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Efter en længere periode med 
stigende priser på dagligvarer er 
fårene nu for alvor ved at blive 
skilt fra bukkene i dagligvare-
branchen.

E� er mange år med knivskarp kon-
kurrence og nærmest identiske priser 
er der ved at opstå større prisforskelle 
kæderne imellem. Og det giver mulig-
hed for relativt store besparelser.

B.T. gennemførte torsdag 17. marts 
et opfattende pristjek af 50 dagligvarer 
i landets � re store dagligvarebutikker 
på nettet:

Føtex.dk, Coopmad.dk, Nemlig.
com og Rema 1000s Vigo kom under 
lup. 

Og resultatet er slående. Fra den bil-
ligste butiks kurv med 50 varer ned til 
nummer to er der godt 14 kroners for-
skel.

Det kan lyde som et lille beløb, men 
i pristjek-sammenhæng er det et helt 
uhørt stort gab mellem nummer et og 
to i pristjekket.

»Det er bemærkelsesværdigt, men 
det undrer mig faktisk ikke. Vi ser et 
knæk på dagligvaremarkedet lige nu, 
hvor discountbutikkerne går én vej, 
mens � ere andre kæder går i helt andre 
retninger,« forklarer Mogens Bjerre, 
lektor på CBS.

På de to første pladser i pristjekket 
er da også kæder, der slår sig op på pris.

Vinderen er Rema 1000s Vigo-tje-

HER ER DET

’’ Det er 
bemærkelses-

værdigt, men det 
undrer mig faktisk 
ikke. Vi ser et knæk 
på dagligvare-
markedet 
lige nu, hvor 
discountbutikkerne 
går én vej, mens 
flere andre kæder 
går i helt andre 
retninger,
Mogens Bjerre, lektor på CBS

FOR GODT 12 år siden sad jeg 
på mit kollegieværelse og læste 
lektier, da et stykke papir blev 
skubbet ind under min hoved-
dør.

JEG KAN STADIGVÆK se det styk-
ke papir for mig. Det var en pris-
liste til et koncept, som bragte 
mange af os dovne studerende 
stor glæde.

EN AF KOLLEGIETS beboere hav-
de åbnet en lille butik, hvor man 
kunne købe øl, sodavand, slik, 
chips og andre gode ting, og det 
eneste, man skulle gøre, var at 
sende en sms til et nummer med 
en indkøbsseddel.

15 MINUTTER SENERE stod han 
foran døren med varerne. Han 
blev hurtigt populær og var sav-
net, da han � yttede ud igen.

JEG HAVDE GLEMT alt om den 
butik, indtil � ere af mine Kø-
benhavn-baserede kollegaer for 
nogle måneder siden begyndte 
at tale om, at de havde fået leve-
ret både øl, chips og dagligvarer 
på forblø� ende kort tid fra et par 
nye tjenester i byen.

DE HAVDE BESTILT varerne på te-
lefonen, og i � ere tilfælde var der 
gået under 20 minutter, før der 
stod en mand med varerne ude 
foran deres dør.

SOM EN SAGDE: »Jeg fatter ikke, at 
de kan gøre det så hurtigt.«

SÅ DET PRØVEDE vi af i den for-
gangne uge her på B.T. Vi bestilte 
ingredienser til spaghetti bo-
lognese fra Wolt og Gorillas, og 
så tog vi tid på, hvor hurtigt de 
kunne stå foran indgangen i Pile-
stræde med varerne.

PÅ UNDER 11 minutter havde vi 
fået leveret fra dem begge.

JEG ER FULDSTÆNDIGT fascine-
ret. Det er jo helt absurd. Jeg fatter 
stadigvæk ikke, at det kan lade 
sig gøre på så kort tid. En ting er 
at pakke varerne på 11 minutter, 
men at pakke OG transportere 
dem?

DET ER SINDSSYGT interessant. 
Og det kan ende med at blive 
en tiltrængt håndgranat ind i et 
marked, der måske trænger til at 
blive rusket lidt op.

DAGLIGVARER TIL DØREN er jo et 
koncept, som har været til stede i 
Danmark i mange år nu, og som 
for alvor � k lu�  under vingerne 
under coronakrisen.

ISÆR NEMLIG.COM HAR virkelig 

investeret massivt – og derfor 
også lavet kæmpe store under-
skud i mange år – i at få os dan-
skere til at købe vores dagligvarer 
på nettet.

NU FÅR DE så pludselig konkur-
rence af de her selskaber, som slår 
sig op på voldsom hastighed.

DET HER LIGNER noget, der reelt 
kan ende med at være en bombe 
under et marked, som virker rela-
tiv fastlåst og � rkantet.

BEVARES: WOLT OG Gorillas 
er langt mindre størrelser end 
Nemlig, Coopmad, Føtex og 
Vigo. De har hverken lige så store 
udvalg eller udbredelse.

MEN HASTIGHED ER virkelig en 
spidskompetence, som kan føre 
dem langt, tror jeg.

VI HAR SET Amazon Prime gøre 
det gennem længere tid rundt-
omkring i verden. Levere varer på 
under en time.

NU ER DET så kommet til Dan-
mark. Og jeg er helt sikker på, at 
det er kommet for blive. Nu er 
spørgsmålet bare, hvor hurtigt 
det breder sig til resten af landet.

I EN TIDSALDER, hvor ’conveni-
ence’ – bekvemmelighed – er et 
af de største buzz-ord i dagligva-
rebranchen, ligner det her et af de 
større skridt fremad.

MEGET TYDER PÅ, at danskerne 
har taget godt imod de her tjene-
ster og bestiller på livet løs.

ER KUNDERNE BARE halvt så til-
fredse, som vi var med vores lille 
købmand på mit kollegie, bliver 
det en bragende succes.

Kommentar
Niels Philip Kjeldsen, 
B.T.s forbrugerredaktør

’’ Jeg er 
fuldstændigt 

fascineret. Det er 
jo helt absurd. Jeg 
fatter stadigvæk 
ikke, at det kan 
lade sig gøre på så 
kort tid. En ting er 
at pakke varerne 
på 11 minutter, 
men at pakke 
OG transportere 
dem?

Kommentar

Det kan blive 
en bombe under 
markedet

Torsdag 17. marts indsamlede B.T. 
priserne på 50 varer, herunder den 
billigste variant af 44 dagligvarer i en 
angiven størrelse samt seks mærke-
varer i � re udvalgte online supermar-
keder.

Da nogle af varerne ikke fandtes i den 
vægt, vi gik e� er, er nogle af priserne 
omregnet. 

E� erfølgende blev de indsamlede 
priser sendt til tjek hos supermarke-
derne.

Da priserne i skemaet skal være 
normalpriser, blev supermarkederne 
bedt om at komme med rettelser, 
hvis der havde sneget sig et tilbud 
ind.

HER FÅR DU 50 DAGLIGVARER BILLIGST
  Online supermarked VIGO (Rema 1000) Nemlig.com Føtex Food Coop Mad

 Kurvens pris 733,52 747,75 752,57 761,23

 450 g kyllingebryst� let 31,95 34,95 35,95 31,95

 Hakket oksekød 8-12 % 500 g 39,95 36,95 39,95 39,95

 500 g hakket kalv og gris 8-12 % 34,95 34,95 34,95 34,95

 Creme Fraiche 500 g 18 % 12,95 12,95 12,95 12,95

 500 ml � øde 21,5 21,5 21,5 21,5

 Letmælk 1 l 10,25 10,25 10,25 10,5

 Smørbart blandingsprodukt 250 g 13,95 13,95 13,95 15,95

 Pære/banan yoghurt 1 l 15,5 15,5 15,5 15,5

 Smør 250 g 17,95 17,95 17,95 19,95

 300 g ML ost i skiver 25,95 25,95 25,95 25,95

 Skrabeæg m/l 10 stk 21,95 21,95 21,95 13,95

 Basmatiris 1 kg 13,95 13,95 13,95 13,95

 1 kg spaghetti 9,95 9,95 9,95 9,95

 Remoulade 400 g 9,95 9,95 9,95 9,95

 Mayonnaise 400 g 9,95 9,95 9,95 9,95

 1 kg ketchup 11,9 12,05 11,95 11,5

 Hvedemel 2 kg 7,75 7,75 7,75 7,75

 Havregryn � nvalset 1 kg 8,95 8,95 8,95 8,95

 Sukker 1 kg 7,95 8,5 8,5 8,5

 500 g toastbrød 7,06 6,04 7,75 7,71

 Mørkt rugbrød uden kerner i skiver 500 g 6,95 6,95 6,95 6,95

 Gro�  salt 800 g 2,48 2,95 2,5 2,48

 Solsikkeolie 1 l 16,95 16,95 16,95 17,95

 Stødt peber 100 g 7,9 8,95 8,95 8,9

 140 g dåse tun i olie 9,95 9,95 9,95 8,64

 285 g dåse majs 5,25 5,25 5,25 5,25

 Hakkede tomat på dåse 400 g 4,5 4,5 4,5 4,5

 Løg 1 kg 9 9 9 9

 2 kg spise/skrælle karto� er 13 13 13 13

 Agurk 1 stk 7 7 7 7

 1 kg gulerødder 8 8 8 8,67

 Iceberg salat 10 10 10 11,5

 Grovhakket leverpostej 500 g 9,95 9,95 9,95 9,95

 Makrelsalat 300 g 12,5 12,5 12,5 12,5

 Bacon i tern 200 g 12,95 12,95 12,95 12,95

 130 g rullepølse i skiver 11,83 11,91 11,75 11,83

 Cola 2 liter 5,66 5,75 5,75 5,75

 Franske karto� er 300 g 8,94 8,95 8,95 8,95

 To�  fee 125 g 18,45 18,5 18,45 20,25

 Kanel Gi� er Pågen 300 g 20,95 23,95 23,95 22,45

 BKI Extra Rød 400 g 42,95 42,95 42,95 45,75

 Tuborg Classic 6 pax 38,93 39 39 48,95

 Bearnaise Sauce K-Salat 325 g 17,95 17,95 17,95 17,95

 Colgate karies Kontrol 150 ml 29,95 29,95 29,95 31,75

 Lassagneplader 500 g 11,75 15,95 15,95 11,75

 Burgerboller 300 g 11,77 11,77 11,77 14,95

 Opvaskemiddel 500 ml 4,45 9,5 9,5 8,95

 Universalrengøring 1 liter 6,4 6,8 6,75 6,5

 Vaskemiddel kulør 1 liter 19,95 20,03 19,95 22,95

 Lys pålægschokolade 120 g 12,95 12,95 12,95 11,95

B.T. har gennemført et stort pristjek  i landets � re største dagligvarebutikker på nettet 

Nemlig.com
 � Man skal minimum købe for 

 400 kroner.
 � Leveringen bestilles med et 

 forudbestemt leveringsinterval på 
 en, to eller tre timer.

 � Man vælger mellem personlig 
 levering, hvor man skal være 
 hjemme, når varerne kommer, eller 
 � eksibel levering, hvor varerne stilles 
 ved hoveddøren.

 � Der leveres på hele Sjælland, Fyn 
 samt dele af Jylland.

 � Pris for leveringen er 19-59 kroner, 
 dertil kommer et pakkegebyr.

Vigo (Rema 1000)
 � Der er intet krav om, hvor meget 

 man skal købe for.
 � Det er privatpersoner, der handler for 

 én, og man skal være hjemme, når 
 varerne bliver leveret.

 � Prisen for levering a� ænger af, hvor 
 meget man køber.

 � Én pose: 19 kroner
 � To poser: 29 kroner

 � Tre poser: 39 kroner
 � Fire poser: 49 kroner
 � Dere� er koster det fem kroner pr. 

 pose

Føtex.dk
 � Man skal minimum købe for 

 400 kroner.
 � Der leveres i et større område af 

 Sjælland.
 � Man skal være hjemme, når varerne 

 bliver leveret.
 � Leveringen bestilles med et 

 forudbestemt leveringsinterval på 
 en, to, tre eller � re timer.

 � Prisen for levering ligger mellem 19 
 og 49 kroner, dertil kommer et gebyr 
 for pakkeservice.

Coop Mad
 � Man skal minimum købe for 

 400 kroner.
 � Leveringsprisen a� ænger af, hvor i 

 landet man bor, hvor meget man 
 handler for, og hvornår man ønsker 
 varerne leveret.

DET KOSTER LEVERINGles på nettet, betyder noget for prissæt-
ningen.

»Kunder, der handler dagligvarer 
på nettet, er måske lidt mindre føl-
somme over for prisen. De tænker 
mere over at spare tid, og så er de klar 
over, at de betaler noget mere for at 
slippe for turen ned i supermarkedet,« 
forklarer Mogens Bjerre:

»Det er ren convenience, og det bety-
der også, at kæderne på online-marke-
det måske har mindre behov for hele ti-
den at skæve til hinandens priser og i 
stedet kan fokusere mere på at drive en 
lønsom forretning med høj service.«

Pristjekket er dog også udtryk for, at 
dagligvarebranchens mange super-
markedskæder nu for alvor er ved at 
blive splittet op.

Stigende råvarepriser og energipri-
ser har sendt fødevarepriserne op i hi-
storiske niveauer, og det betyder en del 
for, hvad supermarkedskæderne kom-
mer til at satse på den kommende tid, 
vurderer Mogens Bjerre.

»Discountsupermarkederne holder 
virkelig pris-fanen højt i øjeblikket, og 
det er måske også derfor, at Rema 1000 
vinder så markant – fordi de også kon-
kurrerer i discountsektoren,« forkla-
rer Mogens Bjerre:

»Men der er også en del supermar-
kedskæder, som er klar over, at det ikke 
giver mening for dem at satse på pris 
lige nu, for der kan de simpelthen ikke 
være med. De satser måske mere på 
service, kvalitet og større udvalg. Det 
er en bevægelse, som har været på vej, 
og som bliver forstærket af den uro, der 
er i markedet lige nu.«

neste, som dermed kan lade sig kåre 
som Danmarks billigste dagligvare-
kæde på nettet.

Her koster de 50 varer samlet 733,52 
kroner, og det er altså klart den billig-
ste kurv i pristjekket.

Nummer to er Nemlig.com med en 
kurv, som er godt 14 kroner dyrere. Fra 
billigst til dyrest i tjekket er det knap 
30 kroners forskel.

Mindre prisfølsomme
De usædvanlig store prisforskelle på 
de � re kæders kurve kan dog ikke kun 
forklares med, at voldsom in� ation 
tvinger dem til at prioritere anderle-
des. 

Også det faktum, at varerne bestil-
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