens forhandlingsstyrke og samtidigt holde
en lav pris.

3.5 Omverdensmodellen
I afsnittet har vi valgt at beskrive nemlig.coms omverden både for den afhængige omverden
altså det interne, men også den uafhængige omverden i virksomheden. Ved udarbejdelsen har
vi valgt at bruge sekundære kilder fra nemlig.coms hjemmeside samt artikler og rapporter.

3.5.1 Den afhængige omverden
Leverandører
Nemlig.com har leverandører af deres fødevarer. Varerne skal være en god kvalitet, derfor
bliver de nødt til at have høje krav til leverandørerne. Nemlig.com tilbyder flere produkter, som
blandet

andet

er

certificeret

med

dyrevelfærdsmærket

(Dyrevelfærdsmærket,

https://www.nemlig.com/, 2022 (13-05-2022)). Der er også lavet et adfærdskodeks mellem
leverandører og kategorichefer der en gang årligt bliver kontrolleret, om forpligtelserne bliver
opfyldt (Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21). Nemlig.com benytter sig af eksterne
fragtmænd, når de leverer deres produkter til forbrugerne. Der er udarbejdet samarbejdsaftale
mellem fragtmændene og nemlig.com, hvor fragtmændene blandt andet forpligter sig til at
fragtfirmaet skal udbetale en aftalt minimumsløn, kun bruge egne medarbejdere til leveringen,
og andre forpligtelser. Nemlig.com har været i en shitstorm, da der ikke har været ordentlige
medarbejderforhold for fragtmændene. Det er indirekte nemlig.com, som har ansvaret for
forholdene, da de pålægger gebyrer og bøder hvis fragtmændene ikke leverer det korrekte til
aftalt tid (Pedersen, M. L. (2021). Nemlig.com får hård kritik for dårlige arbejdsforhold, 20-032021).

Kunder
Nemlig.com befinder sig på markedet for B2C og B2B i det meste af Danmark. Det er nogle
landsdele, hvor nemlig.com ikke leverer. Dette gælder blandt andet Thy, Vestjylland og
Sønderjylland (Leveringstyper, https://www.nemlig.com, 2022 (13-05-2022)). Det er kun en
lille del af nemlig.coms kundesegment, som er B2B, men det er noget som de har fokus på
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(Rudbeck,

Jørgen,

2022,

“30%

flere

erhvervsordrer

til

nemlig.com

i

januar”,

fødevarewatch.dk)¨. Der er flere der er begyndt at bruge online handel af dagligvarer og
måltidskasser under Covid-19 epidemien jf. vores spørgeskema. I E-Handelsanalysen 2021 fra
Dansk Erhverv viser det, at 12% af de adspurgte har måltidskasser på abonnement, og 7% får
dagligvarer, mad og drikke på abonnement. Ud af de adspurgte er det primært singler, par, de
midaldrende samt børnefamilier, som benytter måltidskasser på abonnement.
Ved dagligvarer, mad og drikke på abonnement, er den største målgruppe singler og par
(Bjerremann, S. & Theil, H. (2021), E-handelsanalysen 2021, 17-02-2022). Det der adskiller
kunderne fra online handel af dagligvarer i forhold til handel i en fysisk butik er, at kunderne
gerne vil se eller mærke det fysiske produkt eller, at produktet skal bruges med det samme og
derfor ikke kan vente på levering. Dertil bruger 53% online handel af dagligvarer, som et
planlagt køb og 29% bruger det som et rutinekøb (Bjerremann, S. & Theil, H. (2021), Ehandelsanalysen 2021, 17-02-2022). Derudover er det også tidsforbruget, som spiller en
væsentlige rolle, da kunderne bruger 2-3 timer mindre om ugen på at bruge nemlig.com i
forhold til at købe varerne fysisk (Side 7, Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21).

Konkurrenter
Online handel af dagligvarer og måltidskasser er blevet populært gennem de senere år, og der
er kommet mange udbydere på markedet. Det er forskelligt hvad konkurrenterne på online
handel af dagligvarer tilbyder det kan være kun dagligvarer eller kun måltidskasser, men det er
også nogen som tilbyder både dagligvarer og måltidskasser. Ved måltidskasser finder man
konkurrenter, som blandt andet Årstiderne, HelloFresh, Skagenfood og mange flere. Ifølge Ehandelsanalysen 2021 er Nemlig.com på en 3. plads over mest benyttede netbutikker i 2021.
Man finder blandt andet Coop.dk på 6. pladsen, Bilka.dk på 10. pladsen og derefter Føtex på
17. pladsen, som er forhandler af dagligvarer via nethandel (Bjerremann, S. & Theil, H. (2021),
E-handelsanalysen 2021, 17-02-2022). Nemlig.com prøver at differentiere sig i forhold til
konkurrenterne, ved at kunne tilbyde specielle produkter og pris match på de resterende normale
produkter.

3.5.2 Den uafhængige omverden
Politik og lovgivning
Her er nemlig.com i Danmark underlagt fødevareloven. Det er til “at sikre forbrugerne sunde
fødevarer af høj kvalitet, at beskytte forbrugerne mod vildledning i forbindelse med
markedsføring

af

fødevarer

m.m.”

(Fødevareloven,

kapitel

1,

stk.

1,
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https://www.retsinformation.dk 1998 (05-05-2022)) Det vil sige nemlig.com har nogle
standarder og krav, som lovmæssigt er fastsat. Derudover er der også markedsføringsloven,
persondataloven og andet lovgivning som nemlig.com er underlagt. Nemlig.com er underlagt
årsregnskabsloven, da nemlig.com har den størrelse skal de også aflægge for eksempel CSRrapport, og omtale af det underrepræsenteret køn. Der er i ledelsesberetningen omtalt hvordan
de sikrer det underrepræsenterede køn, og hvilke ambitioner der er hertil (Side 11, Nemlig.com
A/S, Årsrapport 2020/21)

Økonomi
Danmark har de seneste år været i en Covid-19 krise, men Covid-19 krisen har haft sine fordele
for nemlig.com Nemlig.com har for første gang i 2021 haft positivt EBITDA resultat
(Ryttergaard, E. (2020), Nemlig.com vokser med 45% i nyt årsregnskab, 30-11-2020). Ifølge
vores spørgeskema har 23% af de adspurgte fået øjnene op for online handel af dagligvarer
under Covid-19 epidemien, og halvdelen har benyttet sig af e-handlen af dagligvarer. BNP’en
er i 4. kvartal 2021 højere end BNP’en har været ved start 2021 (Bilag 1). I kontrast til dette er
forbrugerprisindekset steget markant i 4. kvartal 2021, og især 1. kvartal 2022 (Bilag 2).
Det vil sige, at i at med forbrugerpriser stiger, vil forbrugernes købekraft blive mindre, hvilket
er en negativ udvikling for nemlig.com. Der er i en rapport fra Finansministeriet beskrevet at,
“de danske husholdninger er særdeles velpolstrede og har sparet ekstraordinært meget op
under

coronapandemien”

(Side

35,

Økonomisk

Redegørelse

Maj

2022,

2022,

Finansministeriet, København K). Påvirkningen af stigende forbrugerpriser påvirker
husholdningerne forskelligt ud fra blandt andet hvilken indkomst og forbrugssammensætning
den enkelte husholdning har. Prisstigningen på dagligvarer påvirker væsentlig mere
arbejdsløse, og folk som er ude af erhvervslivet. Dog er dagligvarer nødvendighedsvarer, men
forbrugerne kan så vælge billigere alternativer, hvor man ikke skal betale for fragt oveni.

Demografi
Tidligere har online handel af dagligvarer hovedsageligt været benyttet af børnefamilier, men
den seneste tid er befolkningsgrupper, som unge samt singler og par også begyndt at benytte
online handel (Bjerremann, S. & Theil, H. (2021), E-handelsanalysen 2021, 17-02-2022).
Børnefamilier er et stort segment. 25% af den danske befolkning har børn, som bor hjemme
(Der bor børn i hver fjerde familie, https://www.dst.dk/ 2022 (10-05-2022)). Ydermere er
befolkningsfremskrivning af den danske befolkning også i vækst med indeks 100 i år 2021 til
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en stigning til 103,86 i 2031. Der ses især en stor vækst i efterkommere fra vestlige lande som
præger denne forventede stigning (Bilag 3).

Kultur
Nemlig.com bliver påvirket af hvad der er for en kultur inden for madlavning. Nemlig.com er
blandt andet begyndt tilbyde personlig pleje produkter, og blomster til haven. Nemlig.com skal
hele tiden se hvilke trends, som der er på de sociale medier, og have produkterne klar til at
imødekomme hvad forbrugere efterspørger. Derimod er der mange som benytter sig af discount
indkøb af fødevarer, her har nemlig.com valgt at tilbyde discount match, for at imødekomme
dette. Det vil blandt andet sige, at prisen på nemlig.com næsten altid er den samme som i Netto
(Pris Match, https://www.nemlig.com, (15-05-2022)). Der er en generel stigning i e-handlen
med dagligvarer, mad og drikke på 1,4% i forhold til 2020. Ydermere viser en rapport ved
online handel af dagligvarer, at den primære årsag til at man køber dagligvarer på nettet er, at
varen leveres direkte til døren (Bjerremann, S. & Theil, H. (2021), E-handelsanalysen 2021,
17-02-2022).

Teknologi
I nemlig.coms varehuse har de meget moderne teknologi til at udføre arbejdet med “pick-byvoice”, det vil sige at medarbejder bliver fortalt, hvor de skal hente tingene på lageret
(Arbejdsforhold, https://www.nemlig.com, 2022 (15-05-2022)). Derudover er en vigtig del af
nemlig.coms setup deres hjemmeside, da det er herigennem alt deres salg sker. Her gør de især
brug af alle de teknologiske udviklinger der sker løbende. Nemlig.com har blandt andet udviklet
køkultur på deres hjemmeside, uden at den faktisk forbruger kan mærke det ved at bruge
hjemmesiden. “Andersen, M., m.fl. 2021, Nemlig.com skalering af infrastrukturen under
COVID-19, Innovators Club”. På deres hjemmeside har nemlig.com en række opskrifter, ved
opskrifterne er der linket op til hvilke produkter som skal benyttes, derefter kan du tilføje alle
produkterne samlet til indkøbskurven. Det er gjort så enkelt for forbrugeren som muligt. Når
man køber et produkt, kommer der en anbefaling til et produkt, som “andre også kiggede på”.
Der bliver hele tiden udviklet på teknologien, dette skal nemlig.com imødekomme. Dette er
også tidligere omtalt i værdikædeanalysen.

Miljø
I forbindelse med åbningen af ny afdeling i Århus har nemlig.com tænkt miljøet med. Dette gør
de ved blandt andet at bruge energien fra solceller, og at “varmepumperne skal sende
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overskudsvarmen fra køleanlæggene videre til opvarmning af bygningen” (Solceller,
https://www.nemlig.com, 2022 (15-05-2022)). Det er nemlig.coms ambition at blive
“Danmarks mest bæredygtige supermarked” (side 9, Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21).
En miljøpåvirkning i Danmark er blandt andet madspild. Her har nemlig.com forskellige
alternativer for at imødekomme dette, men madspildet er kun på 0,6% af omsætningen (Side 9,
Nemlig.com A/S, Årsrapport 2020/21). Det madspild som nemlig.com har, bruger de til
donationer til gode formål, som for eksempel Fødevarebanken. Fødevarebanken giver mad til
bosteder, kvindecentre, herberger og andre sociale institutioner. Hvis nogle af produkterne ikke
kan bruges hertil, får dyrene i Zoologisk have maden, ellers omdannes det til biogas (Madspild,
https://www.nemlig.com, 2022 (15-05-2022)). En anden miljøpåvirkning er plastik, her har
nemlig.com det anderledes, og kan ikke helt imødekomme denne miljøpåvirkning. De har
mange produkter som er i plastik, for blandt andet at holde holdbarheden mm. De har i stedet
valgt at modtage returemballage når forbrugerne har brugt varerne og herefter genanvende
plastikken (Emballage, https://www.nemlig.com, 2022 (15-05-2022)). Ydermere har de valgt
at tilbyde leveringer om natten, hvor nemlig.com mener, “at reducere CO2-udledning på grund
af en mere effektiv planlægning af kunderuter og mindre trafik.”(Side 10, Nemlig.com A/S,
Årsrapport 2020/21).

Interesseorganisationer og massemedier
Nemlig.com har været i en shitstorm, i forhold til, at der ikke har været ordentlige vilkår for
deres fragtmænd (Erhardtsen, B. (2021), Danmarks to største fagforbund i åben krig om
nemlig.com vi genkender ikke det billede 3F skaber, 04-05-2021). Nemlig.com har dog afvist,
at der skulle være dårlige forhold, men som tidligere beskrevet, har de valgt at udarbejde en
samarbejdsaftale for at opretholde ordentlige forhold. Efter denne skandale har nemlig.com
valgt at oprette en whistleblowerordning til de anonyme anmeldelser, for at vise de tager ansvar
for deres medarbejdere (Pedersen, M. L. (2021). Nemlig.com får hård kritik for dårlige
arbejdsforhold, 20-03-2021). På de sociale medier bruger nemlig.com deres feed til at vise deres
opskrifter til deres følgere. På hjemmesiden kan man også finde flere forskellige opskrifter,
hvor det er gjort nemt for forbrugeren, da det er linket op til hvilke produkter som skal benyttes.
Derudover sponseres Masterchef af nemlig.com, herved kan forbrugerne igen se opskrifterne
på deres hjemmeside, og så kan forbrugerne prøve at efterleve deltagernes evner (Masterchef,
https://www.nemlig.com, 2022 (15-05-2022)). Som tidligere nævnt tænker nemlig.com miljø
ind i deres virksomhed, og dette er også en faktor som de vælger at bruge i deres medier.
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3.5.3 Delkonklusion på omverdensanalysen
I nemlig.coms omverdensmodel er der mange faktorer, som påvirker dem. De har i nærmiljøet
prøvet at målrette deres kunder, samt at differentiere sig i forhold til sine konkurrenter med
diverse ting og produkter på deres hjemmeside. Kunderne har flere parametre, som spiller ind
ved at foretrække online handel af dagligvarer. Det er blandet andet tidsbesparelsen, et planlagt
køb eller rutinekøb. Der er kunder som vælger online handel af dagligvarer fra, da de gerne vil
se det fysiske produkt før de køber. Nemlig.com skal holde særlig øje med sine leverandører,
så der ikke kommer en shitstorm omkring for eksempel medarbejder forholdene igen. I forhold
til demografien forventes der er stigning med befolkningsfremskrivningen på 3,86 indekspoint
i 2031 i forhold til 2021, hvilket er med til at kundesegmentet bliver større. De stigende
forbrugerpriser er dårlige for nemlig.com, da det kan være, at kunderne vælger godet med
levering mm. fra. Nemlig.com har allerede høje ambitioner med deres miljøpåvirkning, da de
vil blive “Danmarks mest bæredygtige supermarked”. Der er mange tiltag, som nemlig.com
allerede har implementeret, men der er stadig videreudvikling for eksempel i forbindelse med
etablering med alternativ energikilde til det nye varehus. En særlig faktor, som nemlig.com
skal være sikker på er teknologien. Her skal de være helt klare på det nyeste teknologi og
ajourføre det, da det er kernen i nemlig.com.

3.6 Forbrugerundersøgelse
Undersøgelsen har indsamlet data fra 269 personer i Danmark, som både har besvaret spørgsmål
omkring måltidskasser og online handel af dagligvarer. Det fulde antal observationer kan godt
variere i beregningerne af spørgeskemaerne, fordi det ikke er alle respondenter, som har svaret
på alle spørgsmål i hele spørgeskemaet. Målet med undersøgelsen er at blive klogere på hvilken
type forbruger, som handler dagligvarer og måltidskasser online, hvilke præferencer kunderne
har samt hvilke oplevelser kunderne har haft ved brug af ovenstående services. Der vil blive
lavet en redegørelse for hvordan datasættet er bygget op, derefter vil dataene blive analyseret
ved hjælp af deskriptiv statistik for at kunne komme med løsningsforslag til, hvilket
kundesegment nemlig.com skal gå efter for bibeholde eller øge deres vækst i salg og kunder.
Der laves også løsningsforslag på hvordan nemlig.com kan
påvirke slutbrugerens adfærd til at købe deres produkter. Beregningerne er lavet med Excel
funktioner ud fra de formler, som kan ses i bilag 9.
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3.6.1 Redegørelse for det indsamlede datasæt
Spørgeskemaerne er bygget op omkring 2 forskellige svarmuligheder, hvor der svares ved
multiple choice eller skala, hvor der kan svares enig eller uenig. Grunden til, at der er blevet
brugt multiple choice er for at få noget konkret data, om hvilke personer der svarer på
spørgeskemaerne, og få nogle præcise fakta omkring, køn, indkomst, husstand osv. Vi har også
brugt spørgeteknik skalaen for at få et indblik i hvilke præferencer og forventninger kunderne
har til produktet, og for at finde ud af hvad kunderne allerede har oplevet ved produktet.
Spørgeskemaet har taget udgangspunkt i det vi allerede ved om måltidskasser, og derfor er der
spurgt ind til de valgmuligheder, som allerede findes på markedet. Grunden til vi har kigget på
det nuværende marked, er for at finde ud af, hvor nemlig.com kan optimere deres egne
processer, og angribe det nuværende markedet mere præcist.

3.6.2 Analyse af datasættet
Måltidskasser
Ud af de 269 adspurgte forbrugere er over halvdelen kvinder, og 60 procent er mellem 20 til 40
år gamle. Heraf udgør størstedelen 20-30 årige med 42 procent, og 68 procent af hele stikprøven
har en samlever, og 67 procent har ingen børn. I forhold til årlig indkomst, så spreder det sig
fra alt mellem 100.000 kr. til 199.999 kr., og helt op til over 700.000 kr., som er størstedelen på
22 procent. Af de 269 forbrugere har 54 procent ikke benyttet sig af måltidskasser, men heraf
er det kun 19%, som ingen kendskab har til måltidskasser. Ovenstående analyse viser, at det er
flest unge mennesker, som har svaret i undersøgelsen, hvor de fleste er kvinder, som har en
samlever uden børn. Indkomsten varierer meget, hvilket kan forklares ud fra, om de unge enten
er på SU eller har fuldtidsarbejde, jf. bilag 5.

Eftersom, at der er flest af de adspurgte, som ikke har benyttet måltidskasser, er det interessant
at analysere og beregne på de parametre, som gør, at de ikke køber måltidskasser. Af dem som
ikke har brugt måltidskasser synes 39,7 procent, at det er for dyrt at købe produktet. Under bilag
𝑥

4 er der lavet en andels tabel, som er beregnet på funktionen: 𝑃 − ℎ𝑎𝑡 𝑛. Det vil sige, at man
tager en observation med et bestemt udfald og dividere det med hele stikprøvestørrelsen for at
få p-hat. Ud fra andels tabellen kan man se, at 54 procent af stikprøven har en indkomst på
499.999 eller derunder. Hvis man kigger på de 39,7 procent, som synes måltidskasser er for
dyre, og sammenligner med andels tabellen for indkomst, så kan man konkludere at hvis man
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har en samlet indkomst på under 399.999 kroner, så vil tendensen formodes, at være man ikke
køber en måltidskasse, jf. bilag 6.

Kundernes kendskab til måltidskasser kommer i høj grad gennem sociale medier, hvor 181 ud
af 269 har svaret, at de har set det på sociale medier. Det giver god mening i forhold til vores
undersøgelse, at det er sociale medier der giver bedst reklame, i forhold til der er flest kvinder
der bruger sociale medier. Det er også vigtigt for nemlig.com at præcisere deres markedsføring
eftersom, at 23% vælger deres måltidskasser ud fra et godt ry, og 21 procent vælger det på
grund af god markedsføring. Det gode ry spiller en stor rolle i vores undersøgelse, fordi at 144
har svaret, at de har fået kendskab til måltidskasser gennem familie eller bekendte, jf. bilag 7 .

Det er essentielt at undersøge hvilke præferencer kunden har inden de køber måltidskasser, og
hvilke oplevelser de har haft ved at købe måltidskasser. Ud fra de seks spørgsmål vi opstillede
omkring præferencer, svarer de fleste af de adspurgte, at de er enige i, at det betyder noget for
dem, at alle ingredienser er med og, at man selv kan vælge retter osv. Når man stiller spørgsmål
om produkterne, er det en naturlig tendens, at forbrugerne gerne vil have “hele pakken”, og de
fleste ting spiller en rolle i forhold til at vælge måltidskasser. Det udelukker ikke at kundernes
præferencer ud fra dette spørgeskema, kan bruges til den samlede konklusion og
løsningsforslag, eftersom det giver et indblik for nemlig.com hvad kunden forventer når man
handler på markedet for måltidskasser, jf. bilag 8.

Kunder der har prøvet at købe måltidskasser, har svaret mere afvigende på spørgsmålene, om
hvordan deres oplevelse på produktet har været, derfor bruges der mere deskriptiv statistik, på
at forklare årsagen.

Ud fra ovenstående skema, kan man se ud fra gennemsnittet, at kunderne har været tilfredse i
deres oplevelse omkring måltidskasser. Gennemsnitlig er enig, meget enig eller helt enig
hyppigst brugt, hvilket giver et hint om hvordan kunderne ønsker at modtage deres
måltidskasser. Medianen ligger på 5 i alle kategorier, hvilket understreger analysen ud fra

Side 33 af 63

gennemsnittet, at der er tilfredshed med hvad kunderne har oplevet. Alle kvartiler er inkluderet
i analysen, hvor 25 procent kvartilen viser, at 25 procent eller mindre er “enige” - altså svar 5 i
alle kategorier. Dette gør sig også gældende, hvis man ser på 50- og 75 procent kvartilen blot,
at de stiger til meget enig og helt enig. Position målene sender et klart budskab om, at de fleste
kunder har haft gode oplevelser, når de har handlet måltidskasser.
Spredningsmålene kigger på hvor meget variation der er på observationssættet. Variansen ser
på hvordan observationerne afviger fra middeltallet, hvilket i dette tilfælde ikke er særligt meget
eftersom, at de adspurgte er forholdsvis enige. Standardafvigelsen er den gennemsnitlige
afvigelse fra middeltallet, hvilket reagerer på samme måde som variansen i dette tilfælde, hvor
der ikke er de store udsving. Skævheden og kurtosis fortæller noget om, hvor skæv og stejl
fordelingen er, hvilket i dette tilfælde ikke giver mening at uddybe, fordi der ikke bliver gået i
dybden med fordelinger.

Online dagligvarehandel
Under måltidskasser blev det afklaret hvilken type person, som har svaret på vores
spørgeskema, hvilket er den samme person, der bliver taget udgangspunkt under punktet online
dagligvarehandel. At handle sine varer på nettet synes, at skræmme de adspurgte mere end
måltidskasser, hvor 68 procent hvilket er 146 ud af 237, ikke har benyttet sig af online handel
af dagligvarer, selvom det kun er 41 personer som ikke har kendskab til servicen. Ud fra
spørgeskemaet kan man se, at der hvor problemet opstår for dem vi har spurgt, er når det
kommer til fragtomkostninger og minimumskøb. Nemlig.coms fragtomkostninger starter på 19
kroner, og bliver dyrere efter hvor henne du bor, hvilket 153 har svaret, at de er enige eller helt
enige i, at det er for dyrt at betale, for at få leveret sine indkøb. Forholdet mellem fragt og
indkøb skal måske også kombineres, fordi man minimum skal købe for 400 kroner før, at man
kan lægge en ordrer hos nemlig.com. 126 respondenter har svaret, at de vælger nemlig.com fra
på grund af det høje minimumskøb, hvilket vil sige, at 53% fravælger nemlig.com jf. bilag 10.

For at kunne drage paralleller til dagligvarehandel i en fysisk butik, er der blevet spurgt i
spørgeskemaet, hvad der er vigtigst, når man handler fysisk i en butik. Respondenterne er stort
set enige i deres holdning, når de svarer, at det er vigtigt at kunne se varerne, have varerne med
det samme, at varerne er billige, at der er god holdbarhed samt, at man kan få alle varer et sted.
Der er et spænd på 0,4 procentpoint, men ellers er gennemsnittet på 4,1 til 4,6, hvilket betyder,
at der er et flertal, som er enige i ovenstående kriterier. Det giver nemlig.com nogle muligheder,
hvor de kan se på hvilke krav kunderne har, når de handler i en fysisk butik. Disse krav er
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vigtige for kunderne før, at de vil overgå til online handel af dagligvarer, hvor man blandt andet
giver forbrugerne en tidsbesparende løsning i hverdagen.
Ligesom med måltidskasserne er der i spørgeskemaet blevet spurgt til, hvilke oplevelser man
har haft med dagligvarehandel online, som man kan se i nedenstående skema:

Skemaet viser den samme tendens, som der også var under måltidskasser, hvor man har et højt
middeltal, hvilket vil sige gennemsnittet ligger på 5, altså de fleste er enige i, at de har haft gode
oplevelser inden for de ovenstående kategorier. Medianen og kvartilsættene vil stort set vise
det samme, som ved undersøgelsen under måltidskasser. Derfor stilles der ikke mere skarpt på
beregningen, da det allerede er bevist. Eftersom at der er en generel tilfredshed med det
kunderne allerede har oplevet, både under måltidskasser og online handel af dagligvarer, kan
nemlig.com kigge efter hvad der allerede er forventeligt på markedet, og hvordan de skal
tilpasse deres produkt og service, for at få flere kunder hos dem.

3.6.3 Validitet og reliabilitet
Validiteten er et udtryk for, om vi har målt det, som vi tror vi har målt ved undersøgelsen.
Spørgeskemaerne har været godt struktureret, og givet et godt indblik i slutforbrugerens adfærd.
Undersøgelsen har givet valid information om hvilke sociale medier der ofte bruges, hvilken
holdning forbrugerne har haft til måltidskasser og online handel af dagligvarer. Skal man være
kritisk overfor undersøgelsen, så havde det været en fordel for resultatet, at det havde været
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mere specifikt, f.eks. at man havde mere viden om hvilket køn i undersøgelsen som køber
måltidskasser, eller om det er de unge i undersøgelsen, som bruger de sociale medier. Det største
problem med validiteten i sådan en undersøgelse er, at tendensen ofte bliver den samme, at
enten svarer respondenterne meget lavt eller højt, hvilket man kan se når man spørger ind til
deres holdninger, er de meget enige i vores betragtninger. Det kan også betvivles, om vi har
fået reelle svar omkring hele populationen i Danmark, eftersom vi har fået mange svar fra unge
mennesker, hvilket giver god mening i forhold til at vi har selv delt spørgeskemaet. Vi har dog
forsøgt at få en mere bred gruppe af respondenter mellem forholdet af mænd/kvinder og
unge/ældre ved at dele opslaget på en Føtex Facebook side. Reliabiliteten er et udtryk for, om
man ville kunne lave den samme undersøgelse en gang til, og få det samme resultat.
Reliabiliteten kan diskuteres i forhold til denne spørgeskemaundersøgelse, hvis man både ser
på respondenterne, og de svar der er kommet. Undersøgelsen vil godt kunne laves med samme
måling igen, men der skal tages et vist forbehold. Havde man lavet dataindsamlingen
anderledes, ved ikke selv at dele spørgeskemaerne blandt venner og familie, havde der måske
kommet nogle andre resultater, i form af at aldersgennemsnittet, indkomst og køn kunne ændre
sig.

3.6.4 Delkonklusion på forbrugerundersøgelsen
Forbrugerundersøgelsen har givet os viden om en stikprøve på 269 personer, som skal kunne
sige noget om populationen i Danmark. De fleste af respondenterne i undersøgelsen er kvinder,
hvor de fleste er i alderen 20-30 år gammel, og har en samlever. Indkomsten varierer fra en lav
indkomst på 100.000 til over 700.000 kroner. Efter at have regnet på, at 50 procent havde en
indkomst på 499.999 eller under, og sammenlignet med at 39,7 procent synes måltidskasser er
for dyre, kan det formodes, at forbrugere med en indkomst på under 499.999 kroner ikke vil
købe produktet. Beregningen ud fra indkomst kan være en del af forklaringen på, hvorfor at 54
procent ikke har benyttet måltidskasser selvom, at det kun er 19 procent som ikke har haft
kendskab til servicen.
Sociale medier og familie/bekendte er den primære markedsføringskanal, hvor forbrugerne har
stiftet bekendtskab med måltidskasser. Respondenterne svarede også på hvad de forventede af
måltidskasser, hvor der var stor enighed om deres præferencer, som er nævnt i ovenstående
analyse. Spørgeskemaet havde også til formål at finde ud af hvilke oplevelser respondenterne
allerede har haft med måltidskasser. Forbrugeren svarede mere varieret omkring deres
oplevelser af måltidskasser, men ved hjælp at deskriptiv statistik, blevet der analyseret frem til,
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at gennemsnitligt var respondenterne enige om, at de havde haft gode oplevelser inden for
kriterierne.

Der blev i alt givet 238 svar omkring online handel af dagligvarer, hvor tendensen er den samme
som før med måltidskasser, at 61 procent ikke har benyttet sig af online handel af dagligvarer.
Dagligvarer online er mere kendt end måltidskasser, hvor kun 17 procent ikke har kendskab til
online handel af dagligvarer. Hovedårsagen til det lave forbrug, kan relateres til at fragten er en
hæmsko for forbrugerne, og krav om minimumskøb gør også, at forbrugere fravælger online
dagligvarehandel.
Forventninger til online dagligvarehandel, er det samme som når man handler i en fysisk butik.
Kunderne ønsker varen hurtigt, at det er billigt, samme sortiment, og at man kan få alle varer et
sted. Tilfredsheden for dem der har prøvet produktet, var til gengæld i top, hvor størstedelen
var enige i, at det er nemt at handle dagligvarer online.
Konklusionen på ovenstående analyser er, at nemlig.com har en svær opgave foran sig med at
finde ud af hvordan de skal overbevise forbrugerne om, at de produkter de har online har samme
kvalitet, som det i de ser og føler i fysiske butikker. Det gælder både for måltidskasser og online
handel af dagligvarer, at prisen betyder meget for forbrugerne, og at de ønsker gennemsigtighed
for det de køber. Det vil sige, at de gerne vil være sikre på, at de får det de bestiller samt, at de
selv kan vælge hvad de ønsker. Det giver nemlig.com noget at tænke over, hvor flere forbrugere
vælger dem fra på grund af fragtomkostninger og minimumskøb. Det store spørgsmål bliver,
hvordan overbeviser man forbrugerne om, at nemlig.com er nemt, hurtigt og har samme kvalitet
som man har været vant til fra fysiske butikker?
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3.7 Konklusion på analysedelen
For at konkludere på vores analyser benytter vi SWOT-modellen som et opsummeringsværktøj.
Vi konkluderer først på nemlig.coms interne situation ved at opstille deres stærke og svage
sider, og herefter konkluderer vi på deres eksterne situation ved at opstille de aktuelle
muligheder og trusler.

3.7.1 SWOT-model

Kilde: Egen tilvirkning

En af nemlig.coms stærke side er den brugervenlige hjemmeside, det er med til at styrke deres
position på markedet. Det er gennem hjemmesiden og deres app, hvor salget er. En mulighed
for nemlig.com er den teknologiske udvikling, som de skal imødekomme ved at have
kompetente medarbejdere til at udføre opgaven med at holde alt ajourført. Det har de blandt
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andet gjort ved at have en god opbygning bagved hjemmesiden, så kunderne ikke mærker, at
der dannes kø på hjemmesiden. Under covid-19 krisen, så man høj vækst på markedet for online
handel af dagligvarer, hvorfor nemlig.com har skulle forberede sig på større efterspørgsel på
hjemmesiden og app'en. Men den høje efterspørgsel, som nemlig.com tidligere har skulle
forberede sig på, forventes at falde. Online dagligvaremarkedet forventes stadig at vækste, men
ikke med samme efterspørgsel, som under Covid-19, hvorfor vi vil komme med løsningsforslag
til hvordan nemlig.com skal fortsætte sin vækst.

Nemlig.com tilbyder et bredt sortiment, hvor de har de basale dagligvarer og hygiejneprodukter.
Ydermere har de også produkter med økologimærket, svanemærket mm. til de forbrugere, som
specifikt efterspørger dette. Nemlig.com er på et marked, hvor kunderne køber varerne som
rutinekøb. Kunderne har en stærk forhandlingsstyrke overfor nemlig.com, det understøtter
også, at de er på et fuldkommen konkurrence marked. De supermarkedskæder, som har fysiske
butikker, er også begyndt at bevæge sig ind på markedet for online handel af dagligvarer. Det
er en væsentlig trussel, da de store supermarkedskæder kan bruge deres stordriftsfordele.
Nemlig.com har herved også en høj forhandlingsstyrke overfor deres leverandør, da der er
mange leverandører, som gerne vil ind på markedet.

En mulighed og trussel for nemlig.com er trends. Det kan være, at det bliver mere attraktivt at
bruge online handel af dagligvarer. På den anden side kan det også være en trussel, da kunderne
ikke vil bruge levering direkte til døren, da det er en større miljøbelastning. De tilbyder direkte
levering til hoveddøren, som er den primære grund til at bruge online handel af dagligvarer for
kunderne. Nemlig.com dækker 83% af Danmark, men ikke områder som vestkysten, hvilket er
en svaghed, da alle Danskere ikke kan få levering. Der er dog også flere af de adspurgte i vores
spørgeskema, som vælger online handel af dagligvarer fra, da de skal betale for
leveringsomkostninger. En trussel som nemlig.com skal imødekomme er, at der er stigende
forbrugerpriser på mange dagligvarer.

Nemlig.com har været ude i en shitstorm, og skal derfor de forebygge dette. Der er overvågning
af medarbejderne, når de pakker. Det er noget, som de bruger til intern optimering, men det er
også pres på medarbejderne. Det er noget som nemlig.com skal holde øje med, at det ikke
udvikler sig til negativ omtale. En stærk side er de bæredygtige tilgange, som nemlig.com har
gennemarbejdet i deres virksomhed. De bygger nyt varelager, hvor der kun skal bruges energi
fra solceller, samt de prøver at minimere madspild, og ellers donerer nemlig.com det til gode
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formål. Nemlig.com kan få endnu større kendskab ved at lave sponsering af arrangementer,
have samarbejdspartnere på blandt andet de sociale medier eller aftaler med at levere mad til
større kontorfællesskaber mm. Dermed kan de også udvide deres B2B marked. Nemlig.com
vækster i form af omsætning og medarbejdere, det er dog ikke tilfredsstillende nøgletal, som
nemlig.com har i deres regnskaber, hvilket skyldes store investeringer i fremtiden.

Side 40 af 63

3.7.2 TOWS-matrix
Ud fra vores SWOT-model har vi valgt at gå videre med en TOWS-matrix, for at generere
strategiske tiltag eller løsningsforslag som benytter sig af de interne og eksterne faktorer vi har
opstillet i SWOT-modellen.

Kilde: Egen tilvirkning
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Nemlig.com kan lave en ændring i deres set up for medarbejderne. De kan bruge deres styrker
og muligheder, derved lave en maxi-maxi-strategi. I stedet for at have mange ansatte, kunne
nogle af deres procedurer udføres af robotter. Det kunne være standardprocedure, som at tage
en bestemt slags vare, som for eksempel en liter mælk. Her kan en robot kontrollere datoen og
hvis udløbsdatoen er tilfredsstillende, så medtages produktet i ordren. På denne måde vil
nemlig.com kunne spare på medarbejder omkostningerne, dog kan medarbejderne ikke helt
udskiftes. Nemlig.com håndterer mange fødevarer, og de er let fordærvelige, derfor skal
medarbejderne kontrollere om varerne er tilfredsstillende kvalitet. Ydermere kunne nemlig.com
gøre brug af en mini-maxi-strategi ved at få outsourcing af fragtmændene tilbage internt i
nemlig.com. Ved denne strategi vil de selv være deres ansigt ud af til, og kan selv opsætte de
krav og forventninger, som de har til fragtmændene i dag. Der er dog mange risici ved at bruge
sådan en strategi, blandt andet står nemlig.com selv med lønningerne, når der ikke er noget at
levere. Nemlig.coms seneste nøgletal er utilfredsstillende, hvorfor denne strategi ikke vurderes
som aktuelt på nuværende tidspunkt. Som tidligere nævnt leverer nemlig.com ikke til hele
Danmark, men ved at udvide deres distributionsområde kan de anvende deres svage sider og
eksterne trusler, som en mini-mini-strategi. Hertil er der også risici, da der kan være få
forbrugere i udkantsdanmark, som benytter sig af nemlig.com, hvorfor det kan blive dyrt at
levere til disse steder. Disse strategier har vi ikke valgt at medtage i efterfølgende afsnit med
løsningsforslag. Vi har valgt at lave løsningsforslag til to maxi-mini-strategier, hvor det ene
løsningsforslag er udvidelse af deres måltidskasser med en budgetvenlig måltidskasse. Den
anden maxi-mini-strategi nemlig.com kan bruge er, at de kan udvide deres privat label
sortiment. Ydermere har vi en mini-maxi-strategi med klik og hent i nemlig.coms varehuse,
disse løsningsforslag vil vi komme ind på i efterfølgende afsnit.

4.0 Løsningsforslag
Nedenstående har vi udarbejdet tre løsningsforslag, på baggrund de genererede strategiske tiltag
fra vores TOWS-matrix. Løsningsforslagene er konkrete tiltag, som nemlig.com kan
implementere for at opretholde deres nuværende vækst.
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4.1 Lancering af en budget-måltidskasse
Nemlig.com har mulighed for at øge deres omsætning, indtjening og kundevækst, ved at tilføje
en lavbudget måltidskasse. Forbrugerundersøgelsen har givet indsigt i, at grunden til man ikke
vælger måltidskasser, er fordi det er for dyrt, og ud fra den gennemsnitlige indkomst vores
stikprøve har, kan det konkluderes, at hvis man vil ramme segmentet med en middel/lav
indkomst, så skal man kunne vælge et billigere alternativ. Forbrugerne ønsker stadig
gennemsigtighed, af hvad de kan forvente af måltidskasserne, men prisen er deres største
præference. Ved udvikling og lancering af en ny måltidskasse ønsker nemlig.com at satse på et
nyt produkt på et eksisterende marked, hvorfor de benytter sig af strategien markedspenetrering,
jf. Ansoffs Vækstmatrice (Bilag 13). Der forekommer risiko ved produktudvikling, men fordi
de blot videreudvikler på deres eksisterende produkt, vurderes der ikke for at være høj risiko.
For at give et realistisk bud på, hvordan man skal lancere en ny måltidskasse, vil der blive lavet
en markedsførings investering, som indebærer hvad det koster at producere måltidskassen, og
en specificeret markedsføringsplan med et økonomisk udgangspunkt, hvilket skal give en
rentabel måltidskasse.

Kilde: Egen tilvirkning
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Markedsføringskampagnen har til formål at konvertere flere kunder, til at benytte
måltidskasser, og ud fra den konklusion der blev lavet i forbrugerundersøgelse, er Facebook
blevet valgt til at være det mest relevante sociale medie. Nemlig.com markedsfører udfra en
push-strategi, fordi med Facebook annoncerne ønsker de at skubbe deres nye produkt ud til
forbrugeren. Facebook har også deres egen beregner for hvordan, man får et realistisk bud på
hvad det koster at gennemføre en markedskampagne gennem dem (Facebook beregner,
www.facebook.com, 2022 (24-05-2022)).
Budgettet blev sat til 100.000 kroner, hvilket giver et estimeret tal på 230.000 eksponeringer,
ud fra de kriterier om køn, alder og perioden der reklameres med. Resultatbudgettet er beregnet
ud fra, at Facebook kræver 4 kroner pr. resultat der bliver leveret. Det vil sige for hver kunde
der ligger en ordre hos nemlig.com. (Ole E. Andersen, m.fl., 2016, Moderne Markedsføring 2.
udgave, Hans Reitzels Forlag, København.)
Banner kampagnen er beregnet ud fra “CPM”, hvilket er kontaktprisen, altså det man betaler
for eksponeringer. Klikraten beskrives som “CTR” det vil sige, hvor mange der klikker på
banneret, og viderestilles til nemlig.coms hjemmeside. Vi har vurderet, at det er realistisk, at 15
procent der ser banneret klikker ind på reklamen, eftersom vi har specificeret målgruppen
tydeligt, hvilket gør at 34.500 mennesker kommer ind på nemlig.com. “CVR” deles op i to
kategorier, hvor der kigges på om kunden er engageret i at oprette et køb, eller om kunden ender
med et køb. Det er vurderet, at 40 procent af dem, som klikker ind på siden er engageret i at
lave et køb, og otte procent af dem, som er engageret ender med at lave et køb. I alt ender
nemlig.com med at have fået 1.104 nye kunder, som gennemsnitligt laver 3 ordre. Det vil sige,
at de køber måltidskasser for 3 uger, til en pris på 349 kroner pr. uge. Kampagneværdien ender
på 1.000.688 kroner.

Markedsføringskampagnen vurderes derfor at være rentabel, og være med til at konverterer
flere forbrugere, til at købe måltidskasser hos nemlig.com. Ovenstående kampagne vurderes at
ramme de parametre, som vi fandt ud af i forbrugerundersøgelsen, var vigtige for de forbrugere,
som ikke havde prøvet måltidskasser. Nemlig.com kan nu præsentere en måltidskasse der er
håndgribelig og gennemskuelig, samtidig med prispunktet er 136 kroner billigere end
gennemsnitsprisen for deres andre måltidskasser. Markedsføringskampagnen har ikke kun
været en rentabel forretning for nemlig.com, men den giver også noget “gratis” markedsføring
i sig selv. I forbrugerundersøgelsen blev der svaret, at 59 procent havde fået kendskab til
måltidskasser gennem familie og venner. Den effekt nemlig.com får ud af “WOM”, det vil sige
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mund-til-mund metoden, er effektiv i denne case, fordi markedsføringskampagnen har været
specifik på den forbruger, som ikke har benyttet sig af måltidskasser endnu, men som nu har
prøvet det, og forhåbentlig fortæller en positiv historie om måltidskasser fra nemlig.com til
deres familie og venner.

4.2 Oprettelse af klik og hent system
Nemlig.com adskiller sig fra de andre konkurrenter på markedet ved at være en udelukkende
online dagligvarebutik. Den eneste måde hvorpå nemlig.com leverer varer ud til deres kunder,
er ved brug af fragtmænd. Der tilbydes på nuværende tidspunkt 2 forskellige leveringer,
personlig levering og fleksibel levering. Den overordnede forskel på de to leveringer er, at man
skal være hjemme ved personlig levering, hvilket man ikke skal ved fleksibel levering. For at
kunne trække endnu flere kundegrupper til, kunne nemlig.com indføre et klik og hent system,
hvor minimumskøbet på 400 kr. helt eller delvis fjernes, og hvor kunderne selv får muligheden
for at hente deres ordre på deres hovedlager eller en anden given lokation. På denne måde kan
nemlig.com blive mere konkurrencedygtige i forhold til de store kæder, som både har en fysisk
butik, levering og klik og hent, som må betegnes som deres direkte konkurrenter. Vores
forbrugeranalyse viste nemlig at 53% af de adspurgte var villige til at vælge online
dagligvarehandel fra ved nemlig.com pga. deres minimumskøb på 400 kr.
Ved brug af klik og hent vil nemlig.com også overkomme deres svagheder i forhold til deres
eksterne chauffører, hvor de tidligere har været hårdt kritiseret for både at have dårlig løn og
arbejdsforhold. Ved at indføre dette koncept, vil nemlig.com delvis kunne minimere deres
leveringsomkostninger, være mindre afhængige af deres eksterne vognmænd samt henvende
sig til den kundegruppe, som fravælger online dagligvarekøb på grund af minimumskøb og
fragtomkostninger.
Der er dog også ulemper for nemlig.com ved dette koncept, både for kunderne og for
nemlig.com. Kunderne skal ved denne løsning selv hente varerne, hvilket går imod
nemlig.coms nuværende koncept. Ulempen for nemlig.com er, at de i øjeblikket kun har ét
lager. Det vil sige, at de på kort sigt kun vil kunne henvende sig til en meget smal kundegruppe.
De vil her kun kunne henvende sig til den del af kunderne, som bor omkring deres hovedlager
i Brøndby. På lang sigt vil det kræve en økonomisk investering for nemlig.com, da det kræver,
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at de får etableret nogle afhentningssteder rundt omkring i Danmark, så løsningen med klik og
hent kan henvende sig til en bredere kundesegment.

4.3 Udvidelse af private label sortiment
Nemlig.com udbyder et sortiment på omkring 50 varer under deres private label mærke ‘Nemlig
Basic’., hvor cirka 25 er fødevarer, og resten er hygiejneprodukter. Det er svært at se hvilket
segment Nemlig Basic er lavet til, fordi de både har discount produkter og økologiske
produkter. Vi foreslår, at Nemlig.com først og fremmest udvider deres Nemlig Basic sortiment,
således det dækker stort set alle nødvendighedsvarer inden for dagligvarer, og samtidigt
udelukkende udbyder discount produkter under dette private label. Det ville kommet til at ligne
Coops "Xtra" eller Salling Groups "Budget". Vi ved fra vores analyse, at prisen på dagligvarer
er den største konkurrenceparameter i branchen, og dette sortiment vil henvende sig til
prisbevidste kunder.

Derudover foreslår vi, at Nemlig.com lancerer et nyt private label sortiment, som har fokus på
økologi og kvalitet. Lad os kalde det Nemlig Eco. Det vil komme til at ligne Coops "Coop 365",
og Salling Groups "Princip" og "ØGO", og bør prissættes til at matche disse konkurrerende
sortimenter. Vi ved fra vores analyser, at økologi og miljøbevidsthed er i stigende fokus hos
forbrugeren, og dette sortiment vil især henvende sig til denne forbruger.

Nemlig.com opererer i en branche med illoyale kunder, hvor der dagligt føres priskrig, og vi
mener, at denne udvidelse af deres private label sortiment vil øge deres konkurrenceevne i
branchen.

Andre store kæder i dagligvarebranchen har oplevet stor vækst på salget af deres private label
varer i det seneste årti, hvor salget på disse sortimenter er steget med 45% i hele branchen fra
2007 til 2017 jf. vores analyse. Hvis man kigger på resten af Europa, er dette ikke blot en trend,
men en udvikling, som kommer til at fortsætte i fremtiden. Selvom private label-andelen er
steget over det sidste årti, er Danmark ikke engang i top ti listen over lande med størst private
label-andel i Europa. Det er Spanien og Schweiz der topper listen, hvor hver anden solgte
dagligvare er fra private label (Rudbeck, Jørgen, Her er de største private label-lande i Europa,
15-04-2021). De seneste tal viser, at cirka hver tredje solgte dagligvare i Danmark, er fra private
label mærker jf. vores analyse. Dette viser et stort potentiale for udviklingen på det danske
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marked. Nemlig.com skal med på den bølge vi ser i Europa, men deres nuværende private label
sortiment er ikke stort nok endnu.

I dag udbyder nemlig.com et sortiment af mere end 11.500 dagligvarer, hvor cirka 50 af disse
er fra deres private label, og deres private label sortiment udgør derfor kun 0,5% af deres
samlede sortiment (Nemlig Basic, https://www.nemlig.com/, (24-05-2022)). Dette giver både
udtryk for et stort sortiment, men også et meget smalt private label sortiment, især hvis man
sammenligner med eksempelvis Rema 1000, hvis private label varer udgør mellem 25-30% af
deres sortiment, jf. tal fra 2019 (Tougaard, Søren, Tre ud af ti varer i Rema 1000 bærer kædens
eget navn, 02-12-2019). Nemlig.coms nuværende produktsortiment består af produkter der
typisk også sælges i de fleste andre supermarkeder, hvilket øger kundernes forhandlingsstyrke,
og samtidigt kun efterlader prisen som konkurrenceparameter. Et bredt sortiment af private
label produkter tillader nemlig.com at differentiere sig fra konkurrenterne i en hård branche, og
skabe kundeloyalitet, fordi de netop udbyder et produkt som eksklusivt sælges hos dem.
Dermed kan de modvirke kundernes høje forhandlingsstyrke.

Private label produkter har typisk en lavere kostpris, fordi en private label producent typisk ikke
har knap så høje omkostninger til eksempelvis branding, markedsføring og salgsafdelinger, som
en mærkevare producent har. Med private label varer, som en betydelig andel af deres sortiment
overtager nemlig.com også en større del af værdikæden. De styrer eksempelvis selv
produkternes branding, emballage og kvalitet, og de har samtidigt mulighed for at justere på
disse parametre meget hurtigt. Et etableret private label sortiment giver også nemlig.com bedre
mulighed for at sammensætte deres overordnet sortiment, og dermed udviklet et produktmix,
som skaber størst muligt værdi for kunden. Nemlig.com får også mulighed for at hurtigt justere
sortimentet til udviklende trends i Danmark.

I 2022 er mange brancher blevet ramt af prisstigninger, som et resultat af krigen i Ukraine, og
branchen for dagligvarer er ikke en undtagelse. For at nævne et par eksempler er prisen på rapsog solsikkeolie er steget med 41% på et år, prisen på pasta er steget 24% på et år, og prisen på
smør er steget med 15% på 5 uger (Ritzau, Butikker varsler yderligere prisstigninger på
dagligvarer, 25-03-2022). Den høje konkurrence i branchen gør, at aktørerne ikke bare kan
skrue op for deres priser uden at miste markedsandel, og dette gør forhandlingsstyrken overfor
leverandørerne meget vigtig. Vi ved fra vores analyser, at leverandørernes forhandlingsstyrke
ikke er særlig højt på dagligvaremarkedet. Det tyder dog på, at forhandlingsstyrken hos
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leverandørerne af private label produkter er endnu lavere. Salling Group har eksempelvis
lykkedes med at sætte et prisloft over for deres private label leverandører i en tid, hvor ingen
ved hvor højt priserne kan stige (Reseke, Louise, Mærkevareleverandører om prisloft: Priserne
holdes i forvejen i skak, 18-05-2022). Dette viser netop, hvor lav deres private label
producenters forhandlingsstyrke er. Med nemlig.coms smalle private label sortiment kan de
ikke udnytte samme fordele, fordi de netop ikke kan sikre deres kunder samme
konkurrencedygtige priser på et lige så stort sortiment. Dette er vigtigt at tage hensyn til dette
forhold, når løsningsforslaget overvejes.

Ved at anvende Ansoffs Vækstmatrice (Bilag 13) kan vi give et overblik over hvilke overordnet
strategier, som anvendes ved implementering af dette løsningsforslag. Ved udvidelse af deres
Nemlig Basic sortiment forsøger de at opnå vækst gennem brugen af deres allerede etablerede
private label mærke, hvor de samtidig justerer og udvider sortimentet. Udvidelsen af sortimentet
er samtidigt inden for deres eksisterende marked. De benytter sig derfor af både
markedspenetrering og produktudvikling.

Ved implementering af det miljøbevidste Nemlig Eco sortiment ønsker de at implementere et
helt nyt brand til deres eksisterende marked. Selvom Nemlig.com allerede sælger økologiske
og miljøbevidste dagligvarer, så er ambitionen med Nemlig Eco, at det skal udvides til et punkt,
hvor de altid har et miljøvenligt alternativ i dette sortiment. De benytter sig derfor af
produktudvikling her.

Der forekommer typisk en højere risiko ved produktudvikling strategien end ved
markedspenetrering. Der er dog typisk lavere risiko end ved markedsudvikling eller
diversifikation, hvor man bevæger sig ud på nye markeder med enten nye eller eksisterende
produkter. Risikoen ved at implementere yderligere private label mærker vurderes heller ikke
for at være høj, fordi konceptet netop er bevist hos flere andre aktører i den danske branche, og
samtidigt er konceptet endnu større i resten af Europa.
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5.0 Afsluttende konklusion
I vores afsluttende konklusion vil vi besvare på vores problemstilling, og vores underspørgsmål
ud fra vores analyser. Derudover vil vi konkludere på nemlig.coms

Covid-19 krisen påvirkede nemlig.com regnskab positivt, hvor man kan se ud fra
regnskabsanalysen, at der har været en væsentlig større vækst end årene før Covid-19.
Nemlig.coms omsætning har vækstet ekstremt i årene under Covid-19, hvor man i året 2018/19
omsatte for 1.437.517 t.kr., mod 2.080.769 t.kr. i 2019/20. Dette er en vækst på 44,75 procent.
Året 2020/21 hvor Covid-19 var på sit højeste, lavede nemlig.com rekordomsætning på
3.166.132 t.kr., hvilket er en vækst på 52,16 procent. I ledelsesberetningen fortæller
nemlig.com, at den største faktor for den høje omsætning er den høje efterspørgsel man så under
Covid-19.

I forhold til nemlig.coms nuværende økonomiske situation vil større investeringer ikke være
økonomisk holdbare, da nemlig.com endnu ikke vurderes at være en rentabel virksomhed.
Nemlig.coms ledelsesberetning fortæller også noget om det nuværende marked, at
efterspørgslen er faldende efter Covid-19 krisen, hvilket også understøtter, at større
investeringer kan være usikkert for nemlig.com.

Kundesegmentet blev analyseret frem til, at nemlig.coms største kundegruppe er familier, og at
de unge også begynder at benytte sig af måltidskasser og online handel af dagligvarer.
Slutbrugerens adfærd er meget opdelt på præferencer, og hvilke prioriteter man har i forhold til
sin madlavning. Spørgeskemaundersøgelsen gav os et indblik, at kunderne forventer at få den
samme kvalitet online som fysisk, og at man har de samme muligheder. Derudover forventer
man af måltidskasser og online handel af dagligvarer, at det gør dagligdagen nemmere, og
sparer en for tid, og giver kreativitet til hverdagens måltider. Slutbrugerens vælger derudfra
hvor der er mest gennemsigtighed, og hvordan det kan påvirkes deres liv i en positivt retning,
for at give dem mere tid i hverdagen. Prisen er den faktor som deler vandene, i forhold til om
man benytter sig af måltidskasser eller online handel af dagligvarer. Derfor er det relevant for
nemlig.com at differentiere sig fra sine konkurrenter på at lave en attraktiv prisstrategi, og skabe
et inspirerende univers, hvor kunderne føler at nemlig.com bidrager til en forøget livskvalitet.
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Vores forslag til nemlig.com for at sikre fremtidig vækst består af lancering af en budgetmåltidskasse, et klik-og-hent system og udvidelse af deres private label sortiment. Når vi
vurderer nemlig.coms bedste fremgangsmåde ud fra disse forslag, er det vigtigt at tage hensyn
til deres økonomiske situation, fordi nogle forslag netop er forbundet med flere omkostninger
end andre. Vi mener at samtlige af vores forslag vil bidrage til selskabets fremtidige vækst, dog
skal vi vurdere hvilke strategiske tiltag er prioriteret højest, og hvilke tiltag først giver mening
i fremtiden.

Vi foreslår at nemlig.com først og fremmest udvider deres private label sortiment. I første
omgang bør de udvide deres Nemlig Basic sortiment som består af varer til discountpris, for at
netop at kunne konkurrere på prisen, den største konkurrenceparameter, og samtidigt skabe
kundeloyalitet i en branche domineret af illoyale kunder. Dernæst skal det økologiske,
bæredygtige Nemlig Eco sortiment lanceres for at få et bredere private label sortiment, som
rammer det stigende antal miljøbevidste forbrugere, og som sælges til en smule højere pris end
Nemlig Basic. Vi vurderer, at udvidelse og lancering af private label sortimentet også er
realistisk ud fra nemlig.coms nuværende økonomiske situation, fordi tiltaget ikke er forbundet
med store etableringsomkostninger, men i stedet øget løbende omkostninger. For at holde
omkostningerne lave foreslår vi tilmed løbende at fjerne nogle af deres eksisterende produkter,
som deres private label sortimenter erstatter. Samtidigt med udvidelsen og lanceringen af
private label sortimentet foreslår vi, at de lancerer budget-måltidskassen for også at kunne
konkurrere på pris parameteren på måltidskasse delen. Lancering af budget-måltidskassen er
ikke forbundet med store omkostninger, og markedsføringskampagnen koster tilmed blot cirka
150.000 kr. Den primære vækststrategi, som nemlig.com benytter fremover vil dermed være
produktudvikling, og fordi de netop bliver på deres eksisterende marked, og fordi at selve
produktudviklingen ikke er forbundet med særligt store omkostninger, vurderes der ikke at være
høje risici for den fremtidige vækst.

Nemlig.com bør vente med at oprette deres klik og hent system til at deres økonomiske situation
har mere plads til yderligere investeringer. Vi foreslår derfor, at de venter til 2025 med dette
løsningsforslag, hvor deres økonomiske situation sandsynligvis er forbedret.
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Middelværdi:

Varians:

Standardafvigelsen er beregnet ved at tage kvadratroden af variansen.

Skævhed:

Kurtosis:
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