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SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsens titel: Ompositionering i livsmedelsbranchen – En studie av Lidls 

situation i Svergie 

 

Seminariedatum: Måndagen den 18 januari 2010 

 

Ämne/kurs:  FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi, 

  15 poäng 

 

Författare:   Gerard Brodin, Tina Sanader och Natassja Sinik 

 

Handledare:  Christine Blomqvist 

 

Fem nyckelord: Företagsimage, företagsprofil, ompositionering, preferenser, 

varumärkesstrategi. 

 

Syfte:  Syftet med vår uppsats är att beskriva det eventuella gapet mellan 

lågprismatbutikers profil och image och undersöka vilka 

preferenser som finns mot livsmedelskedjor med lågprisinriktning 

för att minska gapet efter dessa preferenser. 

 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar utifrån en deduktiv ansats. Intervjuer och enkäter 

har legat till grund för primärdatan och litteratur, elektroniska 

källor och artiklar för sekundärdatan. 

 

Teoretiska perspektiv: Med syfte att besvara studiens frågeställningar har vi nyttjat teorier 

om varumärkesimage, Porters teori om konkurrensstrategier och 

Ries och Trouts samt Kotlers teorier kring positioneringsstrategier.  

 

Empiri:   Empirin har samlats in genom intervjuer av studenter och 

pensionärer; både genom kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkäter. Vidare har information om Lidl har hämtats från Lidls 

hemsida och artiklar som behandlat företaget. 

 

Resultat:  Vid utebliven lönsamhet är det viktigt för företag att ta reda på 

konsumenternas image till företaget, vilka konsumenternas 

preferenser är för att sedan ändra sin profil så att den stämmer 

överens med vad konsumenterna önskar.  
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ABSTRACT 

 
Title: Repositioning in the provisions industry – a case study of Lidl’s 

situation in Sweden 

 

Seminar date:  Monday 18th of januari 2010 

 

Course: FEKK01, Degree Project, Undergraduate level, Business 

Administration, 15 ECTS credits 

 

Authors: Gerard Brodin, Tina Sanader and Natassja Sinik 

 

Advisors: Christine Blomqvist 

 

Key words: Corporate image, corporate profile, repositioning, preferences, 

brand strategy. 

 

Purpose:  The purpose of this project is to describe if there is a difference 

between the chain of food stores with a hard discount focus’s 

profile and image and to examine what kind of preferences that 

exists towards chain of food stores with a hard discount focus to be 

able to decrease this difference according to these preferences. 

 

Methodology: The study has been done with qualitative and quantative case 

studies from a deductive perspective. Primary data has been 

gathered through interviews and surveys and secondary data 

through literature, electronic resources and articles. 

 

Theoretical perspectives: In order to answer the main questions presented in this study, we 

have used theories about brand image, Porters theory about 

competitions strategies and Ries and Trouts together with Kotlers 

different theories about positioning strategies. 

Empirical foundation: The empirical part has been gathered through interviews with 

students and pensioner; both through qualitative interviews and 

quantative surveys. Information about Lidl has been found on 

Lidl´s homepage and articles regarding the company. 

 

Conclusions: In an event of non-profitiability it is important for companies to 

find out the corporate image of the company, what the consumers’ 

preferences are and then change the corporate profile so that it 

matches what the consumers want. 
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1. INLEDNING 

 

 

Inledningen till uppsatsen presenterar det område och de problem vi avser studera. 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till problemet angående livsmedelsbranschen och 

lågprismatbutiker och varför just detta område är intressant att undersöka. Utifrån 

bakgrunden behandlas problemet generellt i en problemdiskussion som senare gestaltas i 

konkreta och öppna frågeställningar. Avslutningsvis beskriver inledningen hur studien av 

problemområdet avses disponeras. 

 

 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Den svenska marknaden för dagligvaruhandel kännetecknas i dagsläget av en 

oligopolliknande situation med flertalet stora livsmedelskedjor som håller sin bestämda del av 

marknaden. Detta har resulterat i att marknadspriserna på livsmedel är 15% högre i Sverige än 

i resterande Europa.
1
 Dagligvaruhandeln står i dagens läge för 44% av den totala 

detaljhandeln i Sverige.
2
 Samtidigt har detaljhandelns totala omsättning ökat varje år sedan 

1996 
3
 och under september månad 2009 ökade dagligvaruhandelns omsättning med 4,9% och 

priserna med 2,0%.
4
 På grund av denna tilltagande handel samt höga prispress är det 

attraktivare för lågprisbolag att slå sig in på den svenska marknaden och i och med detta ökas 

konkurrensen.
5
  

 

Det kan antas att på grund av ett ökat mediefokus så har livsmedelskonsumenternas 

medvetenhet om kvaliteten på produkter ökat samtidigt som de behåller sin prismedvetenhet. 

Det vill säga att man får rätt kvalité för rätt pris. Ett företag som kategoriserar sig inom 

                                                 
1
 www.e24.se (2009-11-18) 

2
 www.hui.se (2009-11-17) 

3
 Ibid. 

4
 www.scb.se (2009-11-17) 

5
 www.konkurrensverket.se (2009-11-18) 
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gruppen bra kvalité till lägre pris, kan använda sig av olika kommunikationsmetoder för att 

göra konsumenterna medvetna om detta.
6
 

 

1.1.1 Lidl 

Ett lågprisbolag som vi valt att studera närmare är Lidl. I februari 2009 hade Lidl 3,2% av 

Sveriges marknadsandelar. Lidl försöker ta fler marknadsandelar på den svenska marknaden 

eftersom de i dagens läge har näst minst marknadsandelar av alla livsmedelsföretag i Sverige.
7
 

En internationell expansion lanserades på 90-talet
8
 och de kom till Sverige år 2002

9
.  Lidl har 

idag ett stort antal butiker runt om i Sverige och planerar att utöka sin verksamhet genom nya 

butiker, detta trots en stor förlust som fortfarande förföljer lågpriskedjan.
10

 Lidls kundgrupp 

anses vara framförallt pensionärer och studenter, som inte förväntar sig att det finns allt i 

butikerna men det som finns skall vara prisvärt.
11

 Lidl själva garanterar hög kvalité på både 

deras egna märken samt på mer kända märken från andra företag, såsom Arla, Scan och 

Kronfågel
 12

. Lidl garanterar även att deras varor går igenom säkerhetskontroller innan 

försäljning. Lidl vill att kunderna enbart skall behöva betala för varorna de köper och inte för 

allt runtomkring och de vill erbjuda sina kunder bästa kvalitet till bästa pris.
13

 

Lidls förändringsbehov anser vi är av avsevärt stor vikt då man kan anta att de från och med 

lanseringen i Sverige inte lyckats positionera sig efter konsumenternas preferenser. Vi har i 

Lidls rapporter och genom andra källor, som branschtidningar, noterat att företagets situation 

inte är den bästa ur ekonomisk synvinkel. En anledning till detta kan vara att Lidl har drabbats 

av ett imageproblem och blir således något vi avser undersöka. Och om det förhåller sig på 

det viset blir det även intressant att undersöka hur Lidl kan ändra denna och på så sätt vända 

den förlustdrabbade bana som företaget beträtt. 

 

                                                 
6
 Kotler (2003) 

7
 www.epostservice.se (2009-11-17) 

8
 www.lidl.se (2009-11-18) 

9
 www.e24.se (2007-11-14) 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 www.lidl.se (2009-11-18) 

13
 Ibid. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

För att stå sig unik i den ovan beskrivna konkurrens som råder på den svenska 

livsmedelsmarknaden och på så sätt vinna konsumenternas förtroende måste varje företag 

konkurrera med sitt varumärke och särskilja sig från mängden genom sin positionering.
14

 I 

dagens läge är det inte tillräckligt för konsumenterna att bli erbjudna det bästa priset eller den 

bästa produkten. Det som krävs är snarare att företagen utformar sina produkter efter 

konsumenternas preferenser.
15

 Det blir således oerhört viktigt att man innehar en 

positionering som överensstämmer med preferenserna hos den kundgrupp man vill nå och 

samtidigt besitter en positionering som förhoppningsvis ingen annan konkurrent innehar. De 

Pelsmacker menar att positionering skall visa sig genom konsumenters känslor, intryck och 

uppfattningar om varumärket.
16

 Företag positionerar sig således utifrån vad de vill bli 

associerade med och detta kan göras med Kotlers Retail Stategy. Här når man en önskad 

positionering genom att positionera sig utifrån pris, plats, produkt och promotion.
17

  

 

I realiteten är det dock inte så enkelt. Preferenserna hos den kundgrupp som företag vänder 

sig till ändras enligt oss i regel från dag till dag och trender som man igår tog för givet 

behöver inte under morgondagen vara en realitet.
18

 För att behålla en långsiktig och 

kontinuerlig lönsamhet är det lika viktigt att hålla sitt varumärke uppdaterat idag, lika viktigt 

som det är att även göra det imorgon.
19

 Företag måste således vara flexibla och ha en hög 

benägenhet till ompositionering. Problem uppstår således när man redan från start 

missbedömt sina konsumenters preferenser och fått en dålig positionering i folks 

medvetanden. I takt med att gränser öppnas upp och att företag över hela världen konkurrerar 

med varandra blir detta problem allt mer aktuellt. I en förändringsbenägen och konkurrensrik 

värld menar Ries och Trout att om man inte är ledande i sin bransch så måste man ändra detta 

för att inte tappa mark.
20

 Visar det sig att en positioneringsändring är aktuell ställs man även 

inför valet att besluta om man ska profilera sig som lågkostnadsinriktad eller att man 

differentierar sig genom kvalitet, teknologi eller design, alternativt en kombination av båda.
21

 

                                                 
14

 www.micco.se (2009-12-05) 
15

 Eriksson & Åkerman (1999) 
16

 De Pelsmacker (2006) 
17

Kotler (2003)  
18

 www.ne.se (2010-01-13) 
19

 Lagergren (1998)  
20

 Kotler (2003)  
21

 Porter (1983) 
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Som teoriexemplena ovan beskriver är läran om ompositionering i sig är inget nytt eller unikt 

ämne. Åtskilliga arbeten har behandlat ämnet i fråga vilket vi fick vara uppmärksamma på vid 

val av problemområde. Det kunskapsläge som ovanstående teorier presenterat kommer vi att 

ta avstamp i i denna studie. Även preferenser mot Lidl har undersökts tidigare vilket gjorde att 

vi fick särskilja oss ytterligare för att få ett unikt ämnesområde. Magisteruppsatsförfattarna 

Payam Sedighi och Mikaela Karlsson (2008) har behandlat Lidls situation utifrån studenters 

attityder mot Lidl.  

 

För att rikta in våra frågeställningar mot ett unikt område avser vi undersöka huruvida det är 

möjligt att ändra associationerna man inte önskar hos till sin företagsimage. Detta kräver en 

djupare analys av vad som förknippas som dåligt med en företagsimage och därav nyttjar vi 

Lidl som på den svenska marknaden visar dåliga reslutat, tvingas stänga butiker och som vi 

misstänker har ett dåligt rykte.
 22

 
23

 Lidl garanterar hög kvalitet på både deras egna märken 

samt på mer kända märken
24

. Samtidigt kommunicerar Lidl en stark bild av att vara ”Hard 

discount”, det vill säga lågpris. Kan Lidl kommunicera hög kvalitet trots att konsumenterna 

inte uppfattar det? Är det så att Lidls profilering gjort att ”billighets”-stämpeln tagit 

överhanden så att det inte går att förknippa det med kvalitet? Hur kan lika bra kvalitet till ett 

lägre pris än konkurrenterna kommuniceras och hur positionerar man sig därefter? Det blir 

således oerhört intressant att studera ifall det går för ett lågprisinriktat företag i 

livsmedelsbranschen att kommunicera kvalitet och vilken profileringsstrategi det innebär. Då 

Lidls egna profil gällande att de vill erbjuda kunderna bästa kvalitet till bästa pris är något 

som vi inte anser överensstämmer med hur människor i allmänhet ser på Lidl väljer vi i 

uppsatsen att ta reda på om våra tankar stämmer och vad man då kan göra åt detta eventuella 

problem. Om det finns en betydande skillnad mellan Lidls image och profil och hur går man 

tillväga för att minska denna eventuella skillnad blir således det område denna studie avser 

undersöka.  

 

 

                                                 
22

 www.e24.se (2010-01-06) 
23

 Ibid. 
24

 www.lidl.se (2009-11-18) 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

Utifrån problemdiskussionen avser vi studera omprofilering inom livsmedelsbranschen och 

livsmedelsföretaget Lidl utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilken är lågprismatbutikerns image och hur kan den beskrivas? 

 Vilken profil har dessa lågprismatbutiker? 

 Finns det ett gap mellan lågprismatbutikernas profil och image? 

- Hur kan det beskrivas? 

- Hur kan man minska gapet? 

 

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med vår uppsats är att beskriva det eventuella gapet mellan lågprismatbutikers profil 

och image och undersöka vilka preferenser som finns mot livsmedelskedjor med 

lågprisinriktning för att minska gapet efter dessa preferenser. 

 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 

Vi har valt att avgränsa studien till att enbart innefatta Lidl som grund för undersökandet av 

lågprismatbutikers profil. Valet motiveras av landets samtliga lågprismatbutikers profil inte 

kunde undersökas på grund av tidsbrist. 
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1.6 CENTRALA BEGREPP 

 

Företagsidentitet – Insideperspektiv på hur organisationen uppfattar sig själv.
25

  

Företagsimage – Ett företags image är intressenternas subjektiva uppfattning om den 

presentation som ett företag gör av sig själva.
26

 

Detaljhandel- Sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument.
27

 

Dagligvaror Varor som konsumenterna köper ofta och i små poster, t.ex. livsmedel.
28

 

 

                                                 
25

 Alvesson & Berg (1993)  
26

 De Pelsmacker (2007) 
27

 www.ne.se  (2009-12-08) 
28

 Ibid. 
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1.7 DISPOSITION 
 

 

Inledning 

 

I inledningen presenterar vi vårt ämnesval och ger en bakgrund till hur lågprismarknaden ser 

ut hos dagligvaruhandeln. En problemdiskussion förs kring ämnet för att förklara problemet 

som lågprismatbutiker har och som mynnar ut i frågeställningar.  

 

 

Metod 
 

Presentation av den metod och ansats som ska användas för att skriva uppsatsen. En deduktiv 

ansats kommer användas och vi kommer att redogöra anledningarna till varför vi har valt att 

göra en kvantitativ samt kvalitativ undersökning samt hur vi planerar att utforma dessa och 

hur undersökningens trovärdighet stärks.   

 

Teori 

 

De teorier som vi anser vara relevanta för att besvara studiens frågeställning kommer här att 

presenteras. Vi kommer att redogöra teorierna kring varumärkesimage, 

positioneringsstrategier samt konkurrensstrategier och även redogöra för dess lämplighet för 

denna studie.     

 

Empiri 

 

Presentation av den insamlade data vi erhållit genom intervjuer och enkätundersökningar av 

studenter och pensionärer som ligger till grund för analysen och slutsatsen. Även här 

presenteras sekundärdata om Lidl som hittats på företaget hemsida samt artiklar om Lidl. 

 

Analys 

 

Här kopplar vi samman informationen från vår empiri och vår relevanta teori. Analysen är 

uppbyggd i olika delar och beskriver först Lidls image och profil, förklarar sedan 

målgruppens preferenser och resonerar kring det eventuella gapet mellan imagen och profilen 

samt vad Lidl kan göra och bör ändra på för att minska detta eventuella gap. Detta appliceras 

även generellt på lågprismatbutiker. 

 

Slutsats 

 

I slutsatsen besvaras frågeställningen. Vi redovisar vårt resultat utifrån våra teorier samt 

konsumenternas preferenser och diskuterar kring de begräsningar vi stött på i uppsatsen. 

Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning inom ämnesvalet.  
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2. METOD 

 

 

Följande avsnitt avser beskriva hur undersökning kommer att genomföras för att tillföra 

studien med relevant information för senare analyser. Vi kommer att förklara val av ansats 

som huvudsakligen består av en deduktiv ansats och forskningsstrategi samt redogöra för hur 

intervjuerna kommer att gestaltas och genomföras genom kvalitativ och kvantitativ studie på 

den ansedda målgruppen. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion kring studiens 

trovärdighet utifrån objektivitet, validitet, reliabilitet och källkritik för att kunna säkerställa 

studien som vetenskapligt användbar. 

 

  

 

2.1 VAL AV ANSATS 

 

Vid genomförning av en studie finns det två angreppssätt att förhålla sig till, det induktiva och 

det deduktiva. En induktiv ansats innebär att man avser forska i ett område utan att ha en 

föreställning om vad forskningen kommer att ge utan låter istället det man undersöker ligga 

till grund för nya teorier. 
29

Med deduktiv ansats menas att man utifrån befintliga teorier 

undersöker ett område.
30

 Studien kommer huvudsakligen att genomföras utifrån en deduktiv 

ansats. Med utgångspunkt i teorier om image och positioneringsstrategier kommer frågor att 

utformas som sedan kommer att ligga till grund för de kvalitativa intervjuerna. Med hjälp av 

den empiri som sedan samlas in kommer frågorna förhoppningsvis besvaras och en ny teori 

kan utformas. 

 

Vidare kommer deduktiv metod användas vid gestaltningen av de kvantitativa intervjuerna. 

När denna kvantitativa undersökning genomförs har författarna redan gjort en kvalitativ 

studie och således fått en djupare blick om problemet i fråga. Svaren från den kvalitativa 

undersökningen kommer även att ligga till grund för den kvantitativa vilket kommer att färga 

utformningen av intervjuerna och således omlämpliggör en induktiv ansats vid denna metod. 

 

                                                 
29

 Jacobsen (2002)  
30

 Bryman & Bell, (2005) 
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2.2 KVALITATIV METOD OCH KVANTITATIV METOD 

 

När ansatsen väl valts, ställs man inför valet om undersökningen ska genomföras med 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Valet av undersökning beror på vilket typ av område som 

avses att undersökas eller vad för typ frågeställning man vill ha svar på. Med en kvalitativ 

metod försöker man förstå den allmänna uppfattningen om den sociala verkligheten genom att 

undersöka hur människorna i denna verklighet förklarar hur de uppfattar den. Den 

kvantitativa undersökningen lämpar sig bättre vid en föreställning om svaret redan finns samt 

om ett bredare och generellare svar efterfrågas.
31

 

 

Denna studie kommer inledningsvis och huvudsakligen att använda sig av en kvalitativ 

metod. Det motiveras med att studiens huvudfrågeställningar är av ett utforskande slag och att 

således en mer djupgående undersökning erfordras. En kvalitativ metod lämpar sig således 

bäst i detta fall. Vidare kommer undersökningen genomföras ute i verkligheten med syftet att 

hitta konsumenters uppfattning om Lidl samt på ett djupgående sätt avser besvara studiens 

frågeställning, vilket också styrker metodvalet.
32

 Ordet avser användas i föregående mening 

vilket syftar på att undersökningen inte med full säkerhet kommer att ge oss den information 

som behövs för att besvara problemfrågeställningen. Med den vetskapen blir den kvalitativa 

metoden mer passande då den erbjuder flexiblare och öppnare undersökningsmöjligheter.
33

 

 

När den kvalitativa metoden är genomförd kommer även en kvantitativ undersökning 

genomföras. Anledningen är att få en mer generell bild av problemområdet, vilket den 

kvantitativa erbjuder, samt en eventuell lösning till det. Den kvantitativa undersökningen 

kommer även användas för att bekräfta vissa svar från den kvalitativa undersökningen . 

 

2.3 FALLSTUDIE  

 

Med fallstudie menas att ett område eller problem undersöks inom en begränsning av tid och 

rum. Denna undersökning avser att presentera så många uppfattningar om ett problem som 
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möjligt för att få förståelse om problemet och hur problemet i förhållande till sin omgivning 

skapas.
34

 

 

Denna undersökning fokuserar på livsmedelsföretaget Lidl och deras situation på den svenska 

marknaden. För studien är det relevant då Lidls position till hög grad överensstämmer med 

studiens huvudfrågeställning, nämligen problem som uppstår vi en skillnad mellan företagets 

profil och image. Rumsligt avgränsas undersökningen till företaget Lidl och Lidls aktiviteter i 

Sverige. Tidsavgränsningen kommer att gälla från och med Lidls inträde på den svenska 

marknaden till dagsläget.  

 

2.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

 

För att kunna besvara våra problemformuleringar måste information om problemet insamlas 

och för att denna ska bli så uttömmande som möjligt har vi valt att samla in både primär- och 

sekundär. Primärdata kommer att samlas in via personliga intervjuer och enkätundersökningar 

med Lidls ansedda kundgrupp medan sekundärdatan kommer att användas för att ge oss en 

tydligare bild av problemet samt lösningar till det.  

 

2.4.1 PERSONLIGA KVALITATIVA INTERVJUER 

Studiens kvalitativa intervju har utformats så att frågorna ligger mer som ett stöd eller en 

disposition för intervjuaren. Detta ger intervjuaren större möjlighet till anpassning efter hur 

intervjun fortlöper och möjligheter för att leda samtalet i rätt riktning finnes. Vid varje fråga 

kan man vid behov komma med följdfrågor eller återkoppla till tidigare frågor och svar. Alla 

dessa möjligheter möjliggörs vid en kvalitativ undersökning.
35

 Vidare finns fördelen vid 

intervjuer med kvalitativ metod att de kan likna en konversation två personer emellan. Följden 

blir att respondenten slappnar av och talar mer öppet vilket oftast resulterar i att deras riktiga 

åsikter kommer fram.
36

  

 

Intervjufrågorna har vi utformat efter en semistrukturerad intervjuteknik. Detta innebär att vi 

har ett ramverk med frågor att hålla oss till där vi kan välja vilka frågor som passar bäst efter 

intervjusituationen. Detta betyder att man kan erbjuda respondenten att svara efter eget tycke 
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samt för intervjuaren att komma med nya frågor i takt med att dem dyker upp.
37

 

Informationen från dessa intervjuer är av stor betydelse för studien vilket gjorde att vi inte 

kunde tillåta respondenterna att byta ämne. En ostrukturerad intervju var således inte på sin 

plats då vi vill undvika intervjusvårigheter som kan dyka upp om respondenten får sväva ut 

för mycket. 

 

Vidare har en semistrukturerad intervju med möjlighet till följdfrågor fördelen att man kan 

komma åt andra attribut än de tysta. Med tysta attribut menas det som först kommer upp i 

respondentens minne när man ber denne beskriva ett varumärke; i vårt fall Lidl. Men bara för 

att det är det attributet som kommer upp först betyder det inte att det är det viktigaste 

attributet.
38

 Således gav denna intervjuform oss chansen att vid behov be respondenterna 

vidareutveckla vissa svar i syftet att få fram andra attribut. Vi försökte även undvika ledande 

frågor genom att till största möjliga del hålla frågorna öppna. 

 

Samtliga kvalitativa intervjuer genomfördes i och kring Lund. Den ständiga målsättning vid 

intervjuerna vara att hitta lugna miljöer som respondenterna känner sig avslappnade i och som 

möjliggör en bättre relation mellan intervjuare och respondent. För studenterna betyder det att 

vi intervjuade dem i deras naturliga studiemiljö, till exempel på Språk och Litteratur Centrum 

i Lund, där en intervju till och med kan vara en välkomnande paus för en studerande student. 

Samma miljö för äldre hittades i inomhuscaféer på exempelvis Nova Lund. Samtliga 

intervjuer genomfördes inomhus för att väderförhållanden inte ska få respondenten att 

snabbare vilja avbryta intervjun och då inte presentera samtliga tankar.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och personligen vilket gav oss många fördelar. 

Förutom respondentens muntliga svar kan vi även undersöka dennes kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket också är ett svar man kan analysera. Vidare minskar enskilda intervjuer 

chanserna för respondenter, i exempelvis en fokusgrupp, att påverka varandra. Fokusgrupper 

ökar även chanserna för spontana svar vilket kan försvåra vår strävan att få mer djup 

information från respondenterna.
 39
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2.4.2 KVANTITATIVA ENKÄTER 

Studiens kvantitativa enkäter har delvis utformats med syftet att kvalitetssäkra de svar som får 

fram av de kvalitativa intervjuerna. Således har de svar som kvalitativa intervjufrågorna 

resulterat i delvis används för gestaltningen av enkäterna. Denna kvantitativa undersökning 

har även målet att få fram en bredare bild av den ansedda målgruppens preferenser vid mat 

samt deras generella attityd mot lågprismatbutiker och företaget Lidl. 

 

2.4.3 PILOTSTUDIE 

Innan undersökningen tog sin start genomfördes en pilotstudie i syfte att säkerställa att 

undersökningsfrågorna fungerade som de avses göra. Detta, då vi är mer insatta i ämnet och 

problemet ifråga och att det då finns det en risk att vi uppfattar frågorna annorlunda. Till de 

kvalitativa intervjuerna intervjuades 3 personer och till de kvantitativa 6 personer. Samtliga 

frågor besvarades av våra pilotrespondenter och inga feltolkningar eller problem verkar ha 

upplevts vid genomförandet. Således fortgick undersökningen utan ändring av frågorna.  

 

2.5 VAL AV RESPONDENTER 

 

Lidl marknadsför sig tydligt med att de erbjuder samtliga produkter till extremt låga priser.
40

 

Man kan således anta att det indirekt betyder att Lidl har en målgruppsfokusering på 

låginkomsttagare, vilket tydligare betyder studenter och pensionärer.
41

 Hur Lidls målgrupp 

uppfattar verkligheten är för oss väldigt intressant och det är med hjälp av deras uppfattning 

som vi kan analysera problemet. Därav har vårt urval bestått av intervjuer av dessa två 

grupper dår åldern skiljt sig mellan 22 och 81 år. 

 

En inledande fråga i de kvalitativa intervjuerna är om respondenten handlar mat själv. 

Besvaras denna fråga med nej fortsätter inte intervjun då vi vill ha åsikterna från konsumenter 

som själva beslutar hur de vill spendera sina pengar. Således begränsas urvalet även till att 

endast konsumenter som själv handlar sin mat får vara en del av undersökningen. Naturligtvis 

begränsar detta urvalet men ger samtidigt en korrektare bild av den verklighet vi vill 

undersöka. Eftersom vi ovan valt vilken typ av respondenter studien behöver, studenter och 

pensionärer, kan man säga att vi använt oss av ett icke-sannoliktsurval, vilket betyder att man 
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väljer respondenter som är bäst lämpade för undersökningens syfte.
42

 Motivering blir, som 

ovan beskrivet, att det är åsikter från den målgrupp som handlar själva som vi efterfrågar. 

Vidare har urvalsstorleken vid de kvalitativa intervjuerna bestämts till 10 studenter och 10 

pensionärer. Anledningen är att om urvalsstorleken blir för stor försvåras möjligheterna till en 

djupgående analys av svaren och blir den tvärtemot för liten kan man inte använda svaren 

generellt.
43

 

 

Vid genomförandet av de kvantitativa undersökningarna vill vi kvalitetssäkra vissa svar som 

kommit fram ur den kvalitativa undersökningen. Vi vill således kunna se om dessa svar gäller 

för hela den målgrupp vi vill undersöka och således lämpar sig ett sannolikhetsurval.
44

 

Enkäterna kommer begränsa till 50 studenter och 50 pensionärer då vi anser detta räcka för att 

säkra målgruppens uppfattning om problemområdet. 

 

2.6 SEKUNDÄRDATA 

 

För att informationsberika denna studie på bästa sätt och för att öka tillförlitligheten har vi 

använt oss av sekundärdata i olika former. Störst fokus har legat på Lidls situation där 

sekundärdata hämtats från Lidls hemsida och från branschtidningsartiklar som behandlat 

företaget. Vidare har vi tagit del av tidigare uppsatser om ämnena profilering, positionering 

och attityder där främst uppsatser från Lunds Universitet används. 
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2.7 METODKRITIK 

 

2.7.1 OBJEKTIVITET 

För att kunna använda denna studie som ett vetenskapligt argument är det av stor vikt att den 

behålls objektiv. Dock är det enklare sagt än gjort och huruvida det överhuvudtaget är möjligt 

är omdebatterat.
45

 Även om det eventuellt inte är möjligt är det dock något man kan 

eftersträva. Exempelvis vid genomförandet av vår undersökning måste i åtanke hållas att den 

deduktiva ansatsen ökar risken för att man endast prioriterar insamlad data som man vill ha. 

För att behålla studien objektiv kommer det beaktas under samtliga delar av undersökningen. 

 

2.7.2 VALIDITET 

Med validitet menas huruvida studien är giltig eller inte, det vill säga, studerar vi det vi avser 

studera och kan vi generalisera det vi kommer fram till.
46

 Denna studies validitet förstärks då 

vi från och med val av problemområde och fallföretag alltid låtit dem besluten ligga till grund 

vid val av senare delar, exempelvis metod- och teorival. Resultatet kan dock inte generaliseras 

över hela Sverige. Anledningen är att vi bara hållit oss till Lund som man kan anta inte är 

representativt för hela Sverige. En viss generalisering kan eventuellt dras för hur konsumenter 

i en mellanstor svensk stad uppfattar lågprismatbutiker och företaget Lidl.  

 

Vad som även styrker att vi studerar det vi avser undersöka är att vi utformat frågornas 

disposition så att det påverkar varandra på rätt sätt. Exempelvis ställs frågan om associationer 

kring Lidl efter frågan om associationer kring lågprismatbutiker. Hade man gjort tvärt om 

finns risken att Lidls associationer färgat associationerna till alla lågprismatbutiker. 

 

2.7.3 RELIABILITET 

Med reliabilitet menas huruvida studien är tillförlitlig eller inte, det vill säga, kommer vi få 

samma resultat om vi gör om undersökningen, om någon annan gör den eller har den 

påverkats av andra orsaker.
47

 För att öka studiens reliabilitet har vi först och främst vid varje 

intervjutillfälle spelat in intervjun. Denna har sedan tolkats av alla tre författarna och en 

gemensam analys har gjorts av svaren. Detta för att inte en författares uppfattning ska bidra 

till att svarstolkningen skiljer sig ifrån verkligheten. Under intervjuerna har vi försökt skapa 
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en likadan stämning för varje respondent samt genomföra intervjun på likadant sätt varje 

gång. Dock anser vi att reliabiliteten minskar i takt med att tiden går, det vill säga, att hur 

respondenten förhåller sig till verkligheten under intervjuns genomförande inte behöver vara 

den samma om intervjun genomförs i framtiden. 

 

2.7.4 KÄLLKRITIK 

Under hela arbetets gång har vi förhållit oss kritiskt till den empiri som insamlats. Samtliga 

sekundärdata har valts ut efter sin trovärdighet och vid oklara fall har en överensstämmelse 

gjorts med uppsatsens handledare. Vi har bara valt litteratur från författare som behandlat det 

företagsekonomiska området vi avser undersöka, som vi vet är ett respekterat namn i dessa 

ekonomiska ämnen eller som är en del av den studentlitteratur som Lunds Universitet 

erbjuder. Angående internetkällor har vi avsett att begränsa användningen av sådana och har 

antingen bara använt oss av källor om fallföretaget, eller andra internetkällor som vi till fullo 

känner att vi kan lita på eller som rekommenderats av handledare. Vid intervjuerna kan en 

viss kritik riktas mot att respondenterna vid vissa frågor eventuellt svarade vad som allmänt 

anses vara det bästa istället för att svara enligt deras egen uppfattning.  

 

2.8 SAMMANFATTNING AV METODAVSNITTET 

 

Denna studie har genomförts med personliga kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

enkätundersökning utifrån en deduktiv ansats. Primärdata har samlats in genom intervjuer och 

enkäter och sekundärdata genom litteratur, elektroniska källor och artiklar. Urvalsgruppen 

består av studenter och pensionärer i Lundområdet. Studien eftersträvas att hållas objektiv i 

och med att vi är medvetna om att en deduktiv ansats kan motverka objektivitet. Uppsatsen 

kan vidare anses generell för hur konsumenter i en mellanstor svensk stad uppfattar 

lågprismatbutiker och företaget Lidl. Även reliabiliteten har vi försökt förstärka genom att 

samla in och tolka svar på ett så likadant sätt vid varje intervjutillfälle. Avslutningsvis har vi 

grundat våra sekundärdata på källor som vi anser oss kunna lita på. 
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3. TEORI 

 

 

I detta avsnitt kommer vi ta upp de teorier som vi valt att använda. Relevanta delar ur 

imageteorin, positioneringsteorin och konkurrensstrategier presenteras och dessa teorier har 

i studien använts vid utformningen av intervjufrågorna och kopplas därefter ihop med den 

empiri som samlas in för att på så sätt i analysen besvara problemformuleringen. 

 

 

Detaljhandeln måste såsom många andra branscher ständigt utvecklas. Företag söker generellt 

hela tiden efter större marknadsandelar och då hitta lönsamma vägar för att utveckla sin 

verksamhet. Detta kan göras genom förvärv eller genom intern utveckling.
48

 Först och främst 

måste företaget ta reda på vart de befinner sig i konsumenternas medvetande. Det vill säga 

vilka associationer konsumenterna har gällande företaget samt vad som är viktigt för 

konsumenterna vid inhandling.
49

 Efter detta lägger man upp en strategi utifrån vilket segment 

de vill fokusera på, vilken inriktning de skall ha samt hur de skall differentiera och positionera 

sig gentemot sina konkurrenter.
 50

 
51

 

 

3.1 FÖRETAGSIDENTITET OCH FÖRETAGSIMAGE 

 

Teorin kring företagsimage presenteras för att ompositionering främst utförs då det finns ett 

gap mellan företags image och identitet.
52

 För att ett företag framgångsrikt skall 

ompositionera sig krävs kunskap om nuvarande företagsimage.
53

 Teorin är generell och kan 

appliceras på alla lågprismatbutiker. 
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DETALJHANDALRES FÖRETAGSIDENTITET 

Företagsidentitet är oerhört viktigt för internationellt aktiva företag, dels vid skapande av ett 

internationellt företag, dels vid en långvarig internationell närvaro.
54

 Företagsidentitet är en 

blandning av konsumenternas uppfattning och företagsledningens handlande och inkluderar:
55

 

 

 Den allmänna åsikten om företagets image och rykte. 

 Hur företaget behåller sin position för att skapa en enhetlig uppfattning i dagsläget och 

i framtiden. 

 Hur ett företag skiljer sig själv från konkurrenterna genom exempel logotyper och 

förpackningar.
56

 

 

Vid ändring av en identitet finns det en 5-stegs-modell att följa för att undvika misstag: 

 

1. Jämför företagets affärsinriktning med med företagets nuvarande identitet. 

Här undersöks om affärsinriktningen och identiteten förmedlar de produkter och den 

service som finns. 

 

2. Intervjua representanter från varje intresessentgrupp. 

Syftet här är att se vilken image företaget har hos varje intressegrupp.  

 

3. Undersök affärsverksamhetens operativa mål och de imageattribut som företaget 

vill utrycka sin identitet med. 

Här handlar det om att fastställa vilka framtidsplaner företaget har och vilken karaktär 

företaget vill gestalta sig själv med.  

 

4. Jämför externa åsikter om företaget och intervjuundersökningar av 

internakällor. 

Om konsumenternas inställning till företaget är negativ bör kommunikationen överses.  

 

5. Undersök förhållandet mellan ledning och anställda.  
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Avslutningsvis ska man undersöka eventuella moralbrister trots att ledning tror att de 

anställda är stolta över att vara en del av organisationen. 
57

 

 

3.1.1 DETALJHANDALRES FÖRETAGSIMAGE 

 

”Image är en mask vi kan använda för att lura människor så att de tror att vi är något annat 

än det vi är.”
58

 

 

Ett företags image är intressenternas subjektiva uppfattning om den presentation som ett 

företag gör av sig själva.
59

 Företagsimage inom dagligvaruhandeln defineras som en 

kombination av effekter av hur detaljhandlare uppfattas, vilket menar människors 

uppfattningar, slutsatser och övertygelser om företaget tillsammans med vad människor 

associerar med dem.
 60

 Det är på så vis mottagarna som ”äger” imagen och det är i deras 

huvud som imagen finns. Ett företags identitet finns däremot i organisationen och ”ägs” av 

den. Det kan uppstå ett imagegap om företagets identitet och image inte går ihop.
61

 Företaget 

försöker då att ta reda på hur signalerna uppfattas av mottagarna.
62

 Enligt Bernstein kan 

”signalerna vara tryckta meddelanden (annonser, rapporter, broschyrer, kataloger, 

pressmeddelanden etc.) visuella uttryck (uniformer, varumärken, brevpapper, företagets 

fordon) eller det sätt som företagets personal eller produkter beter sig på i sin dagliga kontakt 

med allmänheten.”
63

    

 

Ett företags handlingar i verkligheten och hur dessa handlingar uppfattas ses som både 

åtskiljda och förenade. Det är viktigt att ett företag är medveten om sin image då den styr hur 

människor beter sig gentemot företaget. Den uppfattning en människa har av ett företag, 

positiv eller negativ, bestämmer inställningarna och attityderna. Dessa påverkar i sin tur 

personens villighet att köpa företagets produkter, tilltron till företaget, köpa deras aktier eller 

arbeta hos företaget. Butiken som varumärke är det viktigaste för detaljhandlare för att få 

nöjda kunder. Kunder är enligt Mårtensson nöjda när butiken besvarar deras behov och är 

snygg och trevlig och nöjda kunder är lojala kunder. Om detaljhandlaren associeras med 
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välkända och populära märken så ökar deras egen image och detta kan influera deras position 

på marknaden. Ifall konsumenterna gillar hur detaljhandlaren fungerar samt val av märken 

som erbjuds inne i butiken kan de anses som nöjda kunder.
 64

 

 

Imagen blir därför oerhört kraftfull för företag och många företag väljer att fokusera på sin 

image istället för sina verkliga prestationer. Företag måste se till att deras handlingar uppfattas 

rätt och att alla signaler som kommer från företaget stämmer överens med varandra. Företag 

måste vara medvetna om vilken image de har och om denna image passar väl ihop med den 

bilden företaget har om sig själva.
65

 Det är viktigt att framhålla att image inte kan skapas, den 

kan bara uppfattas av mottagarna. Det som företag kan förändra är dess identitet.
66

 

 

3.2 RETAIL MARKETING STRATEGY 

 

Retail marketing strategy är ett samlingsnamn för flera teorier och som presenteras 

tillsammans och avser i studien att besvara frågeställningarna. Teorierna är omfattande samt 

grundläggande inom företagsekonomi. För att göra teorierna kring detaljhandeln mer 

genomgående har vi kompletterat dem med teorier som är generella för alla företag. Fokusen 

ligger dock främst på detaljhandeln då vår frågeställning baseras på den problematik med 

ompositionering som lågprismatbutik inom detaljhandeln har. Teorierna kommer att knytas 

till vårt fallföretag Lidl. Vi har i teoriavsnittet valt att redogöra för både segmentering, 

targeting och positionering inom teorin Retail Strategy. Vi kommer dock inte använda oss 

utav delarna segmentering och targeting vidare i arbetet på grund av att företagen redan har 

gått igenom denna process när vi inser att de har ett problem. Trots detta väljer vi att 

redogöra hela teorin här för att skall få en bättre insikt. 

 

För att behålla och attrahera kunder söker detaljhandelföretag hela tiden efter nya 

marknadsföringsstrategier. Till skillnad från förr i tiden då man utgick ifrån produktsortiment 

och mer eller mindre service, utgår detaljhandlare i dagens läge utifrån samband mellan 

service och sortiment för att attrahera kunder. Dock kan servicen fortfarande variera då många 

företag väljer att fokusera på billiga priser istället för service. Detta eftersom kunder har blivit 

mer priskänsliga och smartare i deras inhandling. En anledning till detta är enligt Kotler att 
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kunder inte vill betala mer för produkter som är identiska speciellt när servicen inte är 

densamma längre.
67

  

 

 

McGoldrick (2002)  

 

3.2.1 RETAIL STRATEGY 

 

Segmentering  

Enligt Armstrong & Kotler är det första steget, i den marknadsföringsstrategi som en 

detaljhandlade måste ta, att identifiera de olika segment som marknaden består av. Marknaden 

kan delas upp i mindre homogena grupper där människorna har samma behov, utmärkande 

drag och köpbeteende. Segmenteringen utförs baserat på olika variabler i egenskap av kön, 

ålder, livsstil med mera. Att välja ut vilket eller vilka segment man skall ha är ytterst viktig 
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för detaljhandeln eftersom detta påverkar alla delar av marknadsförings strategi. Många 

detaljhandlare vill ha ”alla kunder” som sin målgrupp för att inte utesluta potentiella köpare. 

Det kan dock leda till att den positioneringen som skapas blir oklar och luddig. Köpare är för 

många i antal, för utspridda och allt för varierande i deras behov och köpbeteende för att ett 

företag skall tillfredsställa alla effektivt.
68

  

 

När företag väljer sitt segment måste de ta alla dessa delar i beaktande för att välja ett lönsamt 

segment som passar företaget. Detta på grund av att det har blivit allt mer svårare att 

exempelvis ta reda på kunders köpbeteende genom att bara analysera demografi och 

detaljhandeln har blivit kritiserad för att bara fokusera på den yngre målgruppen och alldeles 

för lite på äldre konsumenter, när båda segmenten har eventuella möjligheter. Dock att gå in 

med samma mix av segmenteringsstrategier i alla olika områden är inget som skulle fungera 

eftersom som tidigare nämnt har alla marknader olika behov och preferenser.
69

 

  

Det viktigaste med segmenteringsbaserna är att de skall vara vägledande utifrån behov, 

preferenser, beteende och förbrukning. För att de skall kunna täcka denna bredd av 

information måste de vara: 

 

Mätbara: Variabler som är lätta att mäta såsom ålder och geografi. 

Funktionabla: Till vilken nivå företag kan nå, attrahera och erbjuda segmenten. 

Ekonomiskt genomförbara: Segmentet måste vara såpass lönsamt att företaget täcker 

kostnaderna för targeting samt även en eventuell ompositionering. 

Tillgängliga: På grund av kostnader eller geografi kan vissa segment vara otillgängliga trots 

tydlig identifiering.
70

 

 

Vid valet av de segment man vill ha som sin målgrupp finns det tre faktorer som är relevanta. 

Det första är segmentets storlek och tillväxt. Man bör innan man bestämmer sig för vilket 

eller vilka segment man vill ha räkna ut den förväntade lönsamheten av dessa. Alla företag är 

olika och det är inte det rätta valet för alla att välja det största och snabbast växande 

segmentet. Den andra faktorn är segmentets strukturella dragningskraft. Om det skulle finnas 

många och aggressiva konkurrenter inom segmentet är det inte lika fördelaktigt för ett företag 
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att välja det. Det samma gäller om det skulle finnas många substitut produkter inom 

segmentet. Företagets mål och resurser är den tredje faktorn som är viktigt att tänka på vid 

valet av segment. Resurser behöver inte bara handla om ekonomiska faktorer utan det kan 

vara så att företaget inte har den kompetens och kunskap som segmentet kräver. Företag bör 

välja det eller dem segment där de kan skapa överlägset kundvärde jämfört med konkurrenter 

ute på marknaden.
71

      

 

Targeting 

När ett företag har gått igenom processen att utvärdera olika segment är nästa steg att välja 

vilka och hur många segment man skall ha som målgrupp. Ett problem som uppstår inom 

targeting är att detaljhandelsföretag har en tendens att vilja rikta sig emot samma segment. I 

och med detta försvinner hela idén med targeting om alla inriktar sig emot samma mål. Ett 

förslag McGoldrick menar är att utgå alltmer ifrån kundernas livsstil. Denna kan vara svår att 

mäta men kan mätas på många olika sätt.
72

  

 

Det finns olika strategier för ett företag att välja sina målgrupper. Odifferentierad 

marknadsföring innebär att företaget väljer att inte ha något speciellt segment som målgrupp 

och därmed inte heller anpassa dess erbjudande. Man bortser från de skillnader som finns 

mellan olika kunder utan erbjuder samma sak till alla. Vid differentierad marknadsföring 

väljer företaget att ha något eller några segment som sin målgrupp och utforma olika 

erbjudanden som matchar de olika segmentens behov. Nischad marknadsföring är när ett 

företag strävar efter att nå hög marknadsandel hos ett eller få segment. När företaget 

skräddarsyr sina produkter och marknadsföringsinsatser efter behoven av specifika individer 

och lokala konsumentgrupper använder de sig av mikro marknadsföring. Valet är beroende på 

flera variabler som företagets resurser, produktförändlighet, produktlivscykelskede, 

marknadens förändlighet och konkurrenternas marknadsföringsstrategier
73

.  

 

Differentiering  

Unika differentiator är det som skall särskilja detaljhandlare från andra konkurrenter ute på 

marknaden. Differentiator bör vara viktiga, distinktiva, överlägsna, kommunicerbara, 

lönsamma och som man har råd med.  Det är även viktigt att positioneringen inte är baserad 
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på tomma löftet utan att företagen levererar som de säger att de gör. Detaljhandeln måste 

motsvara eller överträffa konsumenternas förväntningar annars skapas ett gap som leder till 

missnöje hos konsumenterna. Detaljhandlare kan antingen välja en unique selling proposition 

(USP) som de skall basera sin positionering på eller flera olika differentiator. Det kan vara 

nödvändigt att välja flera differentiator om det finns två eller flera konkurrenter som hävdar 

att de erbjuder överlägsen kundtillfredställelse på samma differentiator
74

.   

 

Positionering  

Konsumenter har i dagens samhälle tillgång till mer information är någonsin och när det 

kommer till att välja en produkt, tjänst eller företag är valet inte helt enkelt. För att göra 

köpprocessen enklare organiserar konsumenterna dessa i kategorier och positionerar dem i 

deras minne. En framgångsrik detaljhandlare måste ha en tydlig positionering vilket enligt 

Armstrong & Kotler är ”den platsen som produkten intar i konsumenternas minne i relation 

till konkurrerande produkter.”
75

  

 

Vid utformningen av den fullständiga positioneringsstrategi kan en detaljhandlare välja 

mellan fem värdeskapande förslag som positioneringen kan baseras på; mer för mer, mer för 

samma, samma för mindre, mindre för mycket mindre och mer för mindre.
76

  

 

3.2.2 RETAIL MARKETING MIX 

 

Lazer och Kelley (1961) definierar ”retail marketing mix” följande: 

 

- Totala paketet av varor och tjänster som en butik erbjuder till marknaden 

- Resultatet av ansträngningarna som ledningen beslutade och som även 

gestaltar/mynnar ut i butikens anpassning till dagens marknad 

 

Denna definition menar att detaljhandeln inte bara handlar om att sälja produkter utan även om ett 

koppling mellan produkter och service.
77

  

 

Produktsortiment och tjänster  
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Det finns tre produktvariabler som en detaljhandlare måste fatta beslut om: produkt sortiment, 

tjänstemixen och affärens atmosfär.
78

 

 

Produktsortimentet ska differentiera affären från andra och vara en konkurrensfördel för 

detaljhandlaren. Ett sätt för detaljhandlaren att differentiera sig är att erbjuda kunderna varor 

som ingen annan affär erbjuder såsom detaljhandlarens eget varumärke eller utländska 

varumärken. Sortimentet ska även fylla den funktion att den stämmer överens med kundernas 

behov och möter eller överträffar deras förväntningar.
79

   

Tjänstemixen är också ett tillvägagångssätt för en detaljhandlare att differentiera sig på. Det 

kan handla om exempelvis hemkörning, varunedpackning och ”how to” kurser för 

kunderna.
80

  

 

Affärens atmosfär är den tredje variabeln som detaljhandlaren måste fatta beslut om. 

Atmosfären i affären är viktig att den upplevs som positiv av kunderna så att de kommer att 

vilja återvända dit.  Detaljhandlaren ska sträva efter att skapa en unik affärsupplevelse för 

kunderna. Affärens atmosfär ska passa detaljhandlares målgrupp och driva kunderna till att 

vilja köpa i affären.
81

    

 

Pris 

Den prispolicy en detaljhandlare väljer att använda sig av måste stämma överens med 

målmarknaden och positionering, produkt- och tjänstesortimentet samt konkurrenterna. De 

flesta detaljhandlare strävar efter att antingen ha höga marginaler och lägre volym eller låga 

marginaler och högre volym eftersom höga marginaler sällan är förenbart med hög volym. 

Detaljhandlare måste även välja vilken strategi de ska ha när det gäller användningen av 

realisation och andra prispåverkningar. Valet beror på detaljhandlarens 

marknadsföringsstrategi och konkurrenternas prissättningsstrategi. En detaljhandlare kan välja 

att inte använda sig av någon prispåverkan alls och istället välja att konkurrera med produkt- 

och tjänstekvalité.  ”Hög-låg” prissättning är en annan strategi vilket innebär att 

detaljhandlaren sätter högre priser på en daglig basis och kombinerar det med frekventa 

realisationer och andra prispåverkningar. Denna prissättning sätts för att öka antalet 

kundbesökare, utförsälja osålda varor, skapa en lågpris-image för detaljhandlaren och för att 
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locka kunder som kommer att köpa varor till full pris. Detaljhandlare kan också bestämma sig 

för att ha konstant lågt pris varje dag och inte använda sig av realisation eller rabatter för att 

skapa en tydlig positionering och locka kunder.
82

 

 

Påverkan  

Annonsering, personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, PR, direkt marknadsföring, 

sponsring, E-kommunikation är de verktyg som detaljhandlare kan använda sig av för att nå 

konsumenter.
83

  

 Annonsering= Icke-personlig masskommunikation som är betald med tydlig 

avsändare. 

 Säljfrämjande åtgärder = Säljstimulerande kampanjer såsom gratisprov, tävlingar och 

rabattkuponger  

 PR = All kommunikation som ett företag anstiftar med dess publik eller intressenter. 

Intressenter syftar till individer eller organisationer som företaget vill skapa goodwill 

med. PR är opersonlig masskommunikation som inte är betald av företaget.  

 Direkt marknadsföring = Personlig och direkt sätt att kommunicera med kunder och 

potentiella kunder. . 

 Personlig försäljning = En eller flera säljpersoner syftar till att sälja genom muntlig 

presentation eller demonstration. Kontakten är personlig mellan representanten för 

företaget och kunden. 

 E-kommunikation = Innebär ett nytt sätt att kommunicera och framförallt interagera 

med olika intressenter. Internet och mobiltelefoner utgör en stor del av detta.
84

  

  

 

Plats 

Amerikanska mäklare är inte ensamma med att tycka att nyckeln till framgång är: location, 

location and location! Den platsen detaljhandlaren väljer att placera sin affär måste vara 

tillgänglig för målmarknaden samtidigt som den är förenbar med detaljhandlaren 

positionering. Detaljhandelns resurser påverkar valet av platser till en stor del. Mindre 
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detaljhandlare har därför inte alltid möjlighet att placera sin affär där de skulle vilja utan 

måste ta den plats som de har råd med.
85

 

3.3 POSITIONERING ENLIGT RIES OCH TROUT 

 

Vi har valt att ta med positionering enligt Ries och Trout för att göra teorin om positionering 

mer omfattande och för att ha fler synpunkter till den senare analysen. 

 

”Positionering är inget du gör med produkter. Positionering är vad du gör med den tilltänkte 

intressenten. Det vill säga, du placerar produkten i intressentens tankevärld.”
86

 

 

I vårt överkommunicerade samhälle är positioneringen ett medel för att göra sig hörd. 

För att skapa en positionering manipulerar man vad som rör sig i sinnet och knyter 

associationer som redan existerar. Man skapar alltså inget nytt och annorlunda.  

För att försvara sig mot den enorma massan av budskap som finns i dagens samhälle måste 

konsumentens medvetande avskärmas och utestänga mycket av den information som erbjuds. 

Positionering är således ett system för att hitta fönster i konsumentens medvetande.  

För att uppnå denna effektiva positionering måste företagen enligt Ries and Trout (1982) vara 

favoriter i kundernas medvetande och förbli tillförlitliga samt hållbara.
87

 

 

För att ta sig in i en persons medvetande är det enklaste tillgångvägsätt att vara först. 

Människor minns framförallt den första och sällan den andra. Vidare är det primära målet 

med all reklam är att höja förväntningarna. Genom att hävda att en produkt eller tjänst 

kommer att möta förväntningarna så gör den det. Antagandet görs att kommunikation bara 

kan äga rum vid rätt tidpunkt, vid rätt omständigheter. 
88

 

 

3.4 KONKURRENSSTRATEGIER 

 

Porters teori om allmänna konkurrensstrategier presenteras för att komplettera retail 

marketing strategy och för att bredda perspektivet. Teorin kommer att användas för att ge 

                                                 
85

 Armstrong & Kotler (2009) 
86

 Ries & Trout (1985) 
87

 McGoldrick (2002) 
88

 Ries & Trout (1985) 



 34 

vårt fallföretag Lidl ett verktyg för att ompositionera sig. Teorin kan appliceras på alla 

företag och är därmed inte specifik för detaljhandeln.  

 

Enligt Porter finns det tre basstrategier för ett företag att bli mer framgångsrikt än andra 

företag i en bransch. För att dessa strategier skall bli effektiva behövs ett starkt engagemang 

och stöd genom organisatoriska anordningar.
89

 Modellen nedan illustrerar skillnaderna mellan 

de tre basstrategierna.
90

  

 

STRATEGISK FÖRDEL 

 

    Unika fördelar enligt kunden                   Lågkostnadsinriktning  

 

       DIFFERENTIERNG   

                                      

  

 

         TOTAL KOSTNADS-   

           ÖVERLÄGSENHET   

   

                                                                               

 

 

 

                                     FOKUSERING 

 

Porter (1983) 

 

Kostnadsöverlägsenhet 

Målet är att uppnå en överlägsen kostnadsstruktur i en bransch vilket åstadkommes genom en 

rad av funktionella program.
91

 För att uppnå kostnadsöverlägsenhet krävs det enligt Porter 

stora insatser för att ”skapa optimala anläggningar, ett beslutsamt letande efter 

kostnadsreduktioner genom praktiska försök, sträng kontroll av driftskostnader och allmänna 

omkostnader, undvikande av marginella kunder och kostnadsminimering på områden som 

FoU, service, personlig försäljning, reklam osv.”
92
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Ledningen har en aktiv roll i processen att uppnå kostnadsöverlägsenhet och bör vara starkt 

involverade i kostnadskontrollen. I kostnadsöverlägsenhetsstrategin ligger fokus på 

lågkostnad i förhållande till konkurrenterna. Kvalitet, service och andra områden är viktigt att 

ta hänsyn till även om det inte är det huvudsakliga målet med strategin. De lägre kostnaderna 

innebär att företag gör en vinning då andra företag på marknaden konkurrerat bort sina vinster 

som en konsekvens av konkurrensen. Företag som har en lågkostnadsposition har även ett 

skydd mot mäktiga inköpare då det enda sättet för inköpare att utöva makt är att hålla ner 

priserna till den näst effektivaste konkurrentens nivå. Att inneha en lågkostnadsposition 

skyddar även företag mot mäktiga leverantörer genom en ökad flexibilitet. Dessa faktorer i 

kombination gynnar och ger företag en konkurrensfördel.
93

   

         

Företag kan därmed skyddas mot alla fem konkurrenskrafter genom att inta en 

lågkostnadsposition. Porters fem konkurrenskrafter är etableringshot, rivalitetsgrad bland 

nuvarande konkurrenter, tryck från substitutvaror, köparnas förhandlingsstyrka och 

leverantörernas förhandlingsstyrka. Det är nödvändigt att ha en hög marknadsandel eller 

andra fördelar för att uppnå en kostnadsöverlägsenhet. Det kan också krävas att företaget åtar 

vissa åtgärder för att skapa volym. Exempelvis kan företaget framkalla produkter som är lätta 

att tillverka och att sortimentet består av liknande produkter för att sprida kostnaderna och 

tilltala alla större kundgrupper. Valet att ha en lågkostnadspositionering kan innebära att 

företaget måste investera i moderna utrustningar, aggressiv prissättning och förluster 

inledningsvis för att skaffa marknadsandelar. Kostnaderna kommer sänkas ytterligare genom 

denna höga marknadsandel. När ett företag väl uppnår den lågkostnadsposition leder den till 

höga marginaler och därmed höga resurser.
94

      

 

Differentiering 

Differentiering är en basstrategi som innebär att ett företags produkter och service 

differentieras så att företaget uppfattas som unikt av konsumenter och ser till att företaget 

skiljer sig från andra konkurrenter. Differentiering kan baseras på många olika attribut såsom 

design och märkesprofil, teknologi, finesser, kundservice, återförsäljningsnät och andra. Det 

är mest effektivt om företaget differentieras sig på flera attribut. Fokus ligger på 

differentieringen även om kostnaderna också måste tas i beaktelse vid utformningen av 

strategin. Målet är att uppnå resultat över genomsnittet i en bransch. Differentiering skapar ett 
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skydd mot de fem konkurrenskrafterna. Kunder blir mindre priskänsliga på grund av att de är 

mer märkeslojala genom differentieringen. På så vis är differentieringen ett försvar mot 

konkurrenterna. Differentiering medför högre marginaler vilket gör att företagen kan 

kontrollera leverantörerna och inköparna. Differentiering kan göra det väldigt svårt för ett 

företag att skaffa hög marknadsandelar då differentiering förknippas med exklusivitet och det 

är inte alltid konsumenter är villiga att betala mer för denna exklusivitet. Det här beror på 

vilken bransch företag är i och det är möjligt att förena differentiering med låga kostnader och 

priser som inte är högre än konkurrenternas.
95

 

 

Fokusering      

Fokusering innebär att företag fokuserar på en viss köpargrupp, en viss del av sortimentet 

eller en geografisk marknad. Målet är att tillfredsställa en särskild målgrupp bättre än 

konkurrenterna. Företag kan välja mellan antingen differentiera sig och då tillgodose 

målgruppens behov bättre än konkurrenterna eller kostnadsöverlägsenhet som betjänar 

målgruppen, eller båda i kombination.
96

 Fokusering är mest fördelaktigt att använda i 

målgrupper där konkurrensen är svagast och det finns minst substitut. I fokusering är det 

utmanande att förena lönsamhet och försäljningsvolym. Som med differentiering kan 

fokusering betyda att företag får avstå från kostnadsöverlägsenhet.
97

  

 

Stuck in the Middle 

Dessa strategier behöver dock inte vara kompatibla med varandra. Om ett företag avser att 

vara verksamma på flera fronter finns det risk att man inte hamnar inte något läger utan 

fastnar i det så kallade Stuck in the Middle-läget. Hur erbjuder man varken fördelar genom 

lågkostnad eller differentiering och blir således inte attraktiv för konsumenterna. Risken finns 

att antingen så uppfattar konsumenterna inte produkterna som kvalitativa om de samtidigt 

håller ett lågtpris. Eller så får man en otydlig bild av produkten om den trots allt skulle visa 

sig hålla hög kvalitet och samtidigt ha ett lågtpris. 
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 4. EMPIRI 

 

 

Detta avsnitt kommer att presentera det resultat som studiens undersökningar tagit fram 

gällande Lidls situation samt åsikter angående lågprismatbutiker generellt. Utöver detta 

kommer även sekundärdata om Lidl, som vi funnit vara relevant information för uppsatsen 

presenteras. Sekundärdata och undersökningens resultat kommer senare i analysen att 

kopplas ihop med relevant teori. Diagrammen som kommer att presenteras är baserade på de 

kvantitativa undersökningarna och de omfattande svaren kommer ifrån de kvalitativa 

intervjuerna.   

 

 

 

4.1 FALLFÖRETAGET LIDL 

 

4.1.1 HISTORIK 

Lidl öppnade sin första butik i början av 70-talet i Tyskland och har sedan dess expanderat till 

ett stort internationellt företag som i dagens läge har butiker i nästan alla europeiska länder. 

I Europa titulerar de sig som företaget med störst butiksnät på lågprismarknaden i Europa.  

År 2002 klev Lidl in på den svenska marknaden och nu finns det 120 butiker runtomkring 

Sverige.
98

 

 

4.1.2 GRUNDIDÉ 

Lidl själva beskriver sin idé på företagets hemsida:  

”Vår grundidé och nyckel till framgång är vår enkelhet. Vi köper in och säljer vidare 

dagligvaror med målsättningen att erbjuda våra kunder bästa kvalitet till lägsta pris.”
99

 

 

För Lidl är det viktigt att kunderna enbart betalar för det som de får med sig hem i matkassan 

och inte för allt runtomkring. Det är därför Lidl har gjort valet att dra in på onödiga kostnader.  

Kunderna får exempelvis plocka varorna direkt ur kartonger istället för att hämta dem på 
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hyllor som personalen måste packa upp varorna på. Dessutom använder butikerna sig av 

energisnåla lysrör och lock på alla frysar för att spara energikostnader. Vidare köper Lidl 

direkt av leverantörerna utan att använda sig av mellanhänder, något som också minskar 

kostnaderna. 
100

 

Lidl menar även att personalen ska bemöta kunderna på ett bra sätt, att man som kund står i 

centrum och att kundnöjdheten är det viktigaste för Lidl. Det vill göra besöket i butikerna till: 

”en så positiv upplevelse som möjligt”.
101

 

 

4.1.3 LIDL I NULÄGET 

Lidl har under flera år drabbats av stora förluster och även om omsättningen ökat så visar 

även det senaste året förlust.
102103

 Flertalet butiker har under hösten tvingats stänga vilket 

enligt vd:n för Lidl Sverige Werner Eversten beror på att det inte motsvarat Lidls 

förväntningar.
104

 Vad som varit Lidls förväntningar kan vi inte veta men dock anta att det går 

hand i hand med ett försämrat resultat och en nyinriktning då samma artikel nämner att Lidl 

hädanefter ska fokusera på bostadsområden när de etablerar nya butiker. 

  

4.1.4 SORTIMENT 

Lidl erbjuder kända märkesprodukter till låga priser, såsom Arla, Scan och Kronfågel. På Lidl 

finns det även egna kvalitet varumärken till ännu lägre priser. Enebacken, Guldgrytan och 

Kvarnvingen är Lidls egna varumärken som, enligt dem själva, håller lika hög kvalité som 

andra varumärken ute på marknaden. Varorna är antingen producerade i Sverige eller något 

annat europeiskt land där Lidl har verksamhet. Råvarorna som används i varorna går igenom 

stränga kvalitetskontroller och är på ett grundligt sätt utvalda. Lidl erbjuder dessutom 

kampanjvaror till hysteriskt låga priser.
105

  

 

4.1.5 KUNDRELATION 

Lidl har även gestaltat hur relationerna till kunderna ska föras. De vi finner intressantast och 

lämpligast för vidareanalys presenterats nedan: 
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 Vi erbjuder alltid vår kund god kvalitet och färska varor till det bästa priset. 

 Vi erbjuder alltid vår kund en ren och välvårdad butik. 

 Vi erbjuder vår kund att handla på ett snabbt och bekvämt sätt. 

 Vi bemöter alltid vår kund med vänlighet, respekt och ärlighet. 

 Vi hjälper vår kund vid frågor, önskningar, problem, eller reklamationer så snabbt som 

möjligt.
106

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106

 www.lidl.se (2009-12-14) 



 40 

4.2 MÅLGRUPPENS UPPFATTNINGAR 

 

Vi har presenterat Lidls profil och ska nu redogöra för målgruppens uppfattning av 

lågprismatbutikers image och Lidls image. Därefter presenteras målgruppens preferenser vid 

matinköp och hur Lidl ska göra för att få respondenterna att handla mer på Lidl. 

 

I vårt empiriavsnitt har vi valt att dela upp vår målgrupp i två delar, pensionärer och studenter. 

Detta för att få en så trovärdig studie som möjligt samt för att i analysen kunna se eventuella 

skillnader mellan dessa gruppers preferenser.  

 

Alla respondenter vi intervjuade handlade sin mat själva och skillnaden vi såg i svaren var att 

studenter handlar mer spontant än vad pensionärer gör. Pensionärer handlar max 2 gånger i 

veckan medan som student kan det bli upp till fyra gånger i veckan.  

 

4.2.1 LÅGPRISMATBUTIKERS IMAGE 

Intervjuerna började med generella frågor för att besvara frågorna tillhörande vår 

frågeställning. Vi vill först och främst i uppsatsen ta reda på vilken image det finns gentemot 

lågprismatbutiker och detta gjorde vi genom att ställa frågan ”Vad associerar du med 

lågprismatbutiker?”. Med den frågan anser vi att de associationer som ligger närmst i 

målgruppens medvetande besvaras samtidigt som svaret är öppet och tillgängligt för 

förklaringar. Det finns väldigt många och varierande associationer hos våra respondenter 

angående lågprismatbutiker och de flesta kopplas med en negativ tanke.  

          

Respondenternas negativa inställning 

Studenter och pensionärer känner väl till konceptet lågprismatbutik och vilka märken som 

finns. De butiker som låg närmast i respondenternas ”top-of-mind” var Lidl, Willys, 

Citygross, Netto och ÖoB.  
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De främst förekommande associationerna med lågprismatbutiker för både studenterna och 

pensionärerna var dålig butiksinteriör, lågt pris samt dålig kvalitet. Av dessa tre är två direkt 

förknippade med ordet dåligt och av dem sju mest förekommande associationerna är fyra 

förknippade med dåligt eller begränsat. Lågt pris är den enda association som kan tolkas som 

positiv och resten av associationerna är antingen negativa eller neutrala.  

 

Lågprismatbutiker interiör beskrivs som stökiga utan någon logik och ordning. Lagerkänslan 

uppstår då varorna står på pallar mitt i butikens gångar och i stora drivor som ger lokalen en 

känsla av brist på organisation. Att varorna står blandat och inte är produktindelade bidrar 

även det till denna förvirring. 

 

Studenterna och pensionärerna anser att butikerna har låga priser genom hela sortimentet. 

Våra respondenter vill handla billigt och detta ger lågprismatbutiker ett stort försprång inom 

det kravet. Extra erbjudanden som erbjuds varje vecka hos butikerna var även de väldigt 

uppskattade.  

 

En negativ del är brist på förtroende hos kvaliteten på lågprismatbutikernas produkter. Dålig 

eller varierande kvalitet i samband med udda eller egna märken är något som de flesta 

respondenter kommenterade. De förväntar sig inte heller samma kvalitet som hos andra 

matbutiker som inte klassas som lågprismatbutiker. Då lågprisbolagen köper in stora 
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mängder av produkter samt att de eventuellt är importerade ger respondenterna en association 

av kvalitet som är sämre. Detta i form av konstiga tillsatser, färgämnen, konstgjord och 

vattenfylld mat.  

 

Den uppfattade dåliga kvaliteten hos lågprismatbutiker är bland annat kopplat till de 

utländska varumärken som finns i butikerna. Några kommenterade att anledningen var de 

utländska etiketterna som försvårade valet av inköp.  

 

Begränsat sortiment är en annan association med lågprismatbutiker. Respondenterna sa att de 

inte alltid hittade allt som de vill ha i butikerna.  

 

Respondenterna poängterar även lågprismatbutikernas geografiska placering. Då dessa 

butiker generellt ligger i utkanten av städerna anser denna del av målgruppen som oftast inte 

har bil att placeringen blir negativ för dem, på grund av att de har svårare att ta sig dit.  

 

Sammanfattningsvis är respondenternas uppfattning av lågprismatbutiker främst negativ med 

lågt pris som den enda positiva association. Associationerna är samma för bägge respondenter 

och de tre främsta är dålig butiksinteriör, dålig kvalitet och lågt pris.   

 

4.2.2 LIDLS IMAGE 

Associationer med Lidl skiljer sig inte så mycket från associationerna till alla 

lågprismatbutiker generellt.  

 

FRÅGA 3: Har du någon gång handlat på Lidl? 
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Studenter och pensionärers associationer angående Lidl 
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Lågt pris, Tyskland, begränsat sortiment, utländska varor, reklam och dålig placering är 

associationer som både studenterna och pensionärerna angav. Dåliga arbetsförhållanden och 

service associerade dock enbart pensionärerna med Lidl. Dålig butiksinteriör angavs av 

studenterna som en association till Lidl.  

 

De främsta associationerna hos de studenterna som handlat och inte handlat på Lidl är samma. 

Hos pensionärerna var dåliga arbetsförhållanden en av de främsta associationerna hos de som 

inte handlat på Lidl. Utöver det så var associationerna samma hos de pensionärer som handlat 

och inte handlat på Lidl.  

 

Lidl har lägre priser än många andra butiker vilket anses som något positivt av 

respondenterna. De tycker dessutom att de är bra med konkurrens inom denna marknad för att 

alla butiker skall sänka sina priser. 

 

Respondenterna kopplar inte helt oväntat Lidl med Tyskland. Då tänker de i första hand på 

tyska produkter och inte direkt på att företaget kommer ifrån Tyskland. Respondenterna vet 

inte heller att Lidl har svenska produkter utan tror bara att de har utländska varor. De tycker 

det är spännande med butiker som har utländska varor och i Lidls fall tyska varor. Problemet 

med dessa tyska varor är att pensionärerna, som tidigare nämnt, inte förstår vad det står på 

etiketterna på produkterna. 

 

Studenterna och pensionärerna anser att Lidl har ett begränsat sortiment eftersom de måste 

efter inhandlingar på Lidl komplettera med mat från andra butiker. De anser att sortimentet är 

förvirrande eftersom de har så många olika sorters varor samt många olika märken, vilket ger 

en rörig känsla. Även att förpackningarna inte är inbjudande och fräscha var något som 

studenterna associerade med Lidl.  

 

En annan association med Lidl var kvalitén på produkterna som uppfattas som dålig eller 

medel av respondenterna.  

 

Lidl har en speciell marknadsföring genom tv-reklamer. Dessa tv-reklamer anses som dåliga 

av en del av respondenterna. De anser att varumärket förknippas med billiga priser medan de 

har en reklam som kommunicerar lyxkänsla. Eftersom respondenterna inte upplever denna 

känsla inne i butikerna motsvarar den inte deras förväntningar och ger dem en känsla av falsk 
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marknadsföring. Några av respondenterna tyckte att reklamen var rolig och de menar att ur en 

objektiv synpunkt att det är en bra reklam eftersom man förstår deras tanke och vad de vill 

förmedla. 

 

Den geografiska placeringen blir även den en negativ faktor förklarade respondenterna. Detta 

främst hos studenterna på grund av att studenter oftast inte har någon bil vilket leder till att 

Lidl blir för dem placerade på generellt oattraktiva platser då de inte har någon möjlighet att 

ta sig dit. 

 

I samband med att lokalerna inte ansågs attraktiva förklarade studenterna att man inte känner 

sig hemma utan får en lagerkänsla över butiken vilket bidrar till att Lidl uppfattas att ha en 

dålig butiksinteriör. 

 

”Varorna skall inte se så äckliga ut och butiken bör fräschas upp så att man känner sig mer 

hemma.” – Student 23 år. 

 

Andra negativa aspekter gällande Lidl är deras brist på service. Pensionärerna anser att Lidl är 

opersonligt och att de inte får någon hjälp av personalen. Dessutom tycker pensionärerna att 

rullbanden i kassan bör förlängas när man ska packa ner sina varor. I dagens läge finns det 

inget rullband efter kassörskan och detta är ett stort problem för pensionärerna då de inte 

hinner packa ner sina varor i tid. Detta leder till att de inte kan åka till Lidl för att storhandla.  

 

Lågt pris, Tyskland, dålig kvalitet och begränsat sortiment är de associationer som angavs 

flest gånger i förknippelse till Lidl av våra respondenter. De flesta associationer var samma 

för studenter och pensionärer och det gäller även för de som handlat och inte handlat på Lidl.  

 

4.2.3 STUDENTER OCH PENSIONÄRERS PREFERENSER 

När vi skulle utforma diagrammen efter respondenternas preferenser ville vi göra dem 

förståeliga för läsare och har därför valt att lägga ihop punkterna färska varor, svenskt 

ursprung och ekologiska produkter under fråga ett i den kvantitativa undersökningen till en 

gemensam punkt vi kallar för sortiment. I och med denna ändring ändras diagrammen som 

nedan i texten. Respondenterna ombads delge hur viktigt de finner preferenserna: kvalitet, 

butikens placering, pris, sortiment och interiör. Diagrammen nedan visar ett genomsnitt från 

hur respondenterna svarat där. 1 betyder att det inte är viktigt och 7 betyder att det är väldigt 
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viktigt. Detta betyder att ju högre en stapel är desto viktigare har det varit från den utvalda 

respondentgruppen. Anmärkbart är att de flesta av svaren hamnade någonstans i mitten på 

viktighetsskalan vilket kan bero på att människor har en tendens till att hålla sig neutrala och 

inte ta ställning till något. På grund av denna anledning är det viktigt att inte fokusera på hur 

hög eller låg siffra en preferens har fått utan snarare kolla på hur preferenserna förhåller sig 

till varandra. Helt enkelt innebär detta att vi tittar på hur preferenserna ligger på skalan utan 

att fokusera på vilken siffra de har fått.  

 

 

Studenter – kvalitet och butikens placering framför pris 

 

Studenters preferenser

4
,5

9

4
,3

4

3
,8

3

3
,7

6

3
,3

3

1

2

3

4

5

6

7

Kvalitet Butikens

placering

Pris Sortiment Interiör

V
ik

t
ig

h
e

t

 

 

Vi ser i diagrammet ovan att studenternas genomsnittliga rangordning när det gäller 

preferenser vid köp av mat i livsmedelsbutik är följande: 

Kvalitet, butikens placering, pris, sortiment och interiör. 

 

Studenterna har flera olika preferenser gällande vad som är viktigt då man handlar. Den 

preferens som tillsammans ligger på första plats hos studenterna är kvaliteten och på andra 
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plats kommer butikens placering. På tredje plats kommer priset. Några av respondenterna har 

andra preferenser såsom interiör, förpackningar, logik och utbud som första punkt om hur de 

väljer butik. Dessa preferenser var en för liten procenthalt och är därför inte med i 

diagrammet men vi kommer dock att ta de i beaktande inför analysen.  

 

Pensionärer – butikens placering viktigaste preferensen 
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Vi ser i diagrammet ovan att pensionärernas genomsnittliga rangordning när det gäller 

preferenser vid köp av mat i livsmedelsbutik är följande: 

Butikens placering, kvalitet, pris, sortiment och interiör.  

 

Butikens placering är den viktigaste preferensen för pensionärer och därefter kommer kvalitén 

och priset. Det är viktigast för pensionärerna att butiken ligger nära där de bor eftersom det 

inte ska ta för lång tid för dem att handla. 
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Sammanfattningsvis är de två viktigaste preferenserna hos studenter och pensionärer kvalitet 

och butikens placering. Enda skillnaden var att pensionärer föredrog butikens geografiska 

placering medan studenterna tyckte att kvaliteten var viktigast. 

 

4.2.4 VAD KAN LIDL GÖRA BÄTTRE? 

 

Förmedla kvalitet och service enligt studenterna 

Studenterna har generellt inget problem med lågprisinriktningen som Lidl antagit, då de 

finner att låga priser är något positivt. Genom att ta bort stämpeln om att lågt pris betyder 

dålig kvalitet så tror respondenterna att de kan nå ut till fler konsumenter än vad de gör idag.  

 

Alla studenter hade åsikter gällande hur lågprisbutiker kan ge intryck av en bättre kvalitet. 

Här var de eniga om att interiören är något som Lidl skall ändra på. Om de erbjuder en mer 

inbjudande miljö som är fräschare och mer organiserad efter produkter, så kommer det ge en 

ökad känsla av ordning och standardisering. Detta leder till att allt ser ordentligt ut och gör att 

konsumenterna vet vad de får.  

 

”Skenet bedrar, bättre ordning utstrålar bättre kvalitet.” – Student 22 år   

 

För att öka trovärdigheten på produkterna och kvaliteten hade studenterna som förslag att 

smakprov inne i butikerna skulle hjälpa till att lösa det problemet.  

 

En annan aspekt är servicen. Ett leende på läpparna samt hjälp av personalen vid behov är 

något studenter efterfrågar. Även personalpolitiken diskuterades under intervjuerna. Många 

av respondenterna hade hört talats om att Lidl inte har bra arbetsvillkor för sin personal. Detta 

var något studenterna ville ändra på för att Lidl skall kunna upprätthålla den eventuellt 

kommande kvalitet imagen. 

 

Mer service till pensionärerna 

Pensionärerna och studenterna låg på samma svarsnivå när det gällde hur lågprismatbutikerna 

kan ge intryck av en bättre kvalitet. Pensionärerna tyckte som studenterna att Lidls inre var 

något som bör förbättras för att kunna förmedla kvalitet.  
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Det viktigaste för pensionärerna var dock servicen. De ville alla ha hjälp för att hitta inne i 

butikerna men samtliga rapporterar brister på den punkten. De antog att denna brist på service 

beror på att personalen inte har tid att hjälpa till eftersom allt i butiken skall gå så fort för att 

spara pengar. 

 

”Jag tror att dem har mindre anställda som gör mer arbete för att spara pengar” – Pensionär 

73 år 

  

En annan syn på service är att pensionärerna tycker att Lidl bör ändra sina rullband vid 

kassorna. Äldre människor hinner inte packa ner sina varor eftersom rullbandet efter kassan är 

kort och snabbt blir fullt. Detta gör dem stressade vilket leder till att de inte kan storhandla på 

Lidl.  

 

Även pensionärerna har noterat den dåliga personalpolitiken och tycker även de såsom 

studenterna att Lidl bör ändra detta för att få mer trovärdighet när det gäller kvalitet aspekten. 
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5. ANALYS  

 

 

Analysen delar vi upp i delar där vi beskriver Lidls image och deras profil, förklarar 

målgruppens preferenser och resonerar kring gapet mellan imagen och profilen samt vad 

Lidl kan göra och bör ändra på utifrån detta gap. Detta appliceras även generellt på 

lågprismatbutiker. Dessa punkter utgår ifrån vår empiri och utifrån valda teorier. 

 

 

5.1 LIDL I NULÄGET 

 

5.1.2 LIDLS IMAGE 

För att ta reda på vilken image Lidl har måste man gå till de som ”äger” imagen, det vill säga 

mottagarna. I detta fall har vi valt att använda oss av målgruppen som mottagarna, vilket 

anses som studenter och pensionärer. Vi använder oss av kvantitativa och kvalitativa 

intervjuer som metod för att undersöka imagen. ”Nämn tre saker du associerar med Lidl?” var 

frågan som besvarar vilken image Lidl har. Svaren delades in i studenter och pensionärer samt 

ja och nej på de som någon gång handlat på Lidl. Denna uppdelning gjordes för att upptäcka 

eventuella skillnader mellan associationen hos studenter och pensionärer samt hos de som 

handlat och de som inte handlat på Lidl. 

 

Vi kom fram till att hos studenter och pensionärer som handlat och inte handlat på Lidl var de 

främsta associationerna lågt pris, Tyskland, begränsat sortiment och dålig kvalitet. 

Pensionärerna som inte handlat på Lidl associerade dessutom Lidl med dåliga 

arbetsförhållanden, och de pensionärer som handlat där Lidl med dålig placering. Både de 

pensionärer som handlat och inte handlat förknippar Lidl med dålig service. Dålig 

butiksinteriör var den association som endast studenter angav. 

 

De flesta av associationerna var samma för studenter och pensionärer och för respondenter 

som handlat på Lidl och inte handlat på Lidl. Det ger en stark signal om att Lidl har en klar 

och tydlig image. Det innebär inte att imagen är positiv och gynnar företaget utan i Lidls fall 

är det tvärtom. Det kommer vara en större utmaning för Lidl att ändra respondenternas 
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uppfattning om imagen då den har en distinkt placering i respondenternas medvetande. För 

Lidl är inte problemet att de är osynliga och att respondenterna inte uppfattar någon image. 

Problemet är det motsatta på så sätt att de flesta av våra respondenter hade många 

associationer kopplade till Lidl men inte många var positiva. De flesta associationer som 

respondenterna angav var antingen negativa eller neutrala.  

 

Vi väljer att nedan presentera en fördjupning av de associationerna som vi tror är viktigast för 

Lidl att fokusera på för att få en positiv image.   

 

Lågt pris – Lidl har lågt pris vilket associeras av båda respondenterna. Lidls image kretsar 

främst kring deras låga pris, vilket tydligt framgår då det är den association som flest 

respondenter angav. 

 

Begränsat sortiment – Respondenterna uppfattar att Lidl har ett begränsat sortiment. Lidl har 

många utländska varor och sina egna varumärken vilket kan vara en anledning till att 

respondenterna anser att sortimentet är begränsat.  

 

Dålig kvalitet – Lidl associeras med dålig kvalitet enligt våra respondenter. Sortimentet som 

tidigare nämnts består av många utländska och framförallt tyska varor som kan bidra till 

denna uppfattning av att Lidl har dålig kvalitet.    

 

Geografiska placeringen – Lidls placering av butikerna uppfattar studenterna som dåligt 

eftersom butikerna är lokaliserade utanför centrum.  Majoriteten av våra respondenter bor i 

Lund och deras uppfattning av att butikerna är avlägset benägna baseras på att Lidl inte har en 

butik i Lund. Det innebär att våra respondenter som bor i Lund måste åka till en närliggande 

stad för att handla på Lidl.     

 

Reklam- Respondenterna tyckte att reklamen inte var trovärdig och inte gick ihop med Lidl 

prestationer. Detta då de anser att varumärket förknippas med billiga priser medan de har en 

reklam som kommunicerar lyxkänsla. Respondenterna bildar sin uppfattning om Lidls image 

bland annat genom den bild som målas upp av marknadsföringsinsatser såsom reklam, så det 

är därför viktigt att de ses som positiva.    
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Dålig butiksinteriör – Butiksinteriören i Lidl uppfattas som negativ av studenterna som 

använder ord som rörig och ofräsch för att beskriva den. Uppfattningen att Lidl har en dålig 

butiksinteriör leder till att andra delar såsom kvalitet och sortiment också uppfattas mer 

negativt.   

 

Dålig service – Pensionärerna förknippar Lidl med dålig service på grund av ohjälpsam och 

otrevlig personal, och att det inte finns några rullband. Pensionärerna anser att Lidl har dåliga 

arbetsförhållanden för sin personal och att detta kan vara en av anledningarna till varför 

personalen inte trivs och därmed ger dålig service.  

 

Ett sätt som respondenterna kan bilda sin uppfattning om imagen är genom ” word- of - 

mouth” vilket kan hjälpa att besvara varför så många av associationerna var samma. Det 

innebär att information överförs från peson till person.  

 

Sammanfattningsvis kan Lidls image uppfattas som negativ av respondenterna och kunderna 

är onöjda vilket resulterar i olojala kunder. Lågt pris, Tyskland, begränsat sortiment och dålig 

kvalitet är de mest förekommande associationer som nämns i samband med Lidl.  Det är 

enormt värdefullt för företag att vara medvetna om sin image då den påverkar människors 

beteende gentemot företaget.
107

 Det är inte förrän Lidl är medvetna om sin image som de har 

möjligheten att kontrollera hur den uppfattas genom att förändra företagets identitet.
108

 

 

5.1.2 LIDLS PROFIL 

Vi har ovan tagit del av den ansedda målgruppens syn på Lidls image. För att se vad Lidl 

själva förmedlar för bild av sig själva får vi gå till det sekundärdata som vi samlat in om Lidl. 

Utifrån denna ser man tydligt hur Lidl vill ge en bild av sig själva förknippade med lågpris, 

vilket man förstår bland annat genom att läsa Lidls grundidé som beskrivs på företagets 

hemsida: 

 

”Vår grundidé och nyckel till framgång är vår enkelhet. Vi köper in och säljer vidare 

dagligvaror med målsättningen att erbjuda våra kunder bästa kvalitet till lägsta pris.”
109

 

 

                                                 
107

 Bernstein (1985) 
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 www.lidl.se (2009-12-14) 
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Övergripande hålls ett lågt pris i butikerna parallellt med extremt låga priser. Samtidigt 

uttrycker de att deras produkter håller god kvalitet som säkras genom olika kontroller. Vidare 

är Lidl själva av meningen att de erbjuder en ren och välvårdad butik och att service erbjuds 

till kunder genom snabb hjälp vid frågor, önskningar, problem, eller reklamationer. Dem 

menar att alla dessa åtgärder ska göra besöket i butikerna till: ”en så positiv upplevelse som 

möjligt.” 

 

5.1.3 SKILLNADEN MELLAN LIDLS PROFIL OCH LIDLS IMAGE 

Lidl har de senaste åren varit förlustdrabbat trots en ökad omsättning. Flertalet butiker har inte 

utvecklats efter Lidls förväntningar vilket resulterat i stängning för en större mängd. 

Orsakerna bakom detta kan vi inte med säkerhet fastställa utan bara resonera kring att det 

eventuellt kan gå hand i hand med att Lidl i Sverige har en image som inte gynnar dem. I 

början av analysen har vi presenterat att Lidls image bland studenter och pensionärer är 

väldigt negativ. Starka negativa associationer som dålig kvalitet, begränsat sortiment och 

dålig geografisk placering förekommer frekvent bland svaren.  

 

Om vi jämför Lidls image med vad Lidl själva kommunicerar så ser vi att det finns ett tydligt 

gap däremellan. Först och främst förstår man att Lidl vill förmedla bästa kvalitet till lägsta 

pris. Produkter till lägsta pris är den enda punkten där image och profil till en större grad 

överensstämmer då lågt pris förekommer väldigt frekvent som association till Lidl. Däremot 

är det annorlunda med Lidls självpåstådda höga kvalitet. Ständigt återkommande i empirin är 

att Lidls produkter är av dålig eller medel kvalitet vilket inte går hand i hand med att Lidls ska 

erbjuda bästa kvalitet och att deras produkters kvalitetsäkras genom olika kontroller. Vidare 

finns det betydliga skillnader i butikens interiör och service. Lidl säger att dem erbjuder en 

ren och välvårdad butik medan de upplevs som oattraktiva och kaotiska och att en känsla av 

lager infinner sig. Sedan kan vi se att Lidl anser sig själva hålla en hög servicestandard med 

snabb hjälp vid frågor, önskningar, problem, eller reklamationer. Dock är våra respondenter 

inte av samma åsikt som Lidl och särskilt pensionärerna finner Lidl opersonligt och att de inte 

får någon hjälp av personalen. Detta tillsammans med att rullbanden i kassorna saknas är 

mycket viktigt för framförallt pensionärerna. Pensionärerna finner även negativa associationer 

till Lidl på grund av att personalens arbetsförhållanden ryktas vara dåliga. Således kan vi 

konstatera att Lidls åtgärder för att ge en så positiv upplevelse som möjligt inte alls upplevs 

av den ansedda målgruppen utan att det snarare visar sig vara åt motsatt håll. 
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5.2 VAD LIDL BÖR GÖRA ANNORLUNDA 

 

5.2.1 LIDLS PROBLEM 

För att minska skillnaden mellan Lidls image och profil måste vi se vilket problem de 

egentligen har utöver själva gapet. Lidl kommunicerar, som ovan beskrivet, fördelar på flera 

fronter; både lågt pris, kvalitetsprodukter och hög service. I teorin bekantar vi oss med Porter 

och dennes strategier och problemet med att vara ”Stuck in the Middle”. Att Lidl hamnat i ett 

”Stuck-in-the-Middle”-läge, det vill säga att man inte lyckas ta fördelar på någon marknad, 

kan vi anta. Porter menar att antingen så undermineras kvaliteten genom lågprisprofilen eller 

så ger det en otydlig bild om kvaliteten trots allt visar sig hög och en lågprisprofil hålls.  

 

Detta ”Stuck-in-the-Middle”-läge kan kopplas till det som diskuterades under imageavsnittet i 

början av analysen. Enligt respondenterna så uppfattas Lidl som lågprisprofilerat där 

uppfattningen av kvaliteten får lida av den hårda lågprisinriktningen, trots att Lidl försöker 

förmedla att de håller en god kvalitet på sina produkter. Vidare kan vi konstatera att den andra 

följden av ”Stuck-in-the-Middle”-läget, det vill säga att det ger en otydlig bild om kvaliteten 

trots allt visar sig hög, inte uppfylls då vi ser att studenterna och pensionärerna har en klar och 

tydlig bild av Lidl. Alltså försämras Lidls kvalitet i och med lågprisinriktningen. 

 

Så långt kan vi fastställa att Lidl är ”Stuck-in-the-Middle” och arbetar mot en tydlig men 

negativ image. Då kan det vara värt att se vilka preferenser som Lidls ansedda målgrupp 

innehar för att ändra sin profil mot dessa och få en bättre image. Denna ändring kan göras 

efter Love och Roberts 5-stegs-modell för identitetsändring. Identiteten känner vi dock inte 

till vilket gör att den information gällande dessa punkter baseras på tidigare profilinformation. 

 

1. Jämför företagets affärsinriktning med företagets nuvarande identitet. 

Vi ser att Lidls identitet förmedlar de produkter och den service som finns på deras 

hemsida. Denna information kan dock ses som icke trovärdigt då de har skrivet den 

själva. 

  

2. Intervjua representanter från varje intresessentgrupp. 

Studien har endast omfattat en intressentgrupps, den ansedda målgruppens, 

associationer till Lidl vilket gett informativ kunskap om vad dessa tycker.  
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3. Undersök affärsverksamhetens operativa mål och de imageattribut som företaget 

vill utrycka sin identitet med. 

Lidls operativa mål har vi ej kännedom om men de attribut som de vill koppla till sin 

image bör utgå från respondenternas preferenser.  

 

4. Jämför externa åsikter om företaget och intervjuundersökningar av 

internakällor. 

Vi ser att respondenterna övergripande har en negativ inställning till Lidls image 

vilket gör att kommunikationen från Lidl måste ändras.  

 

5. Undersök förhållandet mellan ledning och anställda.  

Detta har vi ingen information om.  

 

5.2.2 PREFERENSER VID MATINKÖP 

För att kunna analysera vår antagna målgrupps preferenser gällande matinköp använder vi oss 

av Retail Marketing Mix som är en del av Retail Strategy teorin. Detta för att denna modell 

genom åtgärder i fyra olika områden visar hur man kan nå en önskad positionering. 

 

När vi analyserade empirin ville vi förtydliga analysavsnittet samt göra den mer förstålig för 

läsare och har då valt att lägga ihop punkterna färska varor, svenskt ursprung och ekologiska 

produkter under fråga ett i den kvantitativa undersökningen till en gemensam punkt som vi 

kallar för sortiment. I och med denna ändring ändras diagrammen enligt följande: 
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Efter denna ändring hamnar för studenterna, i den kvantitativa undersökningen, kvaliteten på 

första plats följande av butikens placering, pris, sortiment och sist interiören. För 

pensionärerna ser det lite annorlunda ut. Här kommer butikens placering först med kvalitet, 

pris, sortiment och interiör som efterföljare. Den stora skillnaden som nu skett är att 

studenternas färska varor inte längre ligger på första plats. Vi tror dock att detta val ger oss en 

rättvis synvinkel för applicering på teorin.  

 



 57 

Sortiment 

Många lågprisbutiker har idag enligt respondenternas svar egna märken och utländska varor 

som större delen av deras sortiment. För att detta utbud skall få effekt och ge en butik en 

konkurrensfördel måste de stämma överens med kundernas behov och möta deras 

förväntningar. Kunderna vill ha märken och produkter som de känner igen för att kunna veta 

innehållet. Sortimentet antas vara viktigt då konsumenterna skall slippa komplettera sin 

inhandling. Dock har de inte sortimentet som viktigaste preferens vid matinköp.  

 

Interiören är även den inte något som respondenterna väljer i första hand när de väljer 

matbutik. Trots detta säger en stor del av respondenterna att både utbud och interiör är viktigt. 

Detta kan kopplas till att associationerna till lågprismatbutiker fokuserades på butikers dåliga 

interiör, men nämns inte som en av dem viktigaste preferenserna så kan det antas att 

interiören trots allt är viktig. Detta på grund av att respondenterna vill känna sig hemma inne i 

en matbutik och få en trevlighetskänsla när de handlar.  

 

Pris 

Differentiering som konkurrensfördel är något som lågprismatbutiker troligtvis redan idag 

använder sig av. Detta för att skilja butiken från andra konkurrenter och vara unik.
110

 Denna 

differentiering som lågprismatbutikerna använder som konkurrensfördel är Pris. Empirin 

menar att lågprismatbutiker köper in stora mängder av varor och detta görs enligt Kotler för 

att butikerna tar ut en låg marginal på sina produkter. Denna sortens matbutiker har alltid ett 

lågt pris som kombineras med extra erbjudanden.  

 

Pris är relativt viktigt för respondenterna. Studenterna och pensionärerna har samma 

preferenser gällande pris som anser att pris kommer efter både kvalitet och geografisk 

placering. Detta kan bero på att pris alltid kommer vara viktigt men människor i dagens läge 

verkar ha blivit allt mer kvalitetsmedvetna och går därför till butiker där man vet vad man får 

samt väljer närmsta matbutik. 

 

Påverkan 

                                                 
110

 Armstrong & Kotler s. 215 2009-11-20 
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Då reklam och liknande inte är något som våra respondenter finner viktigt angående val av 

matbutik men eftersom de nämner reklamen gällande vid frågor angående vad 

lågprismatbutiker bör ändra väljer vi att resonerar kring denna punkt senare i analysen.  

 

Plats 

Den geografiska placeringen är det allra viktigaste hos våra pensionärer och näst viktigast hos 

studenterna. Då nyckeln till framgång ligger i vart placeringen av butiken ligger så bör alla 

lågprismatbutiker fokusera utefter sina resurser vilken som är den bästa geografiska 

placeringen för just dem. Resurserna påverkar valet av platser till en stor del men var 

lågprisdetaljhandlarna väljer att placera sina butiker måste stämma överens med 

detaljhandlarens positionering samt vara tillgänglig för målmarknaden.  

 

Lågprismatbutiker som satsar på att alltid presentera låga priser har ofta inte råd med en 

central placering av sina butiker eftersom de säljer med hög volym och låg marginal. Trots 

detta har en del respondenter noterat en inflyttning av vissa lågprismatbutiker inne i 

storstäderna. Detta eventuellt på grund av de vill möta sina kunders behov. Respondenterna 

som befinner sig inne i städer vill inte behöva förflytta sig långt för att kunna handla billigt. 

Även pensionärerna vill handla på butiker som ligger nära dem. 

 

5.2.3 HUR LIDL SKA MINSKA GAPET MELLAN FÖRETAGETS IMAGE OCH 

PROFIL 

Porters lågprisstrategival är alltså inte tillräcklig för studenterna och pensionärerna utan man 

måste således använda sig av en fokusering, det vill säga tillgodose målgruppens behov bättre 

än konkurrenterna och samtidigt ha kostnadsöverlägsenhet utan att hamna ”Stuck-in-the-

Middle”. Kotler diskuterar i teorin att detaljhandlare måste överträffa sina konkurrenter på en 

eller flera unique selling propositions (USP) när de skall utforma sin positionering. I Lidls fall 

blir det framför allt lågpris som blir en USP men då respondenterna kräver fler måste Lidl 

utöka till flera, exempelvis preferenserna kvalitet och geografisk närhet.  

 

Lidl gör försök att kommunicera detta genom att via sin hemsida förmedla att de alltid 

erbjuder sina kunder god kvalitet och färska varor till det bästa priset, att de erbjuder en ren 

och välvårdad butik och att de hjälper vid frågor, önskningar, problem, eller reklamationer så 

snabbt som möjligt. Lidl har även börjat sälja mer svenska varor samt försöker kommunicera 
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sin kvalitet genom sina tv-reklamer. Detta är bra enligt Mårtenson, eftersom en 

detaljhandlares varumärke stärks vid association med välkända och populära märken. Ifall 

konsumenterna gillar val av märken som erbjuds inne i butiken kan de anses som nöjda 

kunder.
 
Ett annat tecken på att Lidl försöker ändra sin profil är att öppnat en butik inne i 

centrala Stockholm. Utifrån detta kan vi anta att det finns en kännedom hos Lidl om att 

lågtpris i sig inte räcker. Problemet för Lidl är snarare att den kommunikationen inte upplevs 

vare sig i butiken eller hos kunderna och en ompositionering för att stärka och tydliggöra en 

ny profil är således på sin plats. Vi måste alltså minska gapet mellan profil och image men en 

ny positionering utifrån Love och Roberts 5-stegs-modell för identitetsförändring.  

 

Denna ompositionering skulle rent praktiskt kunna ta form utifrån de preferenser studiens 

respondenter har vid matinköp samt deras åsikter om hur man kan göra Lidl bättre och vad 

som skulle får dem att handla mer på Lidl. Den största utmaningen är att få bort uppfattningen 

att lågt pris obetingat betyder dålig kvalitet. Inställningen är oftast att det låga priset måste 

komma ifrån att produkterna är framställda med metoder där kvaliteten får lida, exempelvis 

att man fyller kycklingar med vatten för att få dem att se större ut. Således måste Lidl 

förtydliga hur de får fram sina låga priser för att kunna på ett förtroendegivande sätt kunna 

positionera sig efter även den egenskapen. 

 

I nuläget görs försök till detta i och med att de på företagets hemsida förtäljer att de inte har 

fördyrande mellanhänder utan handlar direkt av sina underleverantörer. Detta är ett bra 

exempel på hur man visar att man kan dra ner kostnaderna utan att tumma på kvaliteten. Dock 

är detta något som våra respondenter inte känner till, vilket gör att Lidl måste anstränga sig 

mer för att kommunicera det. Vidare säger Lidl på hemsidan att de drar in på onödiga 

kostnader genom att dem har energisnåla lysrör och att kunderna får hämta varorna direkt ur 

kartonger istället för att Lidls personal först ska packa upp det på hyllor. Dessa åtgärder är 

exakt tvärtemot vad våra respondenter anser innebära med att kommunicera kvalitet. En mer 

inbjudande och fräschare miljö som är organiserad efter produkter kommer det ge en ökad 

känsla av ordning och standardisering. Ytterligare tillvägagångssätt för att öka bilden av 

kvalitet är att förmedla en bättre känsla av service. Speciellt äldre behöver denna hjälp men 

tydliga brister på detta område råder. Eftersom många respondenter från vår empiri ansåg det 

viktigt för Lidl att ändra sin butiksinteriör för att kunna förmedla kvalitet anser även vi att 

genom små förändringar i butik och hos personal kan ändra hela Lidls image. Ge struktur till 
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butiken så kunderna lätt hittar sina varor samt ge personalen ett mer serviceinriktat 

mottagande så kommer, enligt respondenterna, fler människor handla på Lidl. Detta gäller 

förstås i samband med att Lidl har kvar sina låga priser.  

 

Ries & Trout menar att man ständigt ska höja förväntningarna på sina produkter. Anledningen 

är att om man hävdar att en produkt kommer att möta en förväntning så gör den det. Avser 

man utnyttja denna metod så ska Lidl fortsätta med sitt hävdande att Lidl har en god 

produktkvalitet, trevlig interiör och serviceinriktad personal. Om Lidl använder sig av detta 

tillvägagångssätt så tar det dock inte hänsyn till det gap mellan förväntad och upplevd kvalitet 

som leder till missnöje. Detta diskuterar Kotler i sin Retail Strategy modell och menar där att 

förväntningen måste motsvara eller överträffa förväntningen för att undvika detta missnöje. 

Således ska Lidl bara positionera sig med god produktkvalitet, trevlig interiör och 

serviceinriktad personal om det verkligen kan förmedla en sådan bild och vilket det för 

stunden inte har. Lidls försök att förmedla en sådan bild har respondenterna framför allt 

uppfattat genom reklam på tv. Denna tv-reklam har dock till en överväldigande del bara fått 

negativa associationer utav respondenterna eftersom de inte tyckte att den stämde överens 

med Lidls image. Reklamen hade eventuellt fått bättre gensvar om den visats efter att Lidl tog 

efter våra förslag på förändringar. Om de började med att styra upp butikerna och en mer 

service mötande personal skulle nog en reklam som kommunicerar förväntningar om kvalitet 

som på ett bättre sätt skulle kunna mötas.  

 

5.3 LÅGPRISMATBUTIKERS PROBLEM 

 

Analysen har så långt enbart behandlat hur Lidls situation och möjligheterna för dem ser ut. 

För att ta analysen till en generellare nivå avser vi beskriva hur respondenterna uppfattar 

lågprismatbutikers image och hur vi kan använda oss av lärdomar från Lids fall generellt. 

 

5.3.1 LÅGPRISMATBUTIKERS IMAGE 

Vid undersökningen av lågprismatbutiker använde vi oss även här av den ansedda 

målgruppen som mottagarna.  Kvantitativa och kvalitativa intervjuer genomfördes på 

respondenterna. ”Känner du till några lågprismatbutiker?” och ”vad associerar du med 



 61 

lågprismatbutiker?” var frågorna i intervjuerna. Svaren delades upp i studenter och 

pensionärer.  

 

Det finns en hög kännedom bland både studenter och pensionärer angående lågprismatbutiker. 

Lidl, Citygross, Willys, Netto, ÖoB och Ica Maxi var de lågprismatbutiker som nämndes.  

Dålig butiksinteriör, lågt pris och dålig kvalitet var de främsta associationerna med 

lågprismatbutiker för båda respondenterna. De flesta associationerna var negativa och ordet 

dålig användes frekvent.   

 

Dålig butiksinteriör- Lågprismatbutiker uppfattas av respondenterna som stökiga, röriga och 

ofräscha. Varorna står på pallar mitt i butikens gångar och i stora drivor som ger lokalen en 

känsla av brist på organisation. Dessutom står varorna blandat och inte produktindelat vilket 

ger intrycket är butikerna är röriga.  

 

Lågt pris – Respondenterna uppgav lågt pris som en av de främsta associationerna vilket kan 

ses som tämligen självklart då de går under beteckningen lågprismatbutiker. Lågt pris är en av 

de enda positiva associationer som respondenterna angav.   

 

Dålig kvalitet – Respondenterna associerade dålig kvalitet med lågprismatbutiker. Det är 

främst med utländska och egna varumärken som respondenterna kopplade med dålig kvalitet. 

Dessutom köper lågprisbolag in stora mängder varor och säljer storpack vilket också ger 

intrycket av sämre kvalitet. Respondenterna angav associationer som konstiga tillsatser, 

färgämnen, konstgjord och vattenfylld mat med dålig kvalitet.  

Svaren från studenterna och pensionärerna var i stort samma vilket kan indikera att 

lågprismatbutiker har en tydlig image. Imagen är framförallt negativ med associationer som 

dålig butiksinteriör och dålig kvalitet men innefattar även positiva associationer såsom lågt 

pris. Lågprismatbutiker har en stor utmaning framför sig med att få respondenternas 

uppfattning av imagen att bli mer positiv. Om imagen uppfattas som positiv kan vi med 

största säkerhet hävda att fler av våra respondenter kommer att handla i lågprismatbutiker. 

Det är därför viktigt för lågprismatbutiker att de är medvetna om imagen så de kan börja 

försöka ändra uppfattningarna genom att förändra identiteten och sedan utgå ifrån 

konsumenternas önskningar.      
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5.3.2 LÄRDOMAR FRÅN LIDL 

För att ett företag skall lyckas få en positiv association utav kunderna samt för att lyckas locka 

till sig kunder behöver de ta reda på hur företaget uppfattas av dessa. Denna uppfattning 

ligger i företagsimagen. Ett företag måste ta reda på sin image och ändra denna om det visar 

sig missgynna dem. Lågprismatbutiker har i dagens läge utifrån vår undersökning en 

utmaning framför sig. De negativa associationer som konsumenterna i vår valda målgrupp har 

till lågprismatbutikerna måste ändras om de önskar förbättra sin image. För att nå en bättre 

image blir den ansedda målgruppens preferenser gällande matinköp det viktigaste som ett 

företag måste ta hänsyn till. Dessa förmedlar vad kunderna faktiskt söker och gällande 

lågprismatbutiker handlade inte bara om lågt pris. Eftersom kvalitet och geografisk närhet var 

mer eftertraktat bör denna sorts företag fokusera mer på detta och förmedla det på ett sådant 

sätt att det passar ihop med företagsidentiteten som består till stor del av just det låga priset.  

 

En annan synpunkt lågprismatbutiker bör tänka på enligt oss är att konsumenternas 

preferenser ser annorlunda ut i olika delar av världen samt inom olika segment. Utifrån detta 

anser vi att det är viktigt för företag att väl analyserar sin marknad och inte bara fortsätter med 

ett tidigare koncept bara för att det eventuellt fungerar på en annan marknad.  

 

Utifrån våra studier gäller det alltså för alla lågprismatbutiker att fastställa sin image, ta reda 

på målgruppens preferenser för att sedan ändra sin profil mot dessa. Det kan appliceras på alla 

lågprismatbutiker som i princip har samma problem som Lidl. 
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6. SLUTSATS 

 

 

I sista delen av uppsatsen kommer vi att presentera vår slutsats och svaret till vår 

problemformulering samt vårt syfte utifrån fallet Lidl. Slutsatsen baseras på vilken image Lidl 

har, konsumenters preferenser gällande matinköp samt vad Lidl kan och bör göra enligt oss 

för nå framgång. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 

  

 

Vi har hittat två faktorer som Lidl utifrån studien måste undersöka för att minska gapet mellan 

image och profil för att sedan kunna utveckla en ny positionering. 

 

• Vilken image har de? 

• Vilka är konsumenternas preferenser? 

 

Dessa två faktorer kommer nedan att sammanfattas för att senare gå vidare med Lidls 

förklaring av gapet samt en lösning till detta.  

 

Våra respondenter hade en negativ syn på Lidl vilket kan beskriva vår första fråga gällande 

vilken lågprismatbutikers image är och hur den kan beskrivas. Som tidigare nämnt 

associerade konsumenterna Lidl med Tyskland, dålig kvalitet och begränsat sortiment. Även 

dålig interiör, oklar marknadsföring och bristande service tas upp. Det enda positiva som 

nämns är det låga priset.  

 

Lidl försöker kommunicera deras tanke om bästa kvalitet till bästa pris, vilket sammanfattar 

Lidls profil väldigt bra. För att vidare svara på vilken profil lågprismatbutiker har, menar Lidl 

att de vill att kunderna bara ska behöva betala för vad de får med sig hem i matkassan och inte 

för allt runtomkring. På grund av detta har Lidl valt att dra in på onödiga kostnader såsom att 

de inte har hyllor med uppackade varor på utan kunderna får plocka varorna direkt ur 

kartongerna och de använder sig inte heller av dyra mellanhänder. Lidl sätter även kunden i 

centrum och menar att personalen skall vara mycket serviceinriktad. Lidl förklarar vidare om 

deras kvalitet. De beskriver att de har stränga kvalitetskontroller och säljer sina egna 

varumärken samt mer kända varumärken.  
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Om detaljhandlaren associeras med välkända och populära märken så ökar deras egen image 

och detta kan influera deras position på marknaden. Ifall konsumenterna gillar hur 

detaljhandlaren fungerar samt val av märken som erbjuds inne i butiken kan de anses som 

nöjda kunder.
 
 

 

Det finns ett tydligt gap mellan Lidls profil och image. Som tidigare nämnt hamnar Lidl i ett 

”Stuck-in-the-Middle” läge på grund av att den starka lågprisinriktningen hämmar 

uppfattningen av kvalitet samt på grund av att Lidls starka negativa image ger en otydlig bild 

deras egentliga kvalitet.  Deras profil stämmer helt enkelt inte överens med vad kunderna vill 

ha. Att kunderna får vad de förväntar och önskar sig är det viktigaste för ett företag samt att 

de vid en identitetsförändring följer Love & Roberts 5-stegs-modell för detta. Vår empiri 

visar att konsumenternas viktigaste preferenser gällande mat är varornas kvalitet butikens 

placering, pris, sortiment och butikens interiör. Gapet mellan Lidls profil och image ligger 

hos fyra av de fem preferenserna. Den enda associationen som stämmer överens med profilen 

är priset. De andra preferenserna uppfattas inte utav konsumenterna.  

 

För att kunna minska detta gap bör Lidl inte bara ha en lågprisinriktning. Med tanke på 

konsumenternas önskan är inte detta tillräckligt. De behöver utöka sina unique selling 

propositions till fler än pris och då utgå ifrån vad konsumenterna önskar, exempelvis bättre 

interiör och kvalitet. Då Lidl vill spara pengar på kostnader gällande interiören gör de tvärtom 

mot vad konsumenterna vill ha. Mårtenson menar även i sin artikel att kunderna inte är nöjda 

förrän deras behov besvaras och interiören är snygg och trevlig. Ge butikerna mer ordning 

och reda utan extravagans som kostar pengar så kommer det spegla en mer känsla av 

standardisering och ger lojala kunder. 

 

Den största utmaningen Lidl har gällande denna ompositionering är att få bort stämpeln om 

att lågt pris betyder dålig kvalitet. Detta kan göras genom att förtydliga hur Lidl får fram sina 

låga priser. Det räcker inte med att skriva det på hemsidan eftersom om konsumenterna hade 

läst där hade detta inte varit något problem. Det räcker heller inte med att säga det i en 

reklam. Reklamen ses då istället som falsk eftersom man inte upplever detta inne i butikerna. 

Något annat som inte kostar Lidl mycket pengar är att få sin personal till att tänka mer 

serviceinriktat. Ett leende på läpparna och hjälp vid behov kan göra så att kunden kommer 

tillbaka. Något annat som Lidl bör tänka på är att bygga ut sina rullband i kassorna.   
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6.1 LÅGPRISMATBUTIKER GENERELLT 

Det som associerades mest med lågprismatbutiker var dålig butiksinteriör, lågt pris och dålig 

kvalitet. Detta visar att lågprismatbutiker har en tydlig image som är väldigt negativ på alla 

punkter förutom när det gäller det låga priset.  

 

För att kunna ändra konsumenternas image till en mer positiv uppfattning krävs det att 

lågprismatbutikerna måste förändra sin identitet eller kommunicera sin identitet på ett bättre 

sätt samtidigt som de utgår ifrån konsumenternas preferenser. Får kunderna vad de önskar så 

blir imagen positiv och lockar på så sätt dit fler kunder. Ett företag måste alltså ta reda på sin 

image och eventuellt ändra sin profil utifrån konsumenternas preferenser och önskningar 

eftersom det är vad kunderna faktiskt vill ha. 

 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under vårt arbete har vi avgränsat arbete och det hade varit intressant att ta reda på alla 

lågprismatbutikers, som är placerade i Sverige, profil om vi hade haft längre tid på oss. Vi 

tycker att Lidl är ett spännande varumärke eftersom de har utländsk bakgrund och har en 

väldigt offensiv lågprisinriktning. Ett förslag som hade varit intressant att undersöka vid mera 

tid hade varit hur Lidl fungerar i Sverige respektive i Tyskland. Något annat att forska vidare 

om är jämförelser mellan alla olika lågprismatbutiker samt skillnaden mellan 

lågprismatbutiker och lågprisbutiker inom andra branscher. 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE FÖR KVALITATIVA INTERVJUER 

 

Kön: 

Ålder: 

Yrke: 

 

 

1. Handlar du din mat själv? 

 

 

2. Hur ofta handlar du mat? 

 

 

3. Vad är viktigt för dig när du handlar mat ?  

(Få fram respondentens preferenser. När de angett sina preferenser ber man 

respondenten rangordna dem) 

 

 

4. Känner du till några lågprismatbutiker? 

 

 

5. Vad associerar du med lågprismatbutiker? 

 

 

 Vad tycker du om lågprismatbutikers kvalité? 

 Förväntar du dig likadan kvalitet hos lågprisbolagen som hos andra ickelågprisbolag? 

 Hur ska lågprismatbutiker ge ett bättre intryck av kvalité? 

 

6. Känner du till livsmedelskedjan Lidl? 
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7. Vad associerar du med Lidl?  

 

 Vad tycker du är bra med Lidl? 

 Vad tycker du är dåligt med Lidl? 

 Vad tycker du om Lidls priser? 

 Vad tycker du om Lidls geografiska placering? 

 Vad tycker du om Lidls produkter? 

 Vad tycker du om Lidls marknadsföring? 

 Vad tycker du om Lidls kvalitet? 

 

 

8. Hur skulle man kunna få dig att ändra din uppfattning om Lidl? (Få fram problemet 

och lösningen till det. 
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BILAGA 2 

 

KVANTITATIV ENKÄT 

 

1. Rangordna vad som är viktigt för dig vid varje fråga vid köp i livsmedelsbutik? 

 

 

Hur viktigt är låga priser? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

 

Hur viktig är kvaliteten? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

Hur viktigt är det att maten har 

svenskt ursprung? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

Hur viktigt är butikens geografiska 

placering? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

 

Hur viktig är butiken interiör? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

Hur viktigt är ett stort sortiment av 

ekologiska produkter? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

Hur viktigt är ett brett utbud av 

färskvaror? 

 

Inte viktigt   1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Väldigt viktigt 

 

Vad för kvalité förväntar du dig? 

 

Låg kvalité       1.   2.  3.  4.  5.  6.  7.   Hög kvalité 

 

 

2. Nämn tre saker du associerar med lågprismatbutiker? 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

3. Har du någongång handlat på Lidl? 

 

             Ja                        Nej 
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4. Nämn tre saker du associerar med Lidl?  

 

1. 

2. 

3. 

 


