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SCANDINAVISCHE FOODRETAIL

Hemköp

Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Hemköp is een keten van Axfood, een bedrijf 
dat in food retail en food service opereert. Weer 
een soort Sligro, het stikt ervan, daar in Zweden, 
Noorwegen en Denemarken. Vorige maand 
hadden we het over Super Best, onderdeel van 
Dagrofa. Een soort Deense Sligro. Een maand 

eerder kwamen we met Meny. Onderdeel van 
NorgesGruppen. Een soort Noorse Sligro. En nou 
Axfood dus. 
Binnen die Zweedse levensmiddelenbranche 
heeft Axfood een marktaandeel van ongeveer 
20%. Het is daarmee de nummer twee, na Ica, dat 
veruit marktleider is met ongeveer 46%. 
Axfood heeft drie formules, Willy’s, Hemköp en 
PrisXtra. 
* Willy’s is een landelijke discounter (ongeveer 

150 vestigingen, waarvan 147 filialen) 
* PrisXtra een soort value for money-formule in 

Stockholm en omgeving (zes filialen) 
* Hemköp een landelijke serviceformule (147 

vestigingen).

Het is eventjes ingewikkeld. Axfood levert als 
groothandel ongeveer 840 winkels en heeft zelf 
230 filialen. 
-  Als Axfood een filiaal heeft, dan is dat een 

Willys, PrisXtra of Hemköp. 
-  Als Axfood een aangesloten ondernemer of 

franchiser belevert, dan kan dat ook een Wil-
lys of Hemköp zijn. 

-  Maar daarnaast spreekt Axfood van andere 
formules, zoals Handlar’n, Vi en Tempo. 

-  Willys en Hemköp zijn dus zowel filiaal als 
franchise. 

-  Andere formules vallen buiten Axfood en 
Axfood heeft ook geen stem in het bestuur van 
die formules. 

Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade 

Marketing Services bekijkt supermarkten of 

andere foodretail in Scandinavië. 

Deze maand: Hemköp uit Zweden.

De ingang van een Hemköp dus. Hemmes: 
“Cleane uitstraling, wit overheerst veel te veel. 
Het straalt weinig gezelligheid uit, en dat vind ik 
een contrast met de winkel zelf, waar sommige 
afdelingen wel sfeervol zijn.”
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Lastig ook voor Axfood wellicht: het behaalt zo’n 
€ 3,2 miljard retailomzet met de drie hoofdketens 
Willys, Hemköp en PrisXtra, maar het is voor 
€ 1,3 miljard nog altijd afhankelijk van de wat 
schimmiger formules als Handlar’n en Tempo. En 
dat bij elkaar is die 20% marktaandeel.

Binnen dat geheel aan 230 filialen en 840 onder-
nemersvestigingen zit het voor Hemköp zo: 
* 147 vestigingen
* waarvan 65 filialen 
* en 82 aangesloten franchisers. 
In 2010 behaalde de Hemköp-filialen € 563 
miljoen omzet en de Hemköp-franchisers € 443 
miljoen, bij elkaar € 1 miljard jaaromzet. Wij 
even rekenen, natuurlijk… dat is gemiddeld € 6,8 
miljoen per vestiging per jaar en € 130.000 per 
week. (Lees verder op volgende blz.)

Fruit, met veel bordjes, ziet eruit als actie. Het lijkt wel of alle fruit in prijs ver-
laagd is zo. Maar we moeten dan ook begrijpen dat Hemköp moeite heeft met 
zijn prijsimago, de omzet over 2010 is ten opzichte van 2009 gedaald. Boosdoe-
ner: wellicht ook zusterketen Willys, een beetje een discounter. Bedenk hierbij 
dat het land Zweden voor een Zweed ook wel eens duur kan zijn…

Een nogal klinische aankleding. De stelling is ook wit, zwart en soms grijs, 
vanuit deze hoek. Hemmes: “Zwart en wit zijn de kleuren die je in de Scandi-
navische detailhandel op dit moment veel terugziet. Dat zie je ook terug in de 
modernere verpakkingen. Deze foto heb ik wel aan het begin van de middag 
gemaakt, de grillkast moest nog gevuld worden.”

Veel gekoelde dranken, in automaten van leveranciers. Kennelijk heeft Hemköp daar geen 
moeite mee en neemt het de leveranciersreclame op de koop toe. Voor een goeie inkoop-
deal dan, welteverstaan. Hemmes: “Of zijn Nederlandse formules daar te spastisch voor, 
om fabrikantenkasten in de winkels te zetten?”

Wc-reiniger, huismerk, wat moeten die mannen op die flacons, zijn 
dat de wc-vervuilers? Het valt wel op… Hemmes: “Deze foto is ook 
een voorbeeld van wat je hier vaker ziet, zwart-witfoto’s van men-
sen op een verpakking. Maakt het wel persoonlijker.”

Dit valt nog meer op: het huismerk wasmiddelen 
van Hemköp, een zeer geslaagde poging om een 
wasmiddelverpakking te laten opvallen.
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Axfood noemt Hemköp een fullserviceformule. 
Kan zijn, maar van een enorm aanbod is geen 
sprake: 10.000 tot 12.000 items per winkel. De 
kracht van de formule is dan: heeft Axfood of 
de ondernemer een flink pand, met een flinke 
parkeerplaats et cetera? Zijn de prijzen agressief 
genoeg? Want de consument heeft geen idee van 
al die duizenden producten, maar alle consumen-
ten bij elkaar hebben daar een goed assortiment 
aan. Of biedt aartsrivaal Ica meer, zeker als de 
vvo’s van Ica groter zijn?
Hemköp heeft het niet makkelijk. Vorig jaar heeft 
Axfood enkele winkels gesloten, een andere werd 
een Willys, dat is de keten van Axfood (filialen en 
franchisers ook) die veel meer omzet behaalt en 

dat is een soort prijzenbeuker of discounter (geen 
hard discounter). 
Hemköp is het voorbeeld van een formule die 
vroeger sterk in zijn schoenen stond en gaande-
weg, in een fusieproces, aan kracht lijkt te hebben 
ingeboet. Fusieproces? Alweer een fusieproces, 
daar in Scandinavië? Nou ja, Axfood is een 
bedrijf dat van ketentjes en groothandeltjes aan-
eenhangt, zogezegd. Maar de overall-omzet van 
Axfood groeit wel nog steeds. Op het zakelijke 
gedeelte van de site van Axfood lezen we dat het 
bedrijf als prioriteit heeft: ‘de groei en winstge-
vendheid van Hemköp herstellen’. Ook al is het 
in het Zweeds, aan een half woord hebben wij 
genoeg. 

‘Minst lika bra. Schystare pris!’ Ja hoor, 
vinden wij ook. 
Het mandje ‘Garant’ kost 318 Zweedse 
kronen, het mandje ‘märkesvaror’ kost 
369 kronen. Tel uit je winst. 
Het onderste mandje zit vol A-merken, het 
bovenste zit vol Garant. Garant is het pri-
vate label van Axfood. Sterk? Ligt eraan. 
Garant is hét private label, in Hemköp. 
Maar ook in Willys en in PrisXtra. En in 
een Hemköp zie je ook nog het Hemköp-
merk. Dus echt formule-onderscheidend 
is dat Garant ook weer niet. Is Garant dan 
een soort C-merk, een beetje Euroshop-
per-achtig? Nee, het C-merk is bij Hemköp 
weer een andere: Eldorado.
Trouwens, in dat mandje… 318 kronen 
is nog altijd 36 euro! En daar zit geen fles 
wijn of een groot pak wasmiddel in, hoor! 
Nog gekker: we zijn het even gaan zoeken, 
Axfood vermeldt op zijn site dat Garant 
inmiddels 15 artikelen omvat… Hemköp 
481, Willys 563, Eldorado 587, Garant 
Ekologiska Varor 71 Func (non-food) en 
Fixa (keukengerei) bij elkaar 229 en Aware 
(fair trade) 12. Met andere woorden, dat 
Garant komt pas net kijken. Kennelijk 
wil Axfood een paraplumerk voor meer 
formules bouwen, terwijl die formules hun 
huismerk al hebben. Een totaal tegenge-
stelde richting aan wat wij in Nederland 
zien!

Koffiebonen en koffiepakken, met tapmogelijkheid voor klanten. Van het merk Zoegas. De consument 
die zelf zijn koffiesoort kiest en in een pak doet; het is bij ons niet echt doorgebroken, de laatste super-
markt waarbij we ons dat herinneren was de grote Jumbo in Winterswijk, die in 2005 openging. Hemmes: 
“Maar hier in Zweden zie je dat in alle supermarkten - andere koffiecultuur, kennelijk.”
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Zien we hier reinigers in een gesloten koeling? 
Hemmes: “Nee, ‘gevaarlijke stoffen’, die in Zweden 
achter gesloten deuren moeten. Heb ik ook nooit 
ergens anders zo gezien en hier overal. Het kan 
zijn om kinderen te beschermen, of om brandge-
vaar te beperken.”

Gekoelde vitaminedrankjes? En nog wel voor het 
hele gezin, Vitamin Well Family. De vraag is of 
kinderen ook extra vitaminedrank zouden moeten 
hebben. Voor moeders?

Het huismerk thee versus A-merken Lipton en Twinings, wie valt 
het meest op? De vrouw op het huismerkpakje. Jammer voor 
Garant dan toch?

De counter met maaltijden, salades, vleeswaren, kaas en deli. Hemmes: 
“De achterwand in een combinatie van sfeer en actie. Hier ook weer die 
zwart-witcombinatie.”

Het broodmeubel. Is dit hygiënisch? Ligt eraan hoe mensen het brood pakken. Hemmes: “Wel een aar-
dige combinatie van sfeer en efficiency; met op weinig vierkante meters veel ruimte voor diverse soorten.”

De kassapartij met daarachter een grote sfeerpos-
ter, met juist een landelijk beeld... Over smaak valt 
niet te twisten.

Wat staat hier? ‘Je zou er geld aan over moeten 
houden om van goed eten te houden… zorg dan 
dat je Zwedens voordeligste klantenkaart hebt!’ De 
pay-off van Hemköp, ‘För oss som älskar mat’, staat 
eronder: ‘Voor ons, die zo van goed eten houden.’
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