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Trods modvind og forsat konkurrentetablering, vinder vores 
sammenlignelige butikker markedsandele 
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0,6% 

0,1% 

Markedsandel u32 2018 Sammenlignelige butikker Nye butikker 

-0,8% 

33,5% 

Lukkede butikker Markedsandel u32 2019 

33,6% 

Markedsandel nedbrydning 
Rullende 12 uger – uge 32  

-0,1% 



DET FLOTTE RESULTAT I 2019 SKYLDES EN RÆKKE 
STRATEGI INDSATSER I LØBET AF ÅRET 
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BEDRE BRØD 
TIL ALLE 
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Vi vil være Danmarks bedste hverdags-isenkræmmer  
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Vi har Danmarks bedste CoopApp - og er betydeligt foran vores 
konkurrenter 



Som kunde i en 
Coop butik vil 
jeg købe ind i mit 
eget tempo uden 
forstyrrelser og 
springe køen 
over butikker  

med Scan & Betal mobil  
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Uge 32-34 
Næste 3% af alle 

transaktioner 
gennem Scan&Betal 

918 



butikker  
med Scan & Betal 
selvbetjeningskasser 

 
 

120 



2020 
Hvad er i fokus? 



2020 er det sidste år i vores 3-årig Ét Coop strategi  
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Vi forventer fortsat modvind i 
2020… 

Øget IT-bidrag 

CoopOne 
risiko 

Logistik 

FK 
Distribution 

Husleje-
stigninger 

Overens-
komst 



5 indsatsområder i 2020 

COOPONE EFFEKTIVISERING 
DIGITALE 

RELATIONER 
KUNDEMØDE &  

BEDRE MAD 
FREMTIDENS 

LAVPRIS 
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Coop Logistik 



Film 



Det var ”happy flow” – hvorfor går det så galt? 



Hvorfor ikke 
bare?  
- have lidt mere 
på lager? 
Bare at dække salget på Coop sodavand og øl i 3 dage fylder 
2000 paller og kræver 61 hele lastbillæs  



Problemerne i Odense  
Hvad skete og hvad er status 

Tid 
70% 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

Udvikling servicegrad pr. lager 

60,0% 
65,0% 
70,0% 
75,0% 
80,0% 
85,0% 
90,0% 
95,0% 

100,0% 

Leveringspræcision pr. lager  



Hvorfor ikke 
bare?  
- komme på 
plads igen? 
Alt hænger sammen, så når vi samtidig eks. på Odense 
ugentligt skal håndtere 2000 leveringer, 600.000 kolli, 7 dage 
om ugen på 3 skift giver små udsving store konsekvenser alle 
steder  



Hvorfor er det vi laver om i logistik hele tiden? 

43% 

18% 

10% 

10% 

19% 

Distribution 
Markedsføring 

Øvrige 

Vareomkostning 

IT 

15.000 
leverandører 

7 lagre 24 mio. km 1100 butikker 

1,6 mia. kr. 

Volumen -10% 

Prisudvikling +35 MDKK 

Kompleksitet 

Konstante forandringer 



Hvad har vi ellers i pipeline 
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Vi har valgt at rykke første go-live af CoopOne  

• Vi har konstateret en række ricisi i de 
eksisterende systemer, som kan påvirke hele 
Coops kernedrift. 
 

• Herudover er vi endnu ikke i stabil logistikdrift fra 
Odense. 
 

• Vi har derfor valgt at udsætte Go Live, indtil de 
konkrete udfordringer er løst. 
 

• Vi forventer, at det bliver inden jul, men melder 
ikke en dato ud før udfordringerne er løst. Vi 
giver jer ca. 5 ugers varsel. 
 

• Udsættelsen er en fælles beslutning fra den 
samlede direktion og styregruppe. 



Stor kampagne Q4: Mere af det gode danske 
 

Danmark skal være et land med de 
allerbedste råvarer og endnu bedre mad. 
 
Kampagne i samarbejde med bl.a.: 
• Søris 
• Thise 
• Arla 
• Tulip 
• Coop Crowdfunding   



137.500 kunder i Coop Bank 

Samlet set er der mere end 20.000 
brugere af madkonto/kredit i Coop 
App’en og der er omsat for ca. 166 mio. 
kr. via madkontoen. 



Highlights 

Resultat  
1. halvår 2019 

Flere muligheder for investering 
• Køb og salg af aktier, 

investeringsforeninger og obligationer 
som er noteret på Københavns 
Fondsbørs 

• Gratis depot til medlemmer 

Top-3 på NPS – bedste online bank  
(Børsen / Analyse Danmark) 

- 4,7 mio. kr. efter skat 
 

”Bedst i test” 
for 3. år i træk 

 



Ikke kun for – men sammen med medlemmerne 



Digital aktivisme med Irma: 
Er du klimanysgerrig? 
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• 35.000 Irma medlemmer bliver inviteret 
via Irmas medlemsmail samt i Coop app 

• Tilmeldte klimanysgerrige: 350 
• Spørgeskemabesvarelser: 200 
• 3 fysiske events 



Digital aktivisme med ansvarlighed 
 
 

Vi inviterer til medlemmer til at 
involvere sig i vores arbejde for en 
grøn omstilling i alle vores egne 
kanaler og i eksterne medier.                                                  
  
  

Medlemmer bliver engageret i et 
digitalt forløb. De fortæller, hvilke 
problemer de synes er sværest at få 
løst i dagligdagens vej mod en 
grønnere hverdag. 

Medlemmernes hverdags-problemer 
integreres i CSR-strategiarbejdet og 
gøres til virkelighed.  

Vi spørger medlemmerne: Hvilke dagligdagsproblemer møder du i forsøget på at få en 
grønnere hverdag?  

MARKEDSFØRING DIGITAL INVOLVERING COOP UDVÆLGER EMNER 



Flere medlemmer er stolte over at være medlem af Coop 

32% 

28% 

39% 39% 

24% 

37% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Ja Nej Ved ikke 

Er du stolt af at være medlem af Coop?  

2018 2019 

Base: interview-personer, der er medlem af Coop  



• Medarbejdere og ledere i Coop Danmark får mere viden om 
foreningen 

• Nøglepersoner i foreningen får mere viden om forretningen  

Formål med 
andelsskolen 

• 200 elever er i gang lige nu 
• 50 lederaspiranter starter nu 
• … 

Vi er i fuld 
gang 

Andelsskolen 2.0 



Pilotprojekt fra 2020+ arbejdsgruppen 

Demokrati-
uge 

Uge 17 

Opfordring til alle 
bestyrelser om at 
flytte 
• Årsmøder 
• Generalforsamlinger 
• … 

Markedsføres i alle 
Coops kanaler: 
• Tilbudsaviser 
• Emails 
• App 
• I butik 
• Sociale medier 
• … 

Sammen er vi stærkest Forening Forretning 



Coop Crowdfunding - status 

•42 projekter i år (heraf 4 lån) 
•8724 brugere 
•Godt samarbejde med Irma og Greater 

Copenhagen Food Startup 
•Samarbejde med ansvarlighed og 

Concito om klimafremstød i Q1 2020 
•Og ….  



Coop Crowdfunding - status 
 

… ny crowdfunding-butik på Coop.dk/mad 
hvor virksomheder der får funding kan 
have deres produkter til salg  



Coop crowdfunding og Coop.dk/mad samarbejde 



 

Samvirke 
får en 
boble i 
Coop 

app’en 



Coop app’en skaber loyalitet – derfor gi’r det mening at 
være ambassadør for app’en 

Flotte 
anmeldelser 
4,4 ud af 5 

App-kup 
skaber 

følgekurv 

141.000 
”kunder med 

profil”  

App’en skaber 
”trafik” til Coops 

øvrige 
forretninger 
8,5 mio clicks 

Omsætningsindex 
for medlemmer der 
bruger personlige 

tilbud er 112.  
I december er det 

122,6 

200.000 
daglige 
brugere 



Indhold 
• Dataark over butikkens app-andel 

• Bestilling af Coop app kit 

• Vejledning: ”Sådan hjælper…” 

• Vejledning: ”Event om medlem…” 

• Tilbud om kurser 

• Inspirationsmateriale om 

Partnerprogrammet 
 

 

Den grønne mappe 

Brug materialet og 
gør forskel  



Ny folder: Bliv medejer af Coop  

Medejer Ansvarlighed Indflydelse Holdninger 



 

Kampagne: Kassemedarbejdere skal spørge mere om 
Samvirke  

37% 
blandt 
unge 

Vi har brug for 
jeres hjælp til at 

sikre at kasse-
medarbejderne 

tilbyder 
Samvirke til alle  



Hvornår: Uge 41 (tirsdag den 8. oktober) i 
butikkens lokaler og i åbningstiden mellem kl. 
17.30 og 19.30 
 
3 gode grunde til at deltage: 
1. I får skabt større kendskab og loyalitet til butikken 
 
2. I får 1½ times godt selskab med medlemmer og 
kunder – En oplagt mulighed for at tale sammen om 
emner, der optager lokalbefolkningen 
 
3. I engagerer medlemmerne I butikken og styrker 
butikkens image og rolle i lokalsamfundet 

Danmark taler sammen… 

Tilmelding på 
Coopforum.dk 

Har I tilmeldt jer til uge 41?  



? 


