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Sammanfattning 
 

I dagens samhällsklimat är priset något som tas mer och mer i beaktande. Aspekter så 

som miljöpåverkan och produktkvalité är fortfarande viktiga men priset tenderar ändå att 

vara den viktigaste faktorn. Det är därför inte särskilt förvånande att observera Lidls 

expansion över Europa de senaste åren. Lidl har med likhet med andra lågprisbutiker valt 

att koncentrera sig på ett reducerat produktsortiment i förhållande till traditionella kedjor 

och samtidigt erbjuda en stor andel egna märken. Detta har gjort att de har lyckats 

upprätthålla sitt anseende som lågpriskedja. Nu när denna expansion nått Umeå så 

upplevde vi det som intressant att granska stadens invånares attityder kring detta vilket 

utmynnade i vårt syfte: att ta reda på Umeå invånares attityder kring företaget Lidl med 

avseende på dess etablering i Umeå. 

 

Vi genomförde en kvantitativ enkätundersökning där målgruppen var Umeås invånare. 

Genom slumpmässiga urval fick vi bra demografisk spridning av respondenterna som till 

antalet blev 126 stycken. Enkäten utformades med hjälp av teorier rörande attityder som 

grund, dessa teorier användes även då vi analyserade resultatet.  

 

Utifrån vår analys kunde vi dra slutsatserna att gruppen studenter skilde sig signifikant 

mot de övriga invånarna i staden i den mån att studenterna hade en mer negativ 

inställning till företaget Lidl. Paradoxalt nog var andelen som kunde tänka sig handla på 

Lidl större i gruppen Studenter än vad den var i gruppen Övriga. Det fanns däremot ingen 

signifikant skillnad mellan invånarna som bor närmast butiken och de som bor långt ifrån 

med avseende på deras attityd gentemot Lidl som företag och deras val av att etablera sig 

i Umeå. Vi kunde även observera att studenterna som grupp var signifikant åtskilt från 

gruppen Övriga med avseende deras syn på tyska matvarors kvalité. Studenterna var mer 

negativa till tysk mat än vad den andra gruppen var. 

 

Priset var utan tvekan den mest viktiga aspekten för respondenterna gällande sin 

dagligvaruhandel men även variabeln produktkvalité var väldigt högt rankad. 

Butiksegenskaper så som personalens arbetsförhållande samt butiksmiljön ansågs 

däremot inte vara av samma betydelse för respondenterna. 
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi utbredandet av lågprisbutiker på den svenska marknaden samt 

valet av uppsatsämne. Här presenteras även vår problemformulering och 

undersökningens syfte. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

I och med att globaliseringen spritt sig över världen har bransch efter bransch sett sina 

marknader konkurrensutsättas av nya aktörer. Framgångsrika svenska företag så som 

H&M och IKEA har också nyttjat detta och spridit sig över världen och tillskansat sig en 

stark position på den globala marknaden. Den svenska dagligvaruhandeln har däremot 

varit relativt förskonad från sådan konkurrens vilket har resulterat i att ett fåtal aktörer har 

kontrollerat majoriteten av den svenska marknaden. Sett utifrån nationella intressen kan 

det vara väldigt positivt med ett ökande konkurrenstryck. Det finns därmed ett stort 

intresse av att undersöka nya aktörers påverkan på den svenska marknaden. 

 

Den schweiziska byggkedjan Bauhaus är en av många internationella aktörer som har 

öppnat butiker i Sverige under 90-talet. Företaget har koncentrerat sig på att erbjuda 

privatkunder byggvaror för hus, hem och trädgård. Andra företag agerade på ett liknande 

sätt under denna period vilket fick till följd att priserna började pressas inom en rad andra 

branscher. Under början av 2000-talet öppnade t.ex. både Netto och Lidl butiker i 

Sverige. De har sedan dess utvidgat sig över Sverige i en stadig takt ända till dagens 

datum. 

 

Dagligvaruhandeln är en bransch som verkligen genomgått en förändring på senare år. 

Den allmänna trenden i Sverige är att butikerna har blivit allt färre men de som blir kvar 

tenderar att bli allt större. Antalet butiker med en omsättning över 50 miljoner kronor 

ökade med 100 enheter under tidsperioden 1996-2000. Samtidigt som antalet butiker med 

en årsomsättning under 10 miljoner minskade med 270 enheter. Det går även notera att 

de 780 största butikerna i Sverige upptar mer än hälften av den totala butiksytan medan 

de 4300 minsta butikerna endast upptar en femtedel av den totala butiksytan 
1
 

 

Byggandet av köpcentra utanför stadskärnorna har alltså resulterat i stora butiksytor och 

detta beror främst på faktorer så som den grad av urbanisering som sker i samhället och 

det växande antalet bilar vi har i Sverige 
2
 

 

Det är då kanske inte så förvånande att den butikskategori som växer snabbast för 

närvarande är den med en uttalad lågprisstrategi. Redan under 90-talet så hade närmare 

hälften av de nyetablerade butikerna tydlig lågprisprofil. Detta gjordes möjligt tack vare 

                                                 
1
 Dahlqvist et. al. (2004), ”Branschförändring i den svenska dagligvaruhandeln”, s.60 

2
 Vestin & Österberg (2006), ”När hard discount-butiken kom till byn”, s.7 
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kommunernas vilja att börja släppa in andra aktörer än Kooperativa förbundet och Ica. 

Det fanns länge ett motstånd till att låta nya kedjor öppna sina dörrar därför att ansågs 

kunna störa den befintliga handeln 
3
 

 

När då tillslut reglerna lättades och nya aktörer fick chansen att konkurrera med de gamla 

nationella dagligvaruföretagen så blev även dessa företag tvungna att börja se över sina 

strategier. Detta resulterade i att även de gamla aktörerna började erbjuda sina kunder 

olika lågpriskoncept i form av speciella lågpriskedjor. Axfood-koncernen omvandlade 

flera av sina butiker till lågprisbutikskonceptet Willys och Ica bytte koncept på några av 

sina butiker och bytte i samband med detta namn på dessa till Rimi, vilka hade en uttalad 

lågprisprofil. Detta lågpriskoncept omvandlades sedermera till butikskedjan Netto efter 

att Ica Ahold och det danska bolaget Dansk Supermarked ingick i ett gemensamt avtal 

om etablering i Sverige. Bergendahlsgruppen erbjuder sina kunder dagligvaror till ett lågt 

pris genom sina lågprisbutiker City Gross och Eko. Coop satsade också på att erbjuda 

sina kunder extra låga priser, då speciellt i sina Prix-butiker men denna satsning 

misslyckades och Coop var då tvungna att möta den ökande konkurrensen med att sänka 

priset på vissa av sina varor 
4
. 

 

De nya kedjor som ovanstående bolag skapade kategoriseras ofta som soft discount- 

kedjor, vilket betyder att de i mångt och mycket liknar de traditionella butikerna när det 

kommer till utseende och utbud. Men tack vare vissa driftsfördelar så kan dessa butiker 

hålla ett pris som är klart under de traditionella butikskedjorna. Exempel på soft discount-

kedjor är t.ex. Coop extra, Prix, City Gross och Willys
5
. 

 

Vad som samtidigt hände var att dagligvaruhandeln även fick konkurrens av en helt ny 

typ av kedjor, i alla fall sett till Sverige och det var hard discount-butikerna. Hard 

discount-konceptet innebär en kostnadsöverlägsenhet där företaget med ett begränsat 

utbud kan erbjuda lägsta möjliga pris och tillhandahåller en stor andel egna märken. 

Under våren 2002 öppnade Netto sin första butik på svensk mark och under september 

2003 följde Lidl som den andra hard discount-kedjan att äntra den svenska marknaden
6
. 

 

I vårt grannland Finland skedde en liknande utveckling. Lidl hade där redan öppnat sin 

första butik under 2002. Lidl expanderade sedan kraftigt under följande år i Finland och 

redan 3 år senare hade företaget 90 butiker i hela landet. Denna spriding förvånade 

landets dagligvaruanalytiker även om dessa i och för sig hade sett det som troligt att 

utländska kedjor skulle öppna i Finland, men att dessa företag då skulle hålla sig till den 

södra landsändan och till de större städerna, detta visade sig vara ett felaktig antagande. 

Lidl öppnade visserligen butiker i den södra delen av landet men även i resten av Finland. 

Lidl valde alltså att öppna butiker i mindre finländska samhällen och valde att placera 

sina butiker i närheten av redan etablerade supermarkets och större köpmarknader
7
. 

                                                 
3
 Dahlqvist et. al. (2004), ”Branschförändring i den svenska dagligvaruhandeln”,  s.69 

4
 Stanic Zenja (2004), ”Konkurrensen i dagligvaruhandeln”, s.8 

5
 Vestin & Österberg (2006), ”När hard discount-butiken kom till byn”, s.8 

6
 Ibid., s.5-8 

7
 Uusitalo Outi & Rökman, Maija (2007), “The impacts of the competitive entry on pricing in the Finnish 

retail grocery market”, s.125 
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Lidls strategi i Finland var bland annat att profilera sig med hjälp av prisorienterande 

reklamkampanjer i lokala medier och flygblad riktade mot hushåll inom butikens 

upptagningsområde. Detta agerande i kombination med deras omfattande expansion 

ledde till stora förändringar på den finländska dagligvarumarknaden. Före Lidls 

öppnande 2002, så fanns det inga hard discounters i Finland och konkurrenterna på den 

finländska marknaden såg inte heller Lidl som något direkt hot och de gjorde därför till 

en början inga direkta motdrag gentemot Lidl. Marknadsundersökningar kunde däremot 

visa att de finska kunderna hade börjat visa intresse för detta hard discount-koncept. 

Detta fick konkurrenterna att börja koncentrera sig på priset som en viktig faktor för att 

locka till sig kunder. Att främst koncentrera sig på priset var delvis något nytt för dessa 

aktörer eftersom tidigare konsumentstudier visat att variabeln pris kom på sjätte plats när 

det gällde valet av matvaruaffär i Finland. 
8
 

 

Det viktigaste kriteriet vid val av matvaruaffär för konsumenterna i Finland visade sig 

vara en bra placering av butiken. Andra viktiga faktorer som konsumenterna angav som 

viktiga var fördelar från bonusprogram, sortiment, relationen pris/kvalitet och smidigt 

handlande. Men det verkar ändå som om en förändring sker gentemot ett mera 

prisorienterat konsumerande där priset får allt större betydelse. Butikskedjor kan därför 

inte längre förlita sig enbart på kundlojalitet utan måste använda sig av olika 

prisstrategier. En reaktion på den ökande prisfokuseringen har varit att erbjuda kunden 

företagets egna produkter och på detta sätt differentiera sig 
9
 

 

När Lidl öppnade i Sverige 2003 ville de främst erbjuda sina egna varumärken där 

svensktillverkat  bröd, mjölk och pålägg skulle ha Lidls egna profil. Detta var något inte 

alla svenska tillverkare var villiga att ställa upp på. Arla var en av de tillfrågade 

tillverkarna som bestämt tackade nej till att förpacka sin mjölk i Lidlförpackningar. Idag 

ingår flera svensktillverkade produkter i Lidls sortiment, produkter som fått behålla sitt 

svenska namn och förpackning.
10

 

 

Lidl kommer inom snar framtid öppna sin butik i Umeå som då blir den nordigaste 

Lidlbutiken i Sverige. Några mil söder om Umeå öppnade relativt nyligen även Lidl en 

butik i  Örnsköldsvik 
11

. Under den gångna våren har byggarbetet med den nyetablerade 

Lidlbutik i Umeå ägt rum. Samtidigt har vandalisering påträffats i närområdet. Väggar 

har klottrats ned med grova ord mot Lidl – vad tycker Umeås invånare om Lidls 

etablering egentligen? 

1.2 Problemformulering 

Vad är invånarna i Umeås attityder och uppfattningar kring Lidl, dess etablering i Umeå 

och skulle dessa invånare kunna tänka sig att handla sina dagligvaror på Lidl i framtiden? 

                                                 
8
 Uusitalo Outi & Rökman, Maija (2007), “The impacts of the competitive entry on pricing in the Finnish 

retail grocery market” s.125-126 
9
 Ibid., s.126 

10
 http://www.dn.se/ekonomi/lagprisjatte-morkar-svensk-premiar-1.211224 Hämtad 2009-04-12 

11
 http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.559380 Hämtad 2009-04-13 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på Umeås invånares attityder kring företaget Lidl 

med avseende på dess etablering i Umeå. Genom att använda oss av en 

enkätundersökning vill vi få svar på följande frågeställningar: 

 

 Vilka attityder har Umeås invånare gentemot Lidl som företag? 

 

 Vilka egenskaper hos en livsmedelsbutik tycker Umeås invånare är viktigast? 

 

 Hur upplever Umeås  invånare Lidls etablering i Umeå? 

 

 Hur upplever Umeå invånare tyska livsmedel jämfört med svenska? 

 

 Hur intresserade är Umeås invånare av att göra sina dagligvaruinköp på Lidl i 

framtiden? 

 

 Skiljer sig studenters attityder och åsikter mot de övriga invånarnas i Umeå? 

 

1.4 Avgränsningar 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till att endast undersöka de boende i 

Umeås attityd gentemot Lidl. Detta eftersom det är i Umeå butiken inom den närmsta 

tiden ska öppna. Geografiskt kommer vi endast att undersöka staden Umeå och inte byar 

eller närliggande kommuner.  
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2. Utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi vår tidigare kunskap och förståelse inom dagligvaruhandel, 

marknadsföring och hur dessa faktorer eventuellt påverkar utgången av resultatet. Vi 

beskriver även här hur vi gått till väga då vi samlade in sekundär data och framför även 

kritik kring denna. 

 

 

2.1 Ämnesval 

De senaste terminerna har vi båda läst marknadsföring på avancerad nivå inom 

företagsekonomin, bland annat tyckte vi båda att konsumentbeteende var något som vi 

tog stor lärdom utav.  Intresset för företags marknadsföring och den bild företagen 

förmedlar av sig själva till konsumenterna har gjort att vi vill undersöka konsumenternas 

uppfattning närmare i och med denna uppsats.  

 

Vi vill ta reda på huruvida företag vars mediala bild som ofta framhävs som negativ 

påverkar konsumenters vilja att handla av dessa företag eller om det är helt andra faktorer 

som styr kundernas beteende. Den tyska livsmedelskedjan Lidl är för närvarande aktuell 

för invånarna i Umeå eftersom företaget håller på att etablera sig i staden. I Ålidhem, den 

stadsdel där butiken kommer att ligga finns idag två andra aktörer inom livsmedel, 

närmare bestämt Ica och Coop. Stadsdelen är känd för att vara ett område med väldigt 

stor andel studenter. Det vore intressant för oss att veta vad Umeås invånare, inte bara 

studenter, har för åsikter och tankar kring Lidl innan etableringen har ägt rum och om 

invånarna skulle kunna tänka sig att handla där.  Vi väljer att fokusera vår uppsats på 

Lidls etablering i Ålidhem eftersom etableringen troligen kommer att påverka många av 

de boende i staden. Lidls fokusering på låga priser ligger även rätt i tiden under den 

rådande världsekonomiska situationen där konsumenter kraftigt dragit ner på sin 

konsumtion, detta borde därför gynna lågpriskedjor anser vi. 

 

2.2 Kunskapssyn 

Forskarens uppfattning av verkligheten grundas i de preferenser denne besitter och 

påverkar på så sätt studiens uppbyggnad. Det finns två utmärkande kunskapssyner, den 

positivistiska och den hermeneutiska. Den positivistiska kunskapssynen är baserad på 

fakta ur ett naturvetenskapligt perspektiv. En studie genomförd med en sådan 

kunskapssyn skall vara helt utan egna värderingar för att bevara dess objektivitet.
12

 

Hermeneutiskt kunskapssynsätt baseras istället för på ren fakta mer på tolkning och 

förståelse.   Forskarens roll är av större betydelse i detta sammanhang då det observerade 

resultatet av studien skall analyseras utifrån sina preferenser vilket ger studien en mer 

subjektiv prägel än vad den positivistiska kunskapssynen skulle ge. Inom hermeneutiken 

                                                 
12

 Bryman & Bell (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s.26-27 
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uppfattas även sociala handlingar och andra företeelser i anknytning till insamlandet av 

materialet som noteringsvärt. 
13

 

 

I vår studie kommer vi att använda oss av en positivistisk kunskapssyn då vi ämnar mäta 

Umeås invånares attityder kring Lidl och dess etablering i Umeå och kvantifiera denna 

data för att ge oss en förståelse av konsumenternas generella uppfattning av butiken innan 

den har öppnat.  Även om vi tidigare har kommit i kontakt med Lidl samt dess reklam 

och genom detta skaffat oss en uppfattning om företaget så är vi själva av uppfattningen 

att vi ska kunna förhålla oss objektiva till utformningen av denna studie. Vi kommer att 

följa en förutbestämd procedur för att minimera risken att våra egna åsikter påverkar 

studies resultat. I vår strävan att genomföra studien med så hög validitet som möjligt är 

detta givetvis något vi kommer att ha i åtanke vid utformandet av enkäten och valet av 

respondenter.   

 

2.3 Förförståelse 

Även om Lidl varit etablerat i Sverige sedan 2003 har ingen av oss någon större 

erfarenhet av företaget som sådant annat än den direkt- och tv-reklam samt de större 

publicerade ”skandalerna” som nämnts i diverse nyhetskanaler gällande arbetsvillkor och 

fackliga relationer. Gällande de anställdas förutsättningar och kvalitén på produkterna 

som Lidl säljer hade vi inte någon vetskap om annat än att priserna är omtalade att vara 

bland de lägsta på marknaden och att kedjan är av tyskt ursprung. 

 

Då det gäller marknadsföring anser vi oss ha mer än grundläggande kunskaper inom 

ämnet i och med våra studier gällande bland annat konsumentbeteende och 

konsumentanalys på avancerad nivå. Det är främst med hjälp av förvärvad kunskap från 

dessa kurser vi väljer att fördjupa oss kring Lidls etablering i Umeå.  

 

En av oss arbetar för närvarande vid sidan om studierna att distribuera bröd till 

livsmedelsbutiker runt om i Umeå och kan därför anses ha viss insikt i 

dagligvaruhandelns hantering av varor och arbetsförhållanden. I och med att vi båda är 

studenter har vi lång erfarenhet av diverse lågprisvaror inom livsmedelshandeln i 

synnerlighet från kedjor så som Ica och Coop. Vår gemensamma uppfattning är att Lidl 

är ett företag som har mycket egna lågprismärken där traditionella märken inte finns i 

samma utsträckning eller inte alls som på hos exempelvis Coop och Ica.  Lidl har genom 

sin tv-reklam antytt att deras matvaror inte är av sämre kvalité än andra kedjors och att 

det inte nödvändigtvis är människor med begränsad budget som är deras målgrupp.   

 

2.4 Forskningsansats 

Vid en empirisk studies genomförande finns två olika forskningsansatser att utgå ifrån, 

den induktiva och den deduktiva. Vid utgångspunkt i den induktiva forskningsansatsen 
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utgår forskaren från resultatet av den empiriska studien för att förklara teori. Deduktiv 

forskningsansats syftar till att utgå från existerande teori när forskaren tolkar empiri. 
14

 

 

I vår uppsats utgår vi från teorier gällande bland annat konsumentattityder, 

ursprungsländers betydelse och priskänslighet när vi vill redogöra Umeås invånares 

attityder kring Lidls etablering och använder oss därför av en deduktiv forskningsansats. 

Metoderna som används vid insamlandet av empirisk data kan vara antingen kvalitativ 

eller kvantitativ karaktär. Vid kvalitativ metod används ofta djupintervjuer för att få en 

större inblick i de bakomliggande faktorer som tjänar att besvara den frågeställning som 

författaren ställt.  Med en kvantitativ metod ämnar forskaren att analysera insamlad data 

och göra den mätbar och eventuellt generaliserbar. Eftersom vi söker svar på en stor 

populations åsikter och attityder är det en kvantitativ metod vi kommer använda oss av i 

vår studie.  

 

För att samla in information från många respondenter relativt enkelt och 

kostnadseffektivt kan en enkätundersökning tillämpas. Genom att använda oss av en 

enkätundersökning och dela ut enkäten till människor på olika platser i Umeå hoppas vi 

få svar från människor med vitt skilda preferenser och sysselsättning.  

 

2.5 Litteratursökning 

För att hitta användbara teorier till vår uppsats använde vi Umeå universitets biblioteks 

databas ALBUM samt artikelsökverktygen Business Source Premier och Emerald 

Fulltext. Sökorden vi använde var ”lågprisbutik”, ”Lidl”, ”pricing”, ”retailing” och 

”country of orgin”. 

 

Genom att använda vår tidigare kurslitteratur kompletterade vi teoridelen rörande 

konsumentbeteende och attityder, främst med boken från kursen ”Consumer behaviour”. 

När det gäller källinformationen rörande Lidl som företag är det främst deras egna 

hemsida samt dagstidningsartiklar som vi läst på Internet som utgör denna. Siffrorna 

gällande marknadsandelar och försäljningssiffrorna kommer från plustjänsten hos 

internetsidan Market.se. 

 

2.6 Kritik av sekundärskällor 

Vi har ansträngt oss för att finna så aktuella källor som möjligt till det teoretiska avsnittet. 

Majoriteten av artiklarna vi använt oss av är relativt nya, aktualiteten kan därför anses 

som god. Informationen om Lidl som hämtats från market.se är även den aktuell då den 

baseras på de senaste undersökningar som gjorts inom handelssektorn. 

 

Det fanns inga svenska studier kring Lidl i de artikeldatabaser vi sökte igenom, istället 

har vi använt oss av bland annat en studie gällande Lidls etablering i Finland där det går 

att dra paralleller till den svenska marknaden. 
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3. Praktisk metod  

I detta kapitel beskriver vi vårt praktiska tillvägagångssätt vid insamlandet av den 

primära data som senare utgör vårt resultat. Vi förklarar vidare hur vi förberedde oss 

inför genomförandet av vår insamling av primärdata och hur vi valde våra respondenter. 

En kritisk granskning av vårat tillvägagångssätt kommer även framföras.   

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi ville i vår studie analysera vad Umeås invånare tycker om Lidls etablering. För att 

lyckas med detta skulle vi behöva en god spridning av respondenter med i vår studie och 

inte exempelvis bara studenter eller folk i bosatta i området där Lidl ska öppna. För att 

kartlägga flera personers åsikter av kvantitativ karaktär var en enkätundersökning något 

vi kände skulle passa denna studie bäst. För att öka validiteten är ett slumpmässigt urval 

något som är att föredra framför bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

potentiella respondenter som är enklast och närmast till hands utifrån våra egna 

preferenser och smak avgör vilka som blir våra respondenter vilket kan göra studien 

partisk
15

. Med hjälp av slumpmässigt urval hoppas vi kunna minimera vår egen påverkan 

på resultatet.  

 

Till grund för studera detta har vi använt oss av teorier kring kundbeteende i synnerlighet 

konsumenters attityder, dels till skapandet av enkäterna och dels för att kunna analysera 

och förstå vad som påverkar konsumenternas attityder.  

 

Eftersom datainsamlingen kommer ske med hjälp av enkätundersökningen får vi fram 

kvantifierbara resultat som sedan kan omformas till statistik
16

. Det kvantifierade 

resultatet framställer vi sedan i tabeller och diagram för att enkelt ge läsaren en klarare 

bild över vad respondenterna svarat. I och med en sådan framställning torde även 

slutsatserna i vår studie även bli tydliga.  

 

3.2. Enkät 

Även om enkäter traditionellt brukar skickas ut med post kommer vi att dela ut dem 

personligen. Detta medför att vår närvaro kan påverka hur respondenterna svarar. En viss 

intervjuareffekt kan så dels uppstå även om det torde ha föga betydelse. Trots att vi 

personligen delar ut enkäterna kommer majoriteten av respondenterna inte besvara dessa 

under vår uppsikt vilket innebär att eventuella tvetydigheter i enkäten ej kan redas ut. 

Denna negativa aspekt vägs förhoppningsvis upp av att respondenten svarar ärligare och 

inte ger oss de svar respondenterna förväntar sig att vi vill ha
17

. När vi samlar in 
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enkäterna noterar vi inte vem som lämnade in vilken enkät vilket innebär att om någon 

fråga är utelämnad har vi ingen möjlighet att få respondenten att komplettera enkäten.  

 

Vi utförde enkätundersökningen vid tre olika tillfällen. Enkäterna på universitetet delades 

ut på förmiddagen fredagen den 17 april. Umedalen, Grubbe, Söderslätt och Västerslätt 

besökte vi på eftermiddagen söndagen den 19 april. Ersboda och Ålidhem besökte vi på 

eftermiddagen/kvällen den 20 april. Vi valde att dela ut enkäterna på sena eftermiddagar 

eftersom vi då antog de flesta var hemma vid den tiden. 

 

3.2.1. Utformning av enkätens upplägg 

För att göra det enkelt för respondenten att komma igång och svara på frågorna valde vi 

att reducera textmängden i början av enkäten genom att inte ingående beskriva vilka vi 

var. Istället framförde vi muntligt vilka vi var, vilket lärosäte vi studerade vid och vad 

undersökning gick ut på. Vi presenterande oss på detta vis till varje person som vi 

kontaktade när vi delade ut enkäterna.  

 

Svaren till frågorna i enkäten fylls i rutor under svarsalternativen för att göra enkäten mer 

luftig och överskådlig. Hade ifyllnadsrutorna varit på samma rad som de formulerade 

svarsalternativen skulle det bli rörigt, speciellt gällande de frågor med många 

svarsalternativ. Vi har ansträngt oss för att enkäten ska upplevas konsekvent och så enkel 

att förstå som möjligt. 
18

 Enkäten finns att läsa i sin helhet som bilaga. 

 

3.2.2. Utformningen av enkätfrågorna 

När det gäller frågorna är alla frågor slutna bortsett från en öppen fråga och två frågor där 

respondenten själv har möjlighet att specificera ett svar. Den öppna frågan gäller vilka 

associationer respondenten gör med företaget Lidl, eftersom vi inte vill leda respondenten 

låter vi den svarande skriva helt fritt utan förskrivna svarsalternativ som möjligtvis kan 

passa. Frågan gällande vilken butik där respondenten handlar majoriteten av sina 

dagligvaror har utöver flertalet svarsalternativ även ett ”annat”-alternativ där kunden får 

skriva in vilken butik som passar bäst. Detta alternativ finns för dem som inte riktigt vet 

under vilket namn butiken klassificerar sig under vilket tillåter oss att titta närmare på den 

butiken och klassificera den korrekt. Då vi efterfrågar om respondenten kan tänka sig att 

handla på Lidl i Ålidhem finns även möjligheten att vid ett nej-svar med egna ord 

förklara varför den svarande svarade så. 

 

Frågan gällande inkomst har vi lagt näst sist i enkäten, denna fråga anses vara av 

känsligare art än de andra frågorna i enkäten. För att göra frågan mindre känslig valde vi 

att endast ha tre alternativ med stora intervall. Intervallen ”upp till 10 000 kr” skulle då 

innefatta de flesta studenter, arbetssökande och andra med knaper ekonomi. De övriga 

segmenten hade vi främst arbetsförda personer i åtanke. Att skylta med sin höga inkomst 

anser vi är något som de flesta skulle känna sig obekväma med, vi satte därför ”mer än 
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20 000 kr” som det tredje och högsta alternativet då vi anser att en person med den 

inkomsten normalt inte ska behöva ha en allt för återhållsam budget gällande livsmedel i 

dagligvaruhandeln.  

 

De första frågorna är demografiska där kön ålder, sysselsättning och civilstånd 

efterfrågas. Då det gäller åldern har vi fasta 10års-intervall utom det första intervallet som 

är upp till 19 år och det sista som är 70 år eller äldre. Sysselsättningarna respondenten 

kan välja bland är; student, arbetstagare, pensionär, föräldraledig och arbetssökande 

vilket vi anser täcker in de flesta möjliga situationer. Genom att ha med frågan om 

civilstånd avser vi att jämföra folk som är singlar mot de som inte är det samt de som har 

barn för att se om attityderna mot Lidl skiljer i dessa grupper. 

 

Efter de demografiska frågorna kommer två frågor om respondentens inställning till att 

handla på Lidl, dels frågar vi om personen handlat på Lidl förut och även om personen 

skulle kunna tänka sig på Lidl i Umeå. Därefter följer frågor med ordinalskalor där 

respondenten talar om hur viktiga somliga aspekter inom dagligvaruhandeln är och även 

hur denne uppfattar dessa aspekter gällande Lidl. Tidigare uppsats om Lidl har också haft 

liknande fråga med ordinalskalor så vi tänkte även jämföra våra svar med svaren från den 

studien. 

 

För att ytterligare kartlägga respondenten frågar vi i vilken butik majoriteten av dennes 

dagligvaruhandel sker idag och om personen anser att Ålidhem är en bra plats för Lidl att 

etablera sig på. 

 

En intressant teori vi har stött på är ”Country of origin” som beskriver vikten av vilket 

land produkten är tillverkad i. Vi valde därför att fråga respondenterna hur de uppfattar 

tyska matvaror jämfört med svenska och se om det fanns någon skillnad eller om de 

anses vara likvärdiga.  

 

Eftersom Lidl etablerar sig i Ålidhem där redan Coop Konsum och Ica Supermarket finns 

sedan tidigare skapade vi en fråga där vi frågar vilka faktorer som respondenterna tror 

kommer vara Lidls främsta konkurrensmedel. Lidl själva anser att pris och kvalité är 

deras främsta konkurrensmedel 
19

 

 

De tidigare frågorna rörande dagligvarubutikernas egenskaper besvarades med hjälp av 

en ordinalskala. För att kunna förstå vilken av dessa egenskaper som var den absolut 

viktigaste för respondenten, valde vi även att ta med en fråga där vi ber respondenten 

rangordna butikers egenskaper i ordningen ett till fem. Detta innebär att respondenten 

måste välja vilken egenskap som är viktigare än de andra då de på denna fråga inte kan 

skrivas vara lika viktiga.   
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3.3 Urval 

Eftersom vi ville mäta attityder gällande Umeås invånare som helhet ansåg vi behöva 

använda oss av någon typ av slumpmässigt urval. För att få en helhetsbild och inte endast 

respondenters attityder från ett enstaka område valde vi att utgå från Umeås stadsdelar 

vid valet av respondenter.  

   

För att ta fram våra respondenter slumpmässigt skrev vi ner alla större stadsdelar i Umeå 

på papperslappar. Vi använde oss av kartjänsten på eniro.se för att hitta de utmärkande 

stadsdelarna. De namngivna lapparna skrynklades sedan ihop och lades i en mössa som 

skakades om. Vi turades sedan om att dra lappar och bestämde oss att det var i dessa 

stadsdelar våra respondenter skulle hittas. Vi hade tidigare bestämt oss att Ålidhem och 

Universitetsområdet skulle ingå i undersökningen, detta för att det är just i Ålidhems 

centrum Lidl ska öppna och för att studenter är en viktig kundgrupp för Lidl. Totalt ansåg 

vi att 8 områden skulle vara tillräckligt, det vill säga vi valde 6 områden slumpmässigt. 

De slumpade områdena blev Sofiehem, Grubbe, Umedalen, Söderslätt, Västerslätt och 

Ersboda. För att slumpmässigt hitta respondenter i dessa områden gjorde vi två nya 

papperslappar som vi skrev siffrorna 1 respektive 2 på som lades i mössan och skakades 

om. Vi delade där efter stadsdelarna i två delar, antingen östra och västra delen eller den 

övre och undre delen beroende på hur stadsdelen var formad på kartan och lät 1 

representera västra eller den övre delen och 2 representera den östra eller nedre delen. Vi 

upprepade sedan processen med att dra en lapp i blindo som fick styra utfallet. Lappen 

lades tillbaka i mössan efter varje halvering av stadsdelen och processen upprepades fram 

tills bara en gata blev kvar. På denna gata skulle vi dela ut våra enkäter.  

 

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Sekundärdata 

Sekundärdata är tidigare publicerad data framtagen för något annat syfte än till den 

aktuella undersökning. I denna studie har vi använt oss av tidigare kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar, tidigare uppsatser, artiklar publicerade på dagstidningars hemsidor 

och även information från Lidls egna hemsida. 

 

3.4.2. Primärdata 

Primärdata är information som är insamlad för ett särskilt syfte direkt från källan. 

Informationen hämtas främst genom enkäter, observationer eller olika typer av intervjuer. 

I vårt fall är svaren från enkäterna vår primära data.  Vår genererade data består av åsikter 

och funderingar kring Lidls etablering i Umeå tillhörande invånare i staden.  

 

Vi delade ut alla enkäter till våra respondenter personligen. När det gäller utdelningen i 

universitetsområdet valde vi att dela ut enkäterna i anknytning till biblioteket och i 

Lärarhuset. Enkäterna delades ut till folk som satt ner i grupper efter vi presenterat oss 

och personen accepterat att delta i studien. Vi befann oss inom synhåll för respondenterna 
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utifall de skulle varit något oklart gällande enkäten som vi i så fall skulle kunna reda ut 

på plats. 

 

Då vi anlände till de slumpmässigt valda gatorna började vi dela ut enkäter i närheten av 

där vi funnit en parkeringsplats. Vi gick åt varsitt håll och knackade dörr på intilliggande 

hus och delade ut enkäterna individuellt för att vara tidseffektiva då detta skulle innebära 

att vi skulle nå ut till fler respondenter än om vi hade gått tillsammans. I början skildes 

våra metoder åt, en av oss valde att vara i närheten av respondenten när denne svarade 

och den andre gick vidare efter att ha lämna enkäten till respondenten och bett denne 

lägga enkäten utanför dörren när den var ifylld. Det visade sig att det enklaste och 

snabbaste sättet var att låta respondenten ta med sig enkäten in i hemmet för att svara och 

sedan lägga den ifyllda enkäten utanför dörren för att vi då skulle kunna se att 

respondenten var klar och då enkelt kunna samla in enkäten utan ytterligare kontakt med 

respondenten. Om kvoten respondenter för gatan inte var uppfylld då vi gått igenom hela 

gatan gick vi till intilliggande gata och knackade dörr tills vi fått in tillräckligt många 

svar. 

 

När vi fått enkäterna ifyllda av respondenterna använde vi oss av datorprogrammet SPSS 

för att statistiskt kunna redovisa vår empiriska data. I SPSS använde vi oss bland annat av 

Chi-två-test där vi mätte skillnad mellan förväntad och observerad frekvens för data i 

nominalskala och jämförde värdena mellan grupperna närområde och ytterområde samt 

studenter och övriga. 

 

3.5 Validitet 

För att uttyda om undersökningens slutsats hänger ihop med den data som insamlats 

brukar termen validitet eller mätvaliditet användas
20

. I var studie finns två huvudsakliga 

områden där validiteten har stor betydelse, dels vår enkätutformning och dels vårat val av 

respondenter. Enkätfrågorna har sin grund i teorikapitlet som valdes ut med vår 

problemformulering i fokus och borde därav uppfylla kravet för begreppsvaliditet fast än 

attityder är ett svårmätt begrepp. Begreppsvaliditet är kriteriet gällande hur väl forskaren 

lyckas mäta begrepp
21

. Då det gäller valet av respondenter har vi använt oss av ett 

slumpmässigt urval, om än inte ett traditionellt sådant bör det ge oss ett trovärdigare 

resultat än vad ett bekvämlighetsurval hade gjort.  

 

3.6 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att den framtagna data studien baseras på är framtagen på ett 

tillförlitligt sätt. Ofta likställs reliabiliteten inom kvantitativ forskning med reducerbarhet. 

När det gäller detta ifrågasätts ofta huruvida författarna är fria från bias eller inte
22

. I 

vårat fall har exempelvis en viss bias förekommit när vi utformade enkätfrågorna då vi 
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frågar om personalens arbetsförhållanden, något vi antagligen inte hade gjort om vi inte 

hade läst att detta varit ett problem i Lidl. Frågorna i sig anser vi dock inte är vinklade 

och bör inte påverka svaren i varken positiv eller negativ riktning. 

 

3.7 Pilotstudie 

Innan vi började med datainsamlingen genomförde vi en mindre pilotstudie i en 

studentkorridor där en av författarna bor. De personer som ingick i undersökningen fick 

ta med sig enkäten till sitt rum för att besvara den i lugn och ro. Eventuella frågor och 

funderingar skulle vi gå igenom efter det att enkäten var ifylld så väl som möjligt. Vi 

kunde inte notera några större svårigheter för personerna att svara på frågorna i enkäten. 

Det vi däremot märkte av pilotstudien var att det för vissa var svårt att avgöra vilken 

slags butik det var de brukade handla sina dagligvaror i, om det var Ica Supermarket eller 

Ica Nära. På grund av detta valde vi att i resultatet att slå ihop Ica Nära och Ica 

Supermarket till ”Andra Ica-butiker” och Coop Konsum och Coop Nära till ”Andra 

Coop-butiker när redovisar den berörda frågan i empirin. Anledningen till 

sammanslagningen är att det ger oss en mer rättvis bild när vi jämför de större butikerna 

mot de små när det gäller var respondenterna utför majoriteten av sin dagligvaruhandel. 
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4. Företaget Lidl 

I detta kapitel går vi igenom företaget Lidl och lite av det som skrivits om Lidl i diverse 

olika nyhetskanaler. Genom att få en inblick i vad som skrivits om Lidl senaste åren tror 

vi förståelsen för konsumenternas attityder mot Lidl blir klarare. 

 

 

4.1 Lidls ursprung 

Lidl har sitt ursprung i grundandet av livsmedelsgrossisten Lidl & Schwartz under 1930-

talets Tyskland. Grossisten delade senare upp verksamheten i två affärsområden, 

lågprisinriktade Lidl och stormarknadsbutikerna Kaufland och Handelshof. Lidl är än 

idag en del av Schwarzgruppen som i sin tur har dotterbolag över hela Europa.
 23

 

 

Expansionen av Lidl pågick starkt under 70- och 80-talet. I början av 90-talet började 

Lidl sin etablering utanför Tyskland. Idag har Lidl butiker i nästan alla länder i Europa. 

Sverige fick sin första Lidlbutik 2003
24

. Lidls grundidé är att vara enkla med 

målsättningen att erbjuda konsumenterna dagligvaror av bästa kvalitet till lägsta pris. 
25

 

 

4.2 Lidls ökade försäljning 

Under 2008 ökade Lidl sin försäljning från tidigare år enligt GFK:s (Gesellschaft für 

Konsumforschung) undersökningar. Under juni-augusti växte antalet hushåll som handlat 

på Lidl med 26% jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga summan 

kunderna handlar för ökade med 27% till 200 kr. Detta kan jämföras med Coop Konsums 

185 kr, Ica Supermarkets 205 kr och Hemköps 158 kr
26

. Inga andra lågpriskedjor visade 

lika stor ökning som Lidl under 2008
27

. Under tidigare år har det inte gått vidare bra för 

Lidl i Sverige då de 2006 redovisade förluster på 430 miljoner kronor sedan sin svenska 

etablering 2003
28

. De senaste resultatsiffrorna vi sett rapporterats om är från slutet av 

augusti 2008 där rörelseresultatet visar minus 225 miljoner kronor. Tidningen Fri 

Köpenskap menar däremot att om förbättringarna håller i sig kan Lidl nå rörelsevinst om 

drygt 1 år.
 29
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4.3 Negativ uppmärksamhet i media 

Under årens lopp har svensk media rapporterat om flera omtumlande händelser rörande 

företaget Lidl. Det känns värt att poängtera att några av dessa händelser då det är mycket 

möjligt att konsumenterna även uppmärksammat dessa och då möjligen baserar sina 

åsikter kring dessa uppmärksammade händelser.   

 

Den senast uppdagade händelsen inträffade i april 2009 och gäller hur Lidl i Tyskland 

spionerat på sina anställda. I en soptunna hade dokument hittats innehållande känslig 

information om Lidls anställda, bland annat fanns där information om personalens hälsa 

och livssituation. I och med detta avskedades Tysklads Lidl-chef med omedelbar 

verkan.
30

  

 

Förra året inträffade något liknande då dolda kameror hade monterats upp i affärerna för 

att kunna övervaka Lidls anställda. Kamerorna hade satts upp i de tyska butikerna för att 

avslöja olämpligt beteende. Den omfattande övervakningen innefattade toalettbesök, 

personalens samtal under raster och även registrering av personalens bekantskapskrets 

utanför jobbet. Lidl fälldes för spionage av sina anställda och fick betala cirka 1,5 

miljoner euro i böter.
31

 

 

Förra året uppmärksammades även en händelse i Sverige där Lidl i Solna i ett enskilt fall 

förgiftat sina sopor för att hindra hemlösa från att rota i deras sopcontainrar. Det angivna 

skälet för denna aktion var att Lidl tröttnat på att hemlösa som letade efter ätbar föda i 

soporna på nätterna vilket i sin tur ledde till nerskräpning kring butikens baksida. För att 

få bukt på detta hällde Lidl giftigt rengöringsmedel på soporna. Polisen valde själva att 

polisanmäla händelsen som ”framkallande av fara för annan” efter att händelsen 

uppdagats i Svenska Dagbladet. Försäljningschefen för Lidl i Stockholm menar att 

solnabutikens agerande inte är något som företaget förespråkar eller tillåter.
32

  

 

Det tyska fackförbundet Verdi drog under 2003 igång en kampanj mot Lidl i Tyskland. 

Detta efter att många anställda påstått vittna om mobbade fackföreningsmedlemmar, 

anonyma kontrollörer som jagar småfel och ett rådande människoföraktande 

företagsklimat. Verdi menar att Lidl är extremt hemlighetsfulla, följer sina egna regler 

och helt sluter sig för omvärlden.
33

  

 

4.4 Lidls affärsidé 

Lidls affärsidé är att erbjuda ett stramt sortiment av idel egna varumärken till ett lågt pris, 

i butiken förekommer även svenska välkända märken
34

. Filosofin är att vara enkel och 

                                                 
30
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31
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23 
32
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33
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34
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erbjuda kunderna dagligvaror av bästa kvalité till lägsta pris. I ledet att lyckas med detta 

köper de in stora kvantiter genom utnyttjandet av billiga världsmarknadspriser, håller små 

marginaler samt minimerar sina kostnader gällande butiksutrustning och 

produktpresentation.
35

   

4.5 Lidls sortiment 

Lidl erbjuder över 1200 olika artilkar i sina butiker. Utöver egna märken säljs även andra 

märken som även återfinns hos Ica och Coop då det gäller bröd, kött, mjölk med mera. 

Leverantörerna som sammarbetar med Lidl måste alla hålla en hög kvalitet och alla 

artiklar genomgår sträng kvalitetskontroll. Varornas färskhet garanteras genom korta 

leveransvägar och ständigt hög varuomsättning. Utöver livsmedel säljer Lidl även 

hushållsartiklar så som textiler, elektronik och leksaker
36

  

 

Lidl lanserade under mars 2007 fem livsmedelsprodukter av det egna märket Fairglobe. 

Dessa produkter är certifierade av den oberoende produktmärkningen Fairtrade 

(rättvisemärkt). De fem produkterna omfattar snabbkaffe, apelsinjuice, brunt råsocker, 

choklad och te. Genom lanseringen av fairglobeprodukterna vill Lidl stödja marknaden 

för rättvisemärktcertifierade kvaltietsprodukter från u-länder. Lidl anser även att de med 

dessa produkter stödjer rättvis handelsverksamhet och bidrar till bättre arbets- och 

levnadsvillkor för producenterna i u-länderna.
37

  

 

4.6 Lidls målgrupp 

Lidls anser att de inte har någon särskild målgrupp utan är öppna för alla konsumenter. 

Chefen för Svensk Dagligvaruhandel anser att studenter och pensionärer är deras trogna 

målgrupp då dessa personer anses vara mer priskänsliga än andra konsumentgrupper i 

samhället
38

. När Lidl öppnade i Örnsköldsvik under februari 2009 berättade 

försäljningschefen Christoffer Wennergren att butiken gärna ser barnfamiljer som kunder 

och menar att om familjens basvaror handlas på Lidl blir pengar över att handla mer 

exklusiva matvaror så som färsk fisk i charken i någon annan butik.
39

 

4.7 Lidls lokalisering 

Lidl har valt att etablera sig i Ålidhems centrum. I Ålidhems centrum finns sedan tidigare 

Coop Konsum och Ica Supermarket. Ålidhem är ett bostadsområde med mycket studenter 

och medelåldern är förhållandevis låg
40

. Inte många kilometer från Ålidhem centrum 

ligger Umeås Ica Maxi som är en av Sveriges 15 största dagligvarubutiker och en stark 

konkurrent till matvarubutikerna i Ålidhem och även till kommande Lidl.
41

 

                                                 
35
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36
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37
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39

 http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.559380 Hämtad 2009-05-07 
40
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5. Teori 

I detta kapitel tar vi upp de teorier som använts som grund för vår empiriska studie och 

som även kommer vara till hjälp då vi analyserar den primärdata vi samlat in. 

 

 

5.1 Konsumentbeteende 

Processen som leder fram till konsumentens val, handlande och upplevd belåtenhet 

brukar benämnas konsumentbeteende. Processen involverar köp och användande av 

produkter, tjänster och upplevelser före och efter köpet och gäller vid både små dagliga 

rutinmässiga affärer så som stora, livsavgörande beslut
42

. 

 

Eftersom Lidl ännu inte öppnat sin butik i Umeå kommer vi att utgå från teorier kring 

attityderna och inställningen till att handla i butiken när den väl öppnat.  

 

5.1.1 Attityder 

För att kunna förklara hur attityder påvekar socialt beteende utvecklade psykologen 

Daniel Katz den så kallade funktionella teorin om attityder. Han menade att konsumenter 

som förväntas behöva ta itu med framtida situationer börjar bilda sig attityder i 

förberedande syfte. Följande funktioner menade Katz att attityderna kunde ha: 

 

Praktisk funktion: Uppfattningen som konsumenter har gällande om konsumtion av 

produkten belönar eller straffar sig. Tycker konsumenten om produkten kommer en 

positiv attityd att utvecklas mot produkten.
43

 

 

Värderingsfunktion: Produkter som framhäver konsumentens värderingar och 

personlighet. Konsumenten formar inte attityden på grund av produktens sakliga nytta 

utan i stället vad produkten säger om personen som har produkten. Värderingsattityder 

kan relateras till personens livsstil då det gäller aktiviteter, intressen och åsikter
44

. 

 

Självkänsloskyddande funktion: Attityder som skyddar mot externa hot eller obehagliga 

känslor. Attityder av sådant slag gör att konsumenten upplever sig passar in bland andra 

om konsumenten beter sig som dem.
45

 

 

Kunskapsfunktion: Attityder som formas då vi är i behov av struktur och ordning. 

Behovet visar sig ofta när konsumenten befinner sig i en tvetydig situation eller 

uppmärksammar en ny produkt.
46

 

                                                 
42

 Solomon, Michael R. (2007) ”Consumer Behavior - Buying, Having, and Being”, s.33-34 
43

 Ibid., s.282 
44

 Ibid., s.282 
45

 Ibid., s.283 
46

 Ibid., s.283 
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En attityd behöver dock inte klassas in i bara en funktion utan kan ha flera. Utöver 

attitydens funktion kan den brytas ner i tre komponenter. 

5.1.2 ABC-modellen 

En attityds komponenter består av emotionell påverkan (affect),  beteende (behavior) och 

uppfattning (cognition). Modellen beskriver sambandet mellan att veta, uppleva och göra 

någonting. En attityd är inte något som är enkelt att förstå, även om en person har en god 

uppfattning av exempelvis en produkt betyder det inte per automatik att personen 

konsumerar den produkten. Modellen förklaras med tre olika hierarkier gällande 

ordningsföljden av de tre attityd-komponenterna.
47

 

 

 

Vanliga inlärnings-hierarkin 

 

 

 

 
               Figur 1. Vanliga inlärnings-hierarkin 

 

I de flesta fall formas attityder efter den vanliga inlärningshierarkin där en person hamnar 

i en situation där ett köpbeslut måste tas. Personen samlar information om produkten och 

skapar sig vetskap om dess attribut. Denna vetskap utmynnar sedan i emotionell 

påverkan, om produkten är tilltalande för personen eller om den inte är det. Till sist 

beslutar sig personen för att avstå eller att konsumera produkten. Typiskt för denna 

hierarki är att personen är motiverad att lära sig mycket om produkten,  noga väga mellan 

de olika alternativen för att slutligen komma fram till ett genomtänkt beslut. 
48

 

 

 

Lågpåverkande hierarkin 

 

 

 

 
                    Figur 2. Lågpåverkande hierarkin 

 

När en person inte är så engagerad i ett köp och inte ser några utmärkande skillnader 

mellan någon av produkterna som ska konsumeras genomförs köpet innan personen vet 

om produkten verkligen tilltalar denne eller inte. Det är först efter att produkten är köpt 

utvärderar personen sitt val. I detta fall påverkar sällan de faktiska egenskaperna det 

initiala köpet utan snarare enkla attribut så som hur produkter framställs i butik som 

spelar större roll.
49

 

 

                                                 
47
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48
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Experimentella hierarkin 

 

  

 

 
                                          Figur 3. Experimentella hierarkin   

 

De emotionella reaktionerna styr i denna hierarki attityden till konsumtion. Det 

registrerade stimuli i samma tillfälle som personen uppmärksammar produkten formar 

attityden kring produkten.  De faktiska egenskaperna produkten har spelar även i detta 

fall mindre roll då personens upplevelse gällande produkten är det huvudsakliga.
50

  

 

5.2 Country of Origin 

Konsumenters attityder gentemot ett företag beror på en rad olika faktorer, bland annat på 

vilket land som det producerande företaget ursprungligen kommer ifrån. Detta 

ämnesområde har också studerats och går under samlingsnamnet country of origin. När 

forskare började studera detta område så innebar begreppet Country of Origin (COO) helt 

enkelt att produkten tillverkades i ett specifikt land. Men allt eftersom världen 

globaliserades så fann de att fler och fler produkter kunde designas i ett land, tillverkas i 

ett annat och slutligen konsumeras i ett tredje
51

.  

 

Detta ledde till användandet av uttryck som hybridprodukter, även kända som bi- eller 

multinationella produkter vilket helt enkelt innebar att dessa produkter var ett resultat av 

skapande och tillverkande i flera olika länder
52

. Denna förändring på den globala 

marknaden förde fram nya sätt att beskriva en produkts härkomst och då också teorierna 

kring COO. Före detta paradigmskifte gjordes alltså ingen skillnad mellan själva 

tillverkningslandet (country of manufacture or assembly) och det land som t.ex. 

huvudkontoret låg i
53

. 

 

Det är därför viktigt att klargöra att COO numera inte ses som endimensionellt utan 

innehåller istället ett flertal underliggande variabler. Det betyder att COO inte är 

synonymt med begreppen ”made in”, ”engineered in” eller ”assembled in”, utan country 

of origin-begreppet borde snarare ses som ett samlingsnamn för begreppen ”assembled 

in”, ”designed in” och ”parts supplied by”. ”Country of assembly” är det land som 

produkten tillverkas i, ”country of design” är det land där produkten har arbetats fram 

och slutligen ”country of parts” vilket är landet där produktens komponenter tillverkas. 

                                                 
50
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51
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Denna gestaltning av förhållandet mellan land och produkt beskriver på ett bättre sätt hur 

situationen på den globala marknaden faktiskt ser ut idag
54

. 
                                  
   

 

 

 

 

 
            Figur 4. ”Country of Origin” 
          

Sett utifrån denna modell går det att utforma en global produktstrategi som identifierar 

och tillvaratar de styrkor som varje enskilt land har. Det kan alltså vara en bra strategi att 

framhäva ett visst lands erkänt goda rykte som innovationsland för att på så sätt få 

konsumenterna att bli mer positiva till produkten, istället för att bara nämna att den 

producerats i ett land med generellt sett sämre anseende. Det finns alltså möjligheter här i 

form av t.ex. joint ventures, då företag kan erhålla positiva imageeffekter genom att 

samarbeta med andra länder. Företag kan alltså påverka världens konsumenter genom att 

välja att betona ett visst land som mera framträdande i tillverkningsprocessen.55 

 

Vi kan särskilja två huvudstrategier bland country of origin-litteraturen; country image 

och brand origin. Country image är då ett företag använder sig av sitt ursprungsland i 

sitt identitetsskapande, för att försöka dra nytta av de kvalitéer som hemlandet/ 

tillverkningslandet vanligtvis associeras med. Med en brand origin-strategi försöker 

företag istället skapa en företagsimage utifrån ett fiktivt ursprung. 

 

5.2.1 Country image 

Bilden av ett land som ursprungskälla till en produkt är alltså en av flera yttre variabler i 

likhet pris och företagsnamn som konsumenter använder sig av för att bygga en bild av 

en produkts totala image. Det är därför intressant att notera att konsumenter tenderar att 

följa ett mönster där de ser på länder som antigen positivt eller negativt med avseende på 

deras attityder. Dessa fördomar verkar dessutom gälla för generella produkter så som 

specifika och för slutkonsument lika väl som för uppköpare inom företag. Utöver detta så 

har forskare även funnit att ursprungsfördomar finns gentemot både länder som 

traditionellt brukar klassas som industriländer likväl som för länder som klassas som 

utvecklingsländer. Produkter producerade i det senare fallet anses generellt sätt vara mera 

osäkra och av en lägre kvalitetsnivå än produkter som härstammar från industriländer. 
56
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Företag med en lång historia och starka varumärken tenderar att lättare bli förlåtna när de 

gjort något misstag än företag med mindre välkända varumärken. Det går att jämföra ett 

lands country image med just ett sådant starkt internationellt varumärke. Det går därför 

konstatera att ett företag som väljer att strategiskt bygga sitt varumärke utifrån ett starkt 

lands country image också kan dra fördelar av denna styrka.
57

  

 

Länder som har en tydlig country image tenderar också att ha en hög andel av 

framgångsrika internationella företag och flertalet av dessa länder är dessutom 

europeiska. Italienska varor associeras ofta t.ex. till stil och sexighet medan tyska 

produkter uppfattas som pålitliga och kvalitativa och svenska produkter anses ofta vara 

effektiva och renliga (Anholt, 2000 s.25).
58

 

 

Det är även intressant att notera att internationellt starka varumärken sällan härstammar 

från länder med en svag country image. Länder som anses vara mer neutrala i sin country 

image som t.ex. Kanada eller Belgien tenderar att producera färre välkända varumärken. 

Riktigt välkända varumärken så som Sony eller Mercedes kan skapa en ”spill-over”- 

effekt där företagens värden förs över till mindre välkända företag inom samma land.
59

 

 

Tidigare studier som har undersökt hur produkters ursprung påverkas konsumenters 

utvärderingar av varor, har generellt porträtterat country image som en halo-effekt som 

människor använder sig för att skapa sig en uppfattning om en okänd produkts 

egenskaper.
60

 

 

En halo-effekt definieras som: ”en tendens att skatta individer eller institutioner antingen 

för högt eller lågt utifrån en specifik egenskap”.
61

 

 

Argumenten bakom detta synsätt är att konsumenter med bristfällig kunskap om en 

utländsk produkt använder sig av indirekta bevis, så som country of origin för att dra 

slutsatser rörande produkten eller märkets attribut. Forskare har även funnit att 

konsumenter baserar sina attityder utifrån country image och skattningar av den specifika 

produkten och att denna skattning inte påverkas av konsumentens vana av att använda sig 

av produkter från det specifika landet.
62

 

  

Laroche et al. (2005) har skapat en modell där de illustrerar hur country image och 

underliggande faktorer påverkar konsumentens skattning av en produkt och hur detta i sin 

tur påverkar den totala utvärderingen av produkten. I figuren nedan illustreras 

förhållandet mellan country image, produktutvärderingen och de andra variablerna. 

Enligt modellen så processas konsumentens syn på country image simultant med product 
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beliefs oberoende av konsumentens kunskapsnivå gällande det specifika landet. Vidare så 

påstår skaparna av modellen att country image påverkar product beliefs vilket får till följd 

att country image även indirekt påverkar product evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               Figur 5. ”The proposed model of Country Image”
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 Country Beliefs – Är konsumentens syn och uppfattning av det specifika landets 

industriella utveckling och teknologiska avancemang. 

 People Affect – Är konsumentens affektiva respons gentemot det specifika 

landets befolkning. 

 Desired interaction – Är konsumentens vilja att interagera med det aktuella 

landet. 

 Country image – Det är den samlade bilden konsumenten har av landet och den är 

multidimensionell vilket betyder att den är beroende av konsumentens skattning 

av de tre underliggande faktorerna. 

 Product beliefs – Är konsumentens uppfattning av produktens inre egenskaper så 

som produktens kvalité och pålitlighet.  

 Product evaluation – Avser konsumentens attityd gentemot produktens totala 

funktionsduglighet vilket innefattar egenskaper så som stolthet att äga produkten, 

allmänt gillande och avsikt att köpa produkten. 

5.2.2 Brand origin 

Thakor et al. (1996) tar upp begreppet brand origin och hur det förhåller sig till det 

tidigare nämnda begreppet brand image. Thakor et al. (1996) definierar först brand origin 

som: 
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“…as the place, region or country to which the brand is 

perceived to belong by its target consumers...” 
64

 

 

Det är viktigt att notera att denna plats inte nödvändigtvis behöver vara där produkten 

faktiskt tillverkas utan att det är den uppfattning konsumenterna har av varumärket. Det 

är även värt att nämna att Thakor et al. (1996) anser att varumärken som bara tillfälligt 

försöker profilera sig som något inte bör ses som det företagets brand origin. Exempel på 

detta är bland annat företag som ibland visar sina kunder scener från ett vintrigt landskap 

eller en strand men inte tillräckligt ofta vilket resulterar i att konsumenterna inte 

associerar dessa egenskaper med företaget trots allt. 
 

Modellen av Thakor et al. (2003) nedan visar de variabler företag måste ta hänsyn till när 

de formar ett varumärke och hur detta kommer att påverka deras konsumenters 

uppfattning av varumärkets ursprung. Artikelförfattarna menar att strategier som avser att 

framhäva positiva aspekter av varumärkets brand origin kan skapa konkurrensfördelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Figur 6. ”A model of the antecedents and consequences of brand origin”
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5.4 Prisstrategier 

Priset har alltid varit viktigt på produkter men som marknadsinstrument inom 

detaljhandeln har det blivit än viktigare. Denna trend är något som gått att observera i 

flera länder och inom många delar av detaljhandeln. Även kunderna tenderar att bli allt 

mer observanta på priset i förhållande till produktens egenskaper. Priset i sin tur påverkas 

av faktorer så som kostnadsinformation, konsumentbeteende och givetvis konkurrensen.
66

 

 
Den ökande konkurrensen kan bland annat härledas till globaliseringen och då speciellt 

intåget av hard discounters. Denna kategori av butiker anses dessutom vara faktorn som 

både påverkat konsumenters priskänslighet och storleken på andelen konsumenter som 
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anses vara priskänsliga. Konsumenter börjar helt enkelt ifrågasätta prisnivån på produkter 

och tjänster. 
67

 

 

En hel del studier har genomförts med avseende priskänslighet och de har också 

fastslagits att priset har en signifikant påverkan på konsumenters köpbeteende. Samtidigt 

så verkar konsumenterna söka sig till affärer som kan erbjuda varor till ett bra värde. Men 

små förändringar med avseende på pris får sällan någon större inverkan på konsumentens 

val av produkt, utan det går istället se att en förändring oftast sker när prisförändringen 

överstiger ett visst tröskelvärde.
68

 

 

Konsumenters priskänslighet kan delas in i två kategorier, nämligen brand choice 

elasticity och primary demand elasticity. Där den första beskriver konsumentens 

beslutsprocess med avseende på vilket märke personen tänker köpa. Primary demand 

elasticity är hur mycket konsumenten är villig att köpa
69

. En vanlig uppfattning gällande 

konsumenters köpbeteende är att priset spelar en viktig roll för antalet köp en konsument 

är villig att göra. Men för att priset skall ha en betydelse för frekvensen av köp måste 

konsumenten först och främst ha kunskap om priset och samt en god prismedvetenhet. 

Med begreppet priskunskap så avses konsumentens vana av priserna på de produkter som 

de köper.
70

  

 

En korrekt prisuppfattning är mera trolig i de fall då varorna köps ofta, detta gäller 

speciellt mat och andra dagligvaruprodukter. Konsumentens priskunskap kan påverkas av 

den grad av variation som sker gällande prisnivån
71

. Det är väldigt viktigt för 

dagligvaruhandlare att hålla koll på den prismedvetenhet nuvarande och potentiella 

kunder har eftersom ju mer uppmärksamhet dessa kunder riktar gentemot priset desto 

viktigare blir det för dessa handlare att ta hänsyn till priset vid formandet av 

marknadsmixen.
72

  

 

Priset har traditionellt varit det främsta konkurrensmedlet för dagligvarukedjorna och 

detta har varit extra tydligt i de fall där nya aktörer försöker ta marknadsandelar. 

Motreaktionen från de redan etablerade dagligvaruhandlarna är i många fall kraftigt 

sänkta priser i tron att priset som sådant har högre elasticitet än andra 

marknadsinstrument.
73

  

 

Konkurrens mellan butiker gällande lågt pris gäller främst i starkt priskänsliga segment 

och framför allt gäller detta då det handlar om konsumenter som handlar i butiken för 

första gången. Genom att locka konsumenten till det initiala köpet med hjälp av aggressiv 

prissättning hoppas företaget att kunden fortsätter konsumera i butiken, det vill säga bli 
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en lojal konsument. Om konsumenten fortsätter uträtta sina köp i butiken antas 

konsumenten med tiden bli mindre priskänslig än vad konsumenten initialt var. Detta ger 

butiken en chans att höja sina priser utan att påverka konsumentens 

konsumtionsmönster.
74
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6 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den insamlade data från de respondenter som deltagit i vår 

enkätundersökning. 

 

 

6.1 Demografisk data 

Vi kommer här att redovisa demografiska data över de 126 personer som har deltagit i 

vår enkätundersökning. Vi vill på så sätt kunna visa hur respondenterna fördelar sig med 

avseende på en rad olika demografiska faktorer. 

6.1.1 Könsfördelning 

Könsfördelningen på våra respondenter är 44,8% män och 55,2% kvinnor. 

 

                                            

55,2%

44,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Kvinnor Män

   
                                                      Figur 7. Respondenternas könsfördelning 

6.1.2 Områdesfördelning 

De respondenter som svarade på enkäten var fördelade utöver sju stadsdelar i Umeå samt 

att några av de tillfrågade befann sig på universitetsområdet när de besvarade enkäten. 

24,6% av de tillfrågade befann sig på universitetet när de besvarade enkäten, 22,2 % av 

de svarande var boende i stadsdelen Ersboda, 11,9% på Ålidhem, 10,3% på Sofiehem, 

7,9% på Grubbe, 7,9% på Umedalen, 7,9% på Västerslätt och 7,1% på Söderslätt. 

                                       

Universitetet

25%
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Ålidhem

12%
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Umedalen
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8%
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                                   Figur 8. Respondenternas områdesfördelning 
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6.1.3 Sysselsättning 

Av våra tillfrågade respondenter så var de flesta arbetstagare (42,4%) och studenter 

(36,8%). Grupperna pensionärer, föräldralediga och arbetssökande utgjorde tillsammans 

18,8% av de tillfrågade. 

42,4%
36,8%

12,0%

5,6% 3,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Arbetstagare Student Pensionär Föräldraledig Arbetslös

 
                                             Figur 9. Respondenternas sysselsättning 

6.1.4 Ålderfördelning 

De största åldersgrupperna i denna enkätstudie var grupperna 20-29 år, med 31,7% av det 

totala antalet respondenter och åldersgruppen 30-39 år, med 21,4% av det totala antalet 

tillfrågade. 

 
Tabell 1. Åldersfördelningen 

Ålder  -19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år 

Andel 6,30% 31,70% 21,40% 17,50% 11,10% 7,90% 4,00% 
        

6.1.5 Civilstånd 

De flesta av respondenterna lever i ett parförhållande med eller utan barn (67,4%). Resten 

lever som singlar med eller utan barn 32,5%. 
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                                   Figur 10. Respondenternas civilstånd 
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6.1.6 Inkomstnivå 

Inom gruppen studenter har flertalet svarat att de tjänar under 10 000kr i månaden 

(88,9%), detta kan jämföras med dem som angett att de är arbetstagare där endast 2,0% 

tjänar under 10 000kr i månaden. Bland pensionärerna har majoriteten svarat att de tjänar 

mellan 10 000kr och 20 000kr i månaden (78,6%).  Totalt sett så är andelen som tjänar 

under 10 000kr i månaden (37,8%) lika många till antalet som tjänar över 20 000kr i 

månaden (37,8%). 

 
                                 Tabell 2. Inkomstnivå 

 

 
 

 

Lön/ 
Sysselsättning 

 

 
 

 
 

 

Upp till            
10 000 kr 

 

 
 

 
 

 

10 000 - 
20 000 kr 

 

 
 

 
 

 

Mer än  
20 000 kr 

Studenter 88,9% 6,7% 4,4% 

Arbetstagare 2,0% 16,3% 81,6% 

Pensionärer 14,3% 78,6% 7,1% 

Föräldralediga 16,7% 83,3% - 

Arbetssökande 25,0% 50,0% 25,0% 

Totalt 37,8% 24,4% 37,8% 

              

 

6.2 Synen på Lidl 

6.2.1 Andel som handlat på Lidl tidigare 

Av de tillfrågade personerna i studien så svarade 36,5% att de hade handlat på Lidl 

tidigare. Av dessa personer så svarade 7,1% att de hade handlat flera gånger på Lidl 

medan 29,4% svarade att de endast hade handlat på Lidl någon enstaka gång. Vi kan även 

notera att majoriteten av respondenterna inte hade någon tidigare erfarenhet av att handla 

på Lidl 63,5%. 

7,1%

29,4%

63,5%

0,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Handlat på Lidl

ett fleratl gånger

Handlat på Lidl

någon enstaka
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Aldrig handlat på
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       Figur 11. Andel som handlat på Lidl 

 

Inom gruppen studenter så är andelen som har erfarenhet av att handla på Lidl 45,7% och 

dessa kan delas in i de som har handlat på Lidl flera gånger (15,2%) och de som endast 
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har handlat där någon enstaka gång (30,4%). Men även inom gruppen studenter så är det 

en majoritet som inte har någon erfarenhet av att handla på Lidl (54,3%), men detta kan 

jämföras med de 68,4% för de andra grupperna i studien. Tabellen nedan illustrerar 

skillnaden mellan gruppen studenter och de övriga grupperna (arbetstagare, pensionärer, 

föräldralediga och arbetssökande) med avseende på erfarenhet av att handla på Lidl. 

 
Tabell 3. Andel som handlat på Lidl uppdelat i studenter och övriga 

Har du tidigare handlat på Lidl? 
Flera 

gånger 
Någon enstaka 

gång 
Nej, 

aldrig 

Studenter 15,20% 30,40% 54,30% 

Övriga 2,50% 29,10% 68,40% 

     
 

Genom ett chi-två-test jämfördes sedan de två grupperna mot varandra och vi fann en 

signifikant skillnad mellan grupperna studenter och övriga med avseende på andelen som 

tidigare handlat på Lidl: X² = 7.595, p = .022 

 
Tabell 4. Chi-två-test: Studenter och övriga * Tidigare handlat på Lidl 

Har du tidigare handlat på Lidl? 
  

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång 

Nej, 
aldrig 

Total 

Studenter Observerade 7 14 25 46 

  Förväntade 3,3 13,5 29,2 46 

Övriga Observerade 2 23 55 80 

  Förväntade 5,7 23,5 50,8 80 

Total Observerade 9 37 80 126 

  Förväntade 9 37 80 126 

                          

 

6.2.2 Andel som skulle kunna tänka sig att handla på Lidl i Umeå 

Av de som svarade på enkäten uppgav 43,7% att de skulle kunna tänka sig att handla på 

Lidl, 38,1% svarade att de kanske kunde tänka sig det och det var 18,3% som svarade att 

de inte kunde tänka sig handla på Lidl. Studenterna kunde till en högre grad tänka sig att 

handla på Lidl. Det var hos denna grupp 52,2% som svarade att de kunde tänka sig 

handla där, 30,4% svarade kanske och 17,4% kunde inte tänka sig handla där. Om vi ser 

på alla grupper förutom studenterna så är det 39,2% som ställde sig positiva till att handla 

på Lidl, 41,8% svarade kanske och 19,0% svarade att de inte var intresserade av att 

handla där. 

 
                              Tabell 5. Andel som skulle kunna tänka sig handla på Lidl 

Kan tänka sig handla på Lidl Ja Kanske Nej 

Alla 43,7% 38,1% 18,3% 

Studenter 52,2% 30,4% 17,4% 

Övriga 39,2% 41,8% 19,0% 
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Genom ett chi-två-test jämfördes gruppen studenter gentemot gruppen övriga med 

avseende på deras intresse av att handla i Lidls butik i Umeå. Det var inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna: X² = 2.351, p = .309 

 
Tabell 6. Chi-två-test: Studenter och andra * Tänka sig handla på Lidl 

Skulle du kunna tänka dig handla 
livsmedel i Lidls butik i Umeå? 

Ja Kanske Nej Total 

Studenter Observerade 24 14 8 46 

  Förväntade 20,1 17,5 8,4 46 

Övriga Observerade 31 34 15 80 

  Förväntade 34,9 30,5 14,6 80 

Total Observerade 55 48 23 126 

  Förväntade 55 48 23 126 

 

 

De personer som uppgett att de handlat någon gång på Lidl och de som handlat där flera 

gånger delades in i en grupp och de som inte handlat på Lidl placerades i den andra 

gruppen. Dessa grupper jämfördes sedan mot varandra med avseende på deras intresse av 

att handla på Lidl i Umeå. Ett chi-två-test visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan de personer som hade erfarenhet av att handla på Lidl och de som aldrig 

handlat där med avseende på deras intresse av att handla på Lidl i Umeå. X² = 2.114, p = 

.342 
Tabell 7: Chi-två-test: Handlat på Lidl * Kan tänka sig handla på Lidl 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

De svarande delades in i två grupper; närområde och ytterområde. Genom ett chi-två-

test jämfördes ovanstående grupper gentemot deras intresse av att handla i Lidls butik i 

Umeå. Det var ingen signifikant skillnad mellan gruppen Närområde och gruppen 

Ytterområde med avseende på deras intentioner att framgent handla på Lidl: X² = 3.904, 

p = .142 

 

 

 
 

 

    Tabell 8: Chi-två-test: Område * Kan tänka sig handla på Lidl 

Skulle du kunna tänka dig handla 
livsmedel i Lidls butik i Umeå? 
 

Har du tidigare 
handlat på Lidl? Total 

Ja Nej 

Ja Observerade 24 31 55 

  Förväntade 20,1 35,0 55 

Kanske Observerade 15 33 48 

  Förväntade 17,5 30,5 48 

Nej Observerade 7 16 23 

  Förväntade 8,4 14,6 23 

Total Observerade 46 80 126 

  Förväntade 46 80 126 
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Skulle du kunna tänka dig handla 
livsmedel i Lidls butik i Umeå? 

Ja, flera 
gånger 

Ja, någon 
enstaka 

gång 
Nej, aldrig Total 

Närområdet Observerade 10 15 3 28 

  Förväntade 12,2 10,7 5,1 28 

Ytterområdet Observerade 45 33 20 98 

  Förväntade 42,8 37,3 17,9 98 

Total Observerade 55 48 23 126 

  Förväntade 55 48 23 126 

       

 

Av de respondenter som svarade att de inte kunde tänka sig att handla på Lidl så fanns 

möjligheten att ange varför det inte var aktuellt att handla där. Nedan presenteras några 

av dessa svar, samtliga svar återfinns i bilagorna. 

 

”Jag tror inte man kan sänka matpriser hur mycket som helst utan konsekvenser & jag 

vill bra mat som inte påverkar miljön för mycket” 

 

”Nöjd med Ica” 

 

”Är trogen konsumkund och jagar inte lågpris och vill handla livsmedel enkelt och det 

gör jag bäst på den ”egna” butiken”  

 

”Har för litet sortiment” 

 

”Kvaliteten duger inte för mig” 

 

”De har inte de varor som jag vill ha” 

 

”Har för litet sortiment” 

 

”Går emot mina principer, för dålig kvalité på varorna, varorna har fraktats för långt 

ifrån” 

 

6.2.3 Respondenternas uppfattningar om Lidl 

En majoritet av de svarande anser att Lidls prisnivå är ganska låg (60,5%) och 18,5% 

anser att Lidls prisnivå är mycket låg. Det är 19,3% som anser att Lidls prisnivå varken är 

hög eller låg. Endast 1,6% ansåg att Lidls priser antigen var ganska höga eller mycket 

höga. 

 

Lidls produktkvalitet uppfattades av en stor andel som varken hög eller låg (48,3%), 

33,1% svarade ganska låg, 11,0% svarade mycket låg på frågan. Det var 7,6% som 

antigen svarade att det var ganska hög eller mycket hög produktkvalitet på Lidls varor. 
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Det var 65,3% som svarade varken bra eller dåligt när det gällde Lidls 

arbetsförhållanden.  16,1% ansåg arbetsförhållandena var ganska dåliga och 10,2% 

svarade mycket dåliga. Det var 8,4% som svarade att de trodde att arbetsförhållandena 

antigen var ganska bra eller mycket bra.  

 

När det gällde Lidls produktsortimentet så var det även här en majoritet (62,7%) som 

ansåg att  det var varken bra eller dåligt. Det var 20,3% som ansåg att det var ganska 

dåligt, 11,0% som trodde det var ganska bra och 2,5% svarade mycket bra. Det var 

slutligen 3,4% som ansåg att Lidls produktsortiment var mycket dåligt. 

 
              Tabell 9 & 10. Uppfattningar om Lidl 

Respondenernas 
uppfattning om Lidl 

Mycket 
låg 

Ganska 
låg 

Varken hög 
eller låg 

Ganska 
hög 

Mycket 
hög 

Prisnivå 18,5% 60,5% 19,3% 0,8% 0,8% 

Produktkvalitet 11,0% 33,1% 48,3% 4,2% 3,4% 

 

Respondenernas 
uppfattning om Lidl 

Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
bra 

Mycket 
bra 

Arbetsförhållande 10,2% 16,1% 65,3% 5,1% 3,4% 

Produktsortiment 3,4% 20,3% 62,7% 11,0% 2,5% 

                

6.2.4 Lidls främsta konkurrensmedel 

På frågan: ”Vilka av följande faktorer anser du kommer att vara Lidls främsta 

konkurrensmedel?” så fick respondenterna möjlighet att svara genom att kryssa i valfritt 

antal alternativ. Nedan presenteras dessa faktorer i ordning efter vilken faktor som fick 

flest kryss. 
Tabell 11. Lidls främsta konkurrensmedel 

Konkurrensmedel 

Andel som tror 
att faktorn är 
Lidls främsta 

konkurrensmedel 

Priset 91,0% 

Läget 15,6% 

Kvaliteten 10,7% 

Sortimentet 8,2% 

Öppettiderna 6,6% 

Servicen 3,3% 

               

 

Priset är den faktor flest svarande tror kommer att vara Lidls främsta konkurrensmedel 

där hela 91 % av de svarande har kryssat för prisalternativet. Butikens placering hamnar 

på en andra plats men här har betydligt färre personer kryssat (15,6%). Sedan följer de 

resterande faktorerna i ordningen; kvaliteten (10,7%), sortimentet (8,2%), öppettiderna 

(6,6%) och servicen (3,3%). 
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Om vi enbart ser på studenternas uppfattning om Lidls konkurrensmedel så placeras sig 

priset återigen på en topplacering där 88,9% av studenterna anser att detta kommer att 

vara en av Lidls främsta konkurrensmedel. Butikens läge placerar sig på en andra plats 

där 28,8 % tycker att detta kommer att vara en viktig konkurrensfördel. Det är 8,9% av 

studenterna som tycker kvaliteten är en av Lids konkurrensfördelar följt av sortimentet 

4,4%, öppettiderna 4,4% och servicen 2,2%. 

 

6.2.5 Lids öppnande på Ålidhem 

Av våra respondenter så tyckte 45,6 % att det var bra att Lidl är på väg att öppna på 

Ålidhem medan 31,2% svarade vet ej på frågan. Av de personer som tyckte det var dåligt 

att de öppnar på Ålidhem så kan dessa delas in i två grupper, de personer som svarade nej 

(16,8 %) och de som svarade nej men tyckte att Lidl istället borde etablera sig någon 

annanstans i Umeå (6,4 %). 

 

 
                                                 Tabell 12. Uppfattningen om Lidls etablering 

Tycker du det är bra att Lidl valt att 
etablera sig på Ålidhem? 

Ja 45,6% 

Vet ej 31,2% 

Nej 16,8% 

Nej, jag hade hellre sett 
att de öppnat på.. 6,4% 

        
 

 

När de svarande delas in i de tidigare nämnda grupperna ”närområde” och ”ytterområde” 

så fördelar sig svaren enligt nedan: 

 

 
       Tabell 13 & 14. Uppfattningen av Lidls etablering uppdelat i när- och ytterområde 

 

 

 

Genom ett chi-två-test jämfördes sedan de två grupperna mot varandra. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan gruppen Närområde (Sofiehem, Ålidhem) och gruppen 

Ytterområde (Söderslätt, Västerslätt, Ersboda, Grubbe och Umedalen): X² = 2.345, p = 

.504 
 

 

 

Tycker du det är bra att Lidl valt att etablera sig 
på Ålidhem? (Närområde) 

Ja 46,4% 

Vet ej 25,0% 

Nej 25,0% 

Nej,jag hade hellre sett att de öppnat på.. 3,6% 

Tycker du det är bra att Lidl valt att etablera sig 
på Ålidhem? (Ytterområde) 

Ja 45,4% 

Vet ej 33,0% 

Nej 14,4% 

Nej,jag hade hellre sett att de öppnat på.. 7,2% 
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      Tabell 15: Chi-två-test: Tycker du att det är bra att Lidl öppnar på Ålidhem ? * Område 
Tycker du det är bra att Lidl valt 
att etablera sig på Ålidhem? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

Nej, hellre 
någon 

annanstans 

 
Totalt 

Närområdet Observerade 13 7 7 1 28 

  Förväntade 12,8 4,7 8,7 1,8 28 

Ytterområdet Observerade 44 14 32 7 97 

  Förväntade 44,2 16,3 30,3 6,2 97 

Total Observerade 57 21 39 8 125 

  Förväntade 57 21 39 8 125 

               

En jämförelse mellan gruppen studenter och övriga har utförts på samma variabler och 

nedan presenteras siffrorna för dessa två grupper.  

 
                    Tabell 16 & 17: Uppfattning av Lidls etablering jämfört med studenter och övriga 

 

Lidls öppnande på Ålidhem (övriga) 

Ja 39,2% 

Vet ej 35,4% 

Nej 16,5% 

Nej, jag hade hellre sett 
att de öppnat på.. 8,9% 

 

      

Det är 56,5% av studenterna som tycker att det är bra att Lidl öppnar på Ålidhem jämfört 

med gruppen ”övriga” där 39,2% har svarat ja på samma fråga. Det är 8,9% inom 

gruppen övriga som har angett att de skulle vilja att Lidl öppnade någon annanstans i 

Umeå jämfört med 2,2% för studenterna på samma fråga. Någon signifikant skillnad 

mellan grupperna fanns inte. X² = 5.189, p = .158 

 

6.2.6 Respondenternas associationer kring Lidl 

Respondenterna redogjorde i den här frågan för 

de associationer de gjorde när de tänkte på Lidl. 

De associationer som respondenterna gjorde 

delades sedan in i fem huvudsakliga kategorier 

beroende på associationens innehåll. 

Procentsatserna nedan är ett mått på den totala 

andelen av respondenterna i undersökningen 

som har gjort en viss typ av associationer. 

 

Det var totalt 46,3% av respondenterna som hade svarat med associationer innehållande 

påståenden om Lidls låga priser. Dålig kvalitet nämndes av 18,4 % av respondenterna, 

11,2% tog upp Lidls dåliga sortiment, samtidigt som 7,2% kategoriserades som att ha 

positiva associationer om Lidls sortiment. Det var 7,2% som uttryckte negativa 

associationer gällande Lidls dåliga arbetsförhållanden. 

Lidls öppnande på Ålidhem (studenter) 

Ja 56,5% 

Vet ej 23,9% 

Nej 17,4% 

Nej, jag hade hellre sett 
att de öppnat på.. 2,2% 

Respondenternas egna associationer 
till företaget Lidl 

Låga priser 46,3% 

Bra sortiment 7,2% 

Dåligt sortiment 11,2% 

Dålig kvalitet 18,4% 

Dåliga arbetsförhållanden 7,2% 

Tabell 18. Associationerna till Lidl 
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Här presenteras exempel på associationssvar som respondenterna givit innehållande låga 

priser, bra sortiment, dåligt sortiment, dålig kvalitet och dåliga arbetsförhållanden. En 

grov indelning har gjorts utifrån huvudbudskapet i respondentens svar. 

Prisassociationer: 

 

”Utländska varor till lågt pris.”, 

 ”Att det är en matvarukedja med låga priser”, 

 ”Billigt”,  

”Billigt, blandade varor och mycket varierat sortiment på utländsk mat”,  

”Billigt, ätbar, men inte god mat”, 

 ”Billigt och bra” 

 

Lidls sortiment: 

 

”Billigt och med stort sortiment”, 

 ”Låga priser och mycket olika produkter”, 

 ”Billigt och bra sortiment. Tveksam om kvalitén”, 

 ”Lågpris, dåligt sortiment”,  

”Lågt pris, dåligt utbud”,  

”Billigt, inte så stort sortiment från Tyskland” 

 

Lidls kvalitet: 

 

”Billigt men sämre kvalitet på sina varor än svenska butiker”,  

”Billigt, dålig kvalité, tysk skit, slavlöner”, 

 ”Dålig kvalitet, låga priser, skräp”,  

”Billig matkedja med låg kvalité på varorna”, 

 ”Trist, låg kvalitet”,  

”Dålig personalpolitik” 

 

 

Lidls arbetsförhållanden: 

 

”Billigt, vissa bra produkter, t.ex. frukt och grönt. Dåliga anställningsvillkor”, 

 ”Dåliga produkter, dåliga arbetsförhållanden”, 

 ”Dåliga arbetsförhållanden för anställda. Medel kvalitet på varor. Billigt”  

 

6.3 Allmänt om livsmedelsbutiker och livsmedel 

6.3.1 Viktiga egenskaper hos en livsmedelsförsäljare 

Det var en klar majoritet av de svarande som ansåg att priset var ganska viktigt (51,2%) 

eller till och med mycket viktigt (40,0%) egenskap hos en livsmedelsbutik. En betydligt 

mindre andel svarade att det var varken viktigt eller oviktigt (7,2%). Det var bara några 

enstaka svarande som ansåg att priset var ganska oviktigt eller inte alls viktigt. 
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Kvalitén på varorna är den faktor som respondenterna anser vara allra viktigast eftersom 

hela 66,7% av dem anser att det är mycket viktigt. Ingen annan variabel har så hög andel 

av svaren under posten mycket viktigt. Dessutom anser 31% att det är ganska viktigt det 

gör att hela 97,7% av de svarande anser att det antigen är ganska viktigt eller mycket 

viktigt med varornas kvalitet. 

 

Majoriteten av de svarande upplever butikens läge som ganska viktigt (47,2%) följt av 

35,8% som anser det vara mycket viktigt. 12,2% uppger att läget varken är viktigt eller 

oviktigt och de som anser det vara ganska oviktigt alternativt inte alls viktigt kan 

summeras ihop till 4,9%. 

 

Svaren gällande butikens utseende är däremot mera utspritt över de olika 

svarsalternativen än ovanstående variabler. 37,6% tycker att butikens utseende är ganska 

viktigt och 32,8% svarade att det är varken viktigt eller oviktigt. 12,8% svarade att det är 

ganska oviktigt vilket är fler än de som ansåg det vara mycket viktigt 10,4%. 

 

Personalens arbetsförhållanden skattades av de flesta som antigen ganska viktigt 38,7% 

eller mycket viktigt 29,8%. Det var 21% som ansåg att det var varken viktigt eller 

oviktigt. De resterande 10,5 % kunde återfinnas under posterna ganska oviktigt och inte 

alls viktigt. 

 

Produktsortimentet upplevdes av de flesta som antigen ganska viktigt (42,9%) eller 

mycket viktigt (38,9%). I kategorin varken viktigt eller oviktigt återfanns 14,3% av de 

svarande och 4,0% svarade att de var antigen ganska viktigt eller inte viktigt alls. 

 
Tabell 19. Viktiga egenskaper hos en livsmedelsbutik 

 
                                                                                   

6.3.2 Rangordning av butiksegenskaper 

Detta är en sammanvägd rangordning där 

de olika egenskapernas svarsfrekvens har 

summerats i förhållande till den rang som 

varje svarande tilldelat egenskapen (se 

bilaga). Resultatet visar att priset är den 

faktor som respondenterna ser som mest 

viktig följt av butikens läge och ett varierat 

Hur viktigt är följande egenskaper 
hos en livsmedelsbutik för dig?  

Inte alls 
viktigt 

Ganska 
oviktigt 

Varken viktigt 
eller oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Priset 0,80% 0,80% 7,20% 51,20% 40,00% 

Kvalitén på varorna 0% 0% 2,40% 31% 66,70% 

Läget på butiken 0,80% 4,10% 12,20% 47,20% 35,80% 

Butikens utseende 6,40% 12,80% 32,80% 37,60% 10,40% 

Personalens arbetsförhållande 2,40% 8,10% 21,00% 38,70% 29,80% 

Produktsortimentet 1,60% 2,40% 14,30% 42,90% 38,90% 

Butiksegenskaper Rangordning 

Pris 1 

Butikens läge 2 

Varierat produktsortiment 3 

Butiksmiljö 4 

Personalens arbetsvillkor 5 

Tabell 20. Rangordnade butiksegenskaper 
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produktsortiment. Butiksmiljön och personalens arbetsvillkor ses som minst viktiga och 

placerar sig därmed på med på fjärde och femte plats.    

 

6.3.3 Den butik där majoriteten av dagligvarorna köps 
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                              Figur 12. Butiken där majoriteten av dagligvarorna köps 

 

 

 

Variablerna ”Mindre Ica-butiker” och ”Mindre Coop-butiker” är båda sammansatta av 

två underliggande variabler som användes i enkäten. Mindre Ica-butiker består av Ica 

Nära butiker och Ica Supermarket butiker medan Mindre Coop-butiker består av Coop 

Nära och Coop Konsum butiker.  

 

Den butik där flest respondenter handlar majoriteten av sina dagligvaror är Ica Maxi med 

28,6% av svaren följt av Coop Forum (22,6%) och de samlade antalet mindre Ica-butiker 

(22,6%). Det var 14,3% av respondenterna som utförde majoriteten av sin dagligvaru 

handel på Ica Kvantum, 7,2% i de mindre Coop-butikerna, 4% på Willys och 0,8% på 

Hemköp. 

    

6.3.4 Uppfattning av tyska matvaror 

Av de tillfrågade så var det 37,6% ansåg att de inte visste om tyska matvaror var bättre 

eller sämre än svenska. Det näst vanligaste svaret var att tyska matvaror var sämre än 

svenska (32,8%) och 28,8% som såg de två ländernas matvaror som likvärdiga. Det var 

0,8% som ansåg att tyska matvaror var bättre än svenska. 
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                                                           Figur 13.  Uppfattning av tyska matvaror 

 

 

Inom gruppen studenter är det 52,2% som anser att tyska matvaror är sämre än svenska, 

inom gruppen övriga så är andelen 21,5% som tycker att tysk mat är sämre. Inom 

gruppen Övriga så anser 31,6% att ländernas matvaror är likvärdiga, inom gruppen 

Studenter är det 23,9% som anser att matvarorna är likvärdiga. Det är 46,8% inom 

gruppen Övriga som svarat att de inte vet om tysk matvaror är sämre eller bättre än 

svenska, för gruppen Studenter så var det 21,7% som svarade vet ej. 

 
Tabell 21 & 22. Uppfattningen av tyska matvaror uppdelat i studenter och övriga 

 

Studenter 

Sämre 52,20% 

Likvärdiga 23,90% 

Vet ej 21,70% 

Bättre 2,20% 

 
     

 

Genom ett chi-två-test jämfördes sedan de två grupperna mot varandra och vi fann en 

signifikant skillnad mellan grupperna: X²=15,520, p= .001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

Sämre 21,50% 

Likvärdiga 31,60% 

Vet ej 46,80% 

Bättre 0% 
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7 Analys 

I detta kapitel binder vi samman teori med den insamlade primära data vi fick genom 

enkätundersökningen och redogör tänkbara förklaringar till resultatet 

 

 

7.1 Demografiska variabler 

Könsfördelningen på våra svarande är förhållandevis jämn med 44,8 % män och 55,2 % 

kvinnor utav de 126 svarande, vilket vi också anser vara tillräckligt jämnt fördelat mellan 

könen för att kunna ge en representativ bild av båda könens åsikter. 

 

Det sju olika områdena (Söderslätt, Västerslätt, Umedalen, Grubbe, Sofiehem, Ålidhem 

och Ersboda) som respondenterna bor på möjliggör att jämförelser kan dras mellan 

närliggande områden till Lidl, så som Ålidhem och mera avlägsna stadsdelar så som 

Umedalen. Det är alltså bra att ett flertal av de tillfrågade har betydligt närmare till andra 

livsmedelsbutiker än till just Lidl eftersom vi då kunnat undersöka hur området påverkar 

de svarandes intresse av att handla på Lidl i Umeå.  

 

Vi ansåg det som högst relevant att kartlägga respondenternas nuvarande sysselsättning 

eftersom vi trodde att den demografiska variabeln kunde vara högst intressant. Det fanns 

exempelvis en möjlighet att jämföra studenter med de övriga grupperna med avseende på 

en rad olika frågor rörande Lidl. Det blev en relativt hög andel studenter (42,5 %) men 

eftersom våra jämförelser huvudsakligen gjordes mellan denna grupp och de övriga 

grupperna så ansåg vi inte att överrepresentationen av studenter i undersökningen 

skapade någon snedvriden data. 

 

Åldersfördelningen på våra respondenter var spridd över flera åldersgrupper. Det är alltså 

en betydande andel äldre i studien vilket ger en mer representativ bild av Umeå stads 

befolkning. 

 

Då det gäller respondenternas civiltillstånd visade sig de flesta vara gifta eller i någon 

form av förhållande (33,3 % med barn och 34,1 % utan barn). Andelen singlar var något 

färre (24,6 %) och ensamstående med barn var den minsta gruppen (7,9 %). Vi anser att 

det blev en bra fördelning mellan de olika civiltillstånden vilket är bra för 

representativiteten i undersökningen. 

 

Respondenternas inkomstnivå varierar kraftigt beroende på deras sysselsättning vilket 

också är att förvänta. Bland studenterna är det t.ex. hela 88,9 % som har en 

månadsinkomst under 10 000 kr vilket mest troligt påverkar deras priskänslighet. Bland 

arbetstagare är det endast 2,0 % som tjänar under 10 000kr i månaden vilket gör att 

personerna i detta segment har en helt annan finansiell situation jämfört med studenterna. 

De pengar dessa grupper har att röra sig med påverkar givetvis deras attityder och 

generella livsstil och då är det inte helt avlägset att tro att studenters attityd gentemot ett 

företag som erbjuder lågprisvaror skiljer sig ifrån grupper med en högre månadsinkomst. 

Det är också intressant att notera att en klar majoritet av pensionärerna (78,6 %) har en 
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månadsinkomst mellan 10 000 kr och 20 000 kronor vilket placerar dem i något av ett 

mellanläge mellan segmentet studenter och segmentet arbetstagare.  

 

7.2 Synen på Lidl 

Vi analyserar under denna rubrik de frågor som specifikt gäller Lidl och de resultat som 

uppkom när vi jämförde de olika segmenten gentemot varandra med avseende på just 

Lidl. 

 

7.2.1 Andel som handlat på Lidl tidigare 

Det var hela 36,5 % av de tillfrågade som hade handlat en eller flera gånger på Lidl. Det 

kan ändå ses som ett relativt högt nummer eftersom närmaste Lidl-butik ligger i 

Örnsköldsvik, 11 mil söder om Umeå. Den höga andelen kan förklaras av gruppen 

studenter som visade sig vara signifikant skiljda från de övriga segmenten. Detta är också 

tydligt när vi granskar hur många procent som har handlat flera gånger på Lidl. Det är 

15,2 % av studenterna som har handlat flera gånger på Lidl mot endast 2,5 % av de 

övriga segmenten vilket givetvis drar upp procentsatsen för det totala antalet svarande 

med avseende på den andel som handlat på Lidl tidigare. De höga besökssiffrorna hos 

gruppen studenter kan nog förklaras till största del genom studenternas tidigare 

bostadsort. En stor del av studenterna kommer från södra Sverige och eftersom Lidls 

etablering i den södra landsändan har pågått betydligt längre ökar chanserna att vissa 

studenter har haft en Lidl-butik på sina tidigare hemorter. 

 

7.2.2 Andel som skulle kunna tänka sig att handla på Lidl i Umeå 

De som visade sig vara mest positiva till Lidls öppnande och dessutom kunde tänka sig 

handla där efter öppnandet var gruppen studenter, där 52,2 % svarade ja på frågan om de 

kunde tänka sig handla på Lidl i Umeå. De övriga grupperna var inte lika positiva, av 

dem var det 39,2 % som kunde tänka sig att handla på Lidl. Trots dessa skillnader mellan 

grupperna så var det inte tillräckligt för att uppnå en signifikant skillnad. 

 

De personer som hade tidigare erfarenhet av att handla på Lidl visade sig inte sig skilja 

sig nämnvärt åt ifrån de svarande som inte hade handlat på Lidl tidigare med avseende på 

deras intresse utav att handla på Lidl.  Erfarenheten av att tidigare ha handlat på Lidl 

verkar alltså inte påverka intresset av att handla på Lidls butik på Ålidhem i vare sig 

positiv eller negativ riktning utan det verkar istället som om det är andra faktorer som 

påverkar de svarandes intresse av att handla på Lidl.  Det kan då vara så att de personer 

som inte har någon tidigare erfarenhet av Lidl och som skulle kunna tänka sig handla där 

använder sig av den experimentella hierarkin i sitt attitydformande och ställer sig därför 

positiv till att pröva Lidls koncept. Det innebär att deras emotionella reaktioner gentemot 

Lidl är det som först och främst styr deras inställning. De respondenter som däremot har 

tidigare erfarenheter av Lidl och ställer sig positiva eller negativa till att handla där bör ha 

använt sig av den vanliga inlärnings-hierarkin eftersom dessa personer redan har en 
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erfarenhet och en uppfattning av Lidl som koncept och baserar sina attityder på tidigare 

upplevelser när de svarade på denna fråga
75

. 

 

Avståndet till den framtida Lidl-affären verkade inte heller vara en påverkande variabel 

på ovanstående frågeställning. Jämförelsen av de närliggande områdena Ålidhem och 

Sofiehem med ytterområdena Grubbe, Umedalen, Söderslätt, Västerslätt och Ersboda gav 

inget signifikant resultat. Detta betyder att intresset för att handla på Lidl är lika högt eller 

lågt oberoende av vilken stadsdel respondenterna bor i. Detta resultat var aningen 

förvånande eftersom butiken kommer att ligga på gångavstånd för de boende på Ålidhem 

men över en halvmil bort för de respondenter som bor på västra sidan av staden.  

Biltätheten i Umeå kan mycket väl vara en faktor till att avstånden inte har så stor 

betydelse för de personer som är sedan länge bosatta i Umeå.  

 

De respondenter som valde att kommentera sitt val att inte framgent handla på Lidl 

framförde många intressanta synpunkter om och kring Lidl. Det var en utbred uppfattning 

att Lidls kvalité var betydligt lägre än de etablerade aktörerna på den svenska marknaden. 

Det är intressant att flera av dem som kommenterade sitt ställningstagande att undvika 

Lidl uppfattade det låga priset som en negativ indikator för de produkter som Lidl erbjöd. 

Den övergripande bild vi fick av de svarandes kommentarer var alltså att de var 

tveksamma till både kvalitet, sortiment och prisets påverkan på de förestående. Hur 

välgrundade dessa synpunkter är baserat på faktisk informationssökning av de svarande 

är givetvis svårt att uppskatta men människors attityder gentemot olika företeelser 

behöver sällan vara grundade på goda faktauppgifter. För att lyckas som ny aktör på en 

marknad behöver Lidl mest troligt öppna med en aggressiv prissättning och därmed locka 

in konsumenter till det initiala köpet. Konsumenter har visat sig bli mindre priskänsliga 

efter en tid och det finns då möjlighet att höja priset en aning utan att påverka 

konsumentens val av butikskedja
76

. 

 

7.2.3 Respondenternas uppfattningar om Lidl 

Det råder ingen tvekan om att en klar majoritet uppfattar Lidls prisnivå som ganska låg 

(60,5 %) eller till och med mycket låg (18,5 %) och den låga prisnivån var något som ofta 

kommenterades när möjligheten gavs i de öppna frågorna i enkäten. Som vi nämnt 

tidigare så verkar många svarande uppfatta prisnivån som så låg att den påverkar den 

generella bilden av Lidl i negativ riktning. Lidl framhäver i sin marknadsföring lågt pris 

väldigt starkt i både direkt- och tv-reklam samt håller sin butiksutformning efter en 

avskalad och enkel standardmall för att minska sina kostnader och på så sätt pressa sitt 

pris. Det verkar däremot inte räcka med några mindre prisskillnader mellan butikskedjor 

för att påverka konsumenternas konsumtionsbeteende utan det krävs ett visst tröskelvärde 

när det gäller prisnivån för att få konsumenter ändra sitt köpbeteende
77

.  
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När det gäller respondenternas uppfattning av Lidls produktkvalité så verkar flera av de 

svarande vara osäkra på den faktiska kvalitén på varorna eftersom hela 48,3 % ansåg att 

produkterna varken var av hög eller låg kvalité. Men bland de personer som hade en åsikt 

som lutade åt något håll, så var det en övervägande stor del som uppfattade 

produktkvalitén som ganska låg (33,1 %) eller mycket låg (11,0 %) jämfört med dem som 

uppfattade Lidls produktkvalité som högre (7,6 %). Det vi kan utläsa av svaren är att 

andelen som uppfattar Lidls produkter som sämre med avseende på dess kvalitet är 

betydande stor, eftersom hela 44,1 % av respondenterna anser att produktkvalitén är 

allmänt låg. Enligt teorin ”The proposed model of Country image” så baserar inte 

konsumenter sina attityder nödvändigtvis på tidigare erfarenheter, utan kan ta hjälp av 

indirekta bevis så som country of origin för att dra slutsatser rörande produkten eller 

märkets attribut
78

. De respondenter som inte har någon större erfarenhet av Lidl kan 

mycket väl ha använt sig av denna strategi för att skapa sig en uppfattning om Lidls 

produktkvalité . 

  

Respondenternas kunskapsnivå om arbetsförhållandena i butikerna skulle kunna vara 

knapphändig eftersom hela 65,3 % av de som svarade valde att kryssa för 

”mellanalternativet” ”varken bra eller dåligt”. Men svaren kan lika gärna tolkas som att 

Lidls arbetsförhållanden är i nivå med andra svenska företag och av den anledningen ser 

vi inte att Lidl sticker ut i endera hållet, där av svaret ”varken bra eller dåligt”. Men det 

fanns även svarande med positiva och negativa uppfattningar av Lidls arbetsförhållanden 

och även på den här frågan så fanns det en större andel svarande på den ”negativa” sidan 

gentemot den ”positiva” sidan. Det var 26,3 % som uppfattade Lidls arbetsförhållanden 

som låga eller mycket låga jämfört 8,5 % som uppfattade arbetsförhållandena som bra 

eller mycket bra. Det är alltså uppenbart att det finns en stor skara av människor som 

antigen är osäkra på Lidls arbetsförhållanden eller tycker att de är medelmåttiga och en 

mindre ansamling av svarande som tenderar att vara mera negativa än positiva till de 

arbetsförhållanden som råder på det aktuella företaget. 

 

Svarsmönstret för produktsortimentet liknar till stor del svarsmönstret för 

arbetsförhållandena. Vi kan återigen se en klar majoritet i mittenalternativet vilket som 

tidigare nämnts kan tolkas på två sätt vilket gör att det är svårt att avgöra om 

produktsortimentet verkligen har uppfattats av respondenterna som ”varken bra eller 

dåligt” eller ett tecken på att de svarande väljer mittenalternativet för att de helt saknar 

erfarenhet av Lidls produktsortiment. 

 

7.2.4 Lidls främsta konkurrensmedel 

Det är inte särskilt förvånande att observera att hela 91 % av respondenterna tror att priset 

kommer att vara ett avgörande konkurrensmedel för Lidl. Eftersom 79,0 % av de 

svarande skattade Lidls prisnivå som antingen ganska låg eller mycket låg så avspeglar 

sig också den skattningen i detta svar. Det verkar finnas en uppfattning bland de svarande 

om att det låga priset hos Lidl kan vara deras främsta konkurrensmedel i kampen om 
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konsumenterna. I och med Lidls intåg på finska marknaden så kunde det noteras en 

förändring i konsumenternas priskänslighet och storleken på den andel av konsumenterna 

som ansågs vara priskänsliga. Konsumenterna hade helt enkelt börjat ifrågasätta den 

rådande prisnivån på produkter och tjänster
79

. Det kan därför vara intressant att notera att 

en klar majoritet av de tillfrågade ser på Lidl som ett företag som håller en tydlig 

lågprisprofil i och med att de trodde att priset skulle vara Lidls främsta konkurrensmedel.  

 

De övriga konkurrensmedlen skattades betydligt lägre vilket indikerar att flertalet av de 

svarande inte anser att dessa variabler är speciellt utmärkande för Lidl jämfört med 

konkurrerande företag. Men även om dessa variabler inte kommer i närheten av priset 

som konkurrensfaktor så kan vi ändå notera att läget placerar sig högst bland dessa övriga 

variabler. Det är alltså 15,6 % av de svarande som anser att placeringen på Ålidhem är så 

viktig att den bör anses vara en konkurrensfördel. Det är inte avlägset att tro att 

respondenterna i detta fall har tänkt på den stora grupp av studenter som bor på Ålidhem 

och den gruppens ekonomiska läge för att se potential för Lidl och dess låga prisstrategi. 

Lidls servicenivå var definitivt inte något som respondenterna trodde skulle vara ett 

konkurrensmedel, endast 3,3 % av respondenterna trodde det.  

 

7.2.5 Lids öppnande på Ålidhem 

Det är en intressant spridning av respondenternas svar på den här frågan. Det är 

visserligen 45,6 % av alla svarande som tycker att det är bra att Lidl öppnar på Ålidhem 

samt 31,2 % som svar vet ej. Det är alltså ett stort segment av de svarande som antigen 

ställer sig positiv eller i alla fall avvaktande (”vet ej”-alternativet) till detta öppnande. 

 

Samtidigt är det 16,8 % som anser att öppnandet av Lidl på Ålidhem är dåligt, vilket är 

intressant eftersom dessa personer antagligen inte tänkte handla på Lidl ändå men 

upplever Lids lansering på Ålidhem som så negativ att de inte borde öppna alls. Denna 

inställning kan till vis del få sin förklaring genom de kommentarer vissa svarande gjorde 

under rubriken: ”4.2.2 Andel som skulle kunna tänka sig att handla på Lidl i Umeå” där 

flera svarande nämnde produktkvalité, fraktavstånd och arbetsförhållanden som orsaker 

till deras avståndstagande till Lidl. De respondenter som tycker att det är dåligt att Lidl 

öppnar på Ålidhem kanske inte ser enbart till sina egna intressen utan uppfattar Lidls 

påstådda agerande som skadligt för samhället. 

 

Vi har dessutom de personer som ansåg att Lidl borde öppnas i någon annan stadsdel. 

Förslagen stadsdel var allt som oftast densamma som den stadsdel som respondenten 

bodde i.  

 

Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna närområde och 

ytterområde med avseende på denna fråga. Vi kan alltså konstatera att boende i 

närmiljön, alltså Ålidhemsbor och Sofiehemsbor inte är mer eller mindre positiva till 
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Lidls öppnande än invånare från andra stadsdelar. Det är däremot inte så förvånande att 

observera att andelen som svarat ”Nej, jag hade hellre sett att de öppnat på..” är 

betydligt högre inom gruppen ”ytterområde” (7,2 %) än inom gruppen ”närområde” 

3.6%. 

 

Studenterna som grupp skiljde sig inte signifikant från de övriga grupperna. Vi kan dock 

notera att 56,5 % av studenterna tyckte det var bra att Lidl öppnade på Ålidhem mot 39,2 

% hos de övriga grupperna. 

 

7.2.6 Respondenternas associationer kring Lidl 

När vi försöker skapa oss en övergripande bild av de associationer de svarande hade 

gällande Lidl så är det uppenbart att det låga priset är något som många associerar Lidl 

med. Det var 46,5 % av respondenterna som hade sådana associationer i sitt svar. I de 

tidigare resultaten har också visat på den stora andel av de svarande som anser att Lidls 

priser är låga. Det är däremot svårt att klargöra om associationen ”lågt pris” ska ses som 

positivt eller negativt eftersom vissa som har uttryckt negativa åsikter om Lidls kvalitet 

delvis kopplat till det låga priset.  

 

18,4 % nämnde den dåliga kvalitén som något de associerade Lidl med vilket inte heller 

bör ses som särskilt förvånande med tanke på den andel av de svarande som uppfattade 

Lidls produktkvalitet som ganska låg eller mycket låg i frågan om synen på Lidl.   

 

Det dåliga sortimentet är något som tas upp av 11,2 % av respondenterna och exempel på 

ett sådant svar kunde vara: ”Lågt pris, dåligt utbud” eller ”Lågpris, dåligt sortiment”. 

Det finns ofta en koppling i svaren mellan det låga priset och det dåliga sortimentet 

alternativt den dåliga kvalitén eller både och.  

 

Vi kan även notera att det var ett antal respondenter (7,2 %) som associerade Lidl med 

dåliga arbetsförhållanden, ett exempel på det var: ”Billigt, vissa bra produkter, t.ex. frukt 

och grönt. Dåliga anställningsvillkor”.  

 

Men det fanns även de som uttryckte sig positivt om Lidls sortiment (7,2 %) och dessa 

respondenter nämnde då priset i kombination med det varuutbud Lidl hade som något 

positivt: ”Låga priser och mycket olika produkter”.  

 

7.3 Allmänt om livsmedelsbutiker och livsmedel 

7.3.1 Viktiga egenskaper hos en livsmedelsförsäljare 

Priset är något som i princip alla respondenter anser vara viktigt där endast ett fåtal av de 

svarande anser att det är en oviktig faktor. Kvalitén på varorna visar sig vara än mer 

viktigt för de svarande eftersom andelen som svarat att mycket viktigt på den här 

variabeln är 16,7 procentenheter fler än för priset. Variablerna ”Läget på butiken”,” och 

”Produktsortimentet” har även de en liknande fördelning av svaren vilket innebär att 



45 

 

dessa variabler också ses som mycket viktiga eller ganska viktiga. Det är endast två av de 

sex variablerna som sticker ut något och det är den om butikens utseende där det är 19,2 

% som upplever butikens utseende som ganska oviktigt eller inte alls viktigt och 

personalens arbetsförhållande där 10,5 % ser det som ganska oviktigt eller inte alls 

viktigt. 

 

I en uppsats publicerad vid Uppsala universitet rörande studenters preferenser gällande 

livsmedelsföretag kunde snarlika procentfördelningar skådas. Detta anser vi stärker 

trovärdigheten av vårt påträffade resultat och visar att det inte är någon större skillnad då 

det gäller studenters preferenser i studentstaden Uppsala jämfört med vad invånarna i 

Umeå tycker.
80

  

 

7.3.2 Rangordning av butiksegenskaper 

Den föregående frågan om viktiga faktorer hos en dagligvaruhandlare visade vilka saker 

som respondenterna ansåg var viktigt eller till och med mycket viktigt och de variabler 

som ansågs som mindre viktiga. Men när vi granskade resultaten så var det svårt att 

uppskatta vad som ansågs vara allra viktigast och vad som placerade sig på andra och 

tredje plats och så vidare. Genom att ställa den här frågan om att rangordna dessa 

egenskaper ger det en klarare bild över vad respondenterna tycker och vi får därmed reda 

på vad som anses var mest viktigt.  

 

Föga förvånande så placerar sig priset på första plats. Priset har som tidigare sagts, varit 

den variabel som de flesta av respondenterna ansett vara en av de mest viktiga och det är 

därför inte förvånande att den fått denna placering. Butiksmiljön och personalens 

arbetsvillkor fick under föregående fråga den högsta andelen av ”Inte alls viktigt”- och 

”ganska oviktigt” svar vilket alltså återspeglas i detta resultat eftersom de rankas lägst av 

variablerna. 

 

Butikens läge och ett varierat produktsortiment placerar sig på andra respektive tredje 

plats vilket stämmer överens med de skattningar som gjordes av dessa variabler under 

föregående fråga om viktiga egenskaper hos en livsmedelsförsäljare. 

 

7.3.3 Den butik där majoriteten av dagligvarorna köps 

En stor del av respondenterna handlar på Ica Maxi (28,6 %) och Coop Forum (22,6 %) 

vilka båda klassas som stormarknader. Av de övriga respondenterna så handlar en stor del 

på mindre Ica-butiker (14,3 %) men det innebär också att konsumenterna är utspridda på 

flera olika Ica supermarket-butiker i staden vilket i sin tur innebär att varje enskild Ica-

butik har en relativt liten andel av den totala dagligvaruhandeln i Umeå jämfört med de 

två enskilt största butikerna Ica maxi och Coop forum. 
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Den butik som idag skulle kunna anses ligga närmast Lidl med avseende på 

lågprisstrategi är Willys men som vi kan utläsa av svaren så är det endast 4 % som 

handlar majoriteten av sina dagligvaror där trots att butiken rent storleksmässigt kan mäta 

sig med Ica kvantum. Men för just Willys kan det kanske vara så att en betydligt högre 

andel av de svarande handlar där, det är bara det att det sker mera sporadiskt och blir 

därför per definition inte den butik där majoriteten av dagligvaruhandeln sker. 

 

7.3.4 Uppfattning av tyska matvaror 

Det första vi kan konstatera om respondenternas syn på tyska matvaror är att i princip 

ingen uppfattar tysk mat som bättre än svensk mat, endast 0,8 % av de svarande valde 

detta alternativ. Istället har de svarande valt något av de tre alternativen ”Vet ej” (37,6 

%), ”Sämre” (32,8 %) och ”Likvärdiga” (28,8 %). Vi har alltså en betydande andel av de 

svarande som anser att tysk mat är sämre än svensk.  

 

Laroche et al. (2005) menar att synen vi har gentemot ett specifikt land (country image) 

fungerar som en halo-effekt, vilket betyder att vi människor använder oss av denna 

uppfattning av ett land som hjälp när vi ska skatta en okänd produkts egenskaper. 

 

Dessa uppfattningar om tysk mat baserar sig antagligen inte på hårda fakta utan är istället 

en osäkerhet inför det som producerades långt bort och det som de har knapphändig 

information om. Det är inte helt avlägset att tro (med stöd av country image teorin) att 

konsumenter har en viss bild av dagligvaruhandeln i ett land som Tyskland och att de 

sedan sammankopplar denna bild med både tyska produkter och företag som agerar på 

den svenska marknaden.  

 

En annan anledning till den höga andel som tycker att tysk mat är sämre än svensk kan ha 

och göra med den typ av utländska livsmedelskedjor som har öppnat i Sverige. De 

utländska dagligvaruföretag som öppnat i Sverige är kraftigt inriktade mot lågpris och 

därför kan uppfattningen av utländska matvaror ha påverkats av detta. Det skulle i så fall 

vara något av det motsatta jämfört med resonemanget i föregående stycke, men principen 

är densamma. 

 

Den jämförelse som gjordes mellan studenterna och de övriga grupperna visade att det 

var en signifikant skillnad mellan grupperna. Studenterna visade sig alltså till en högre 

grad uppfatta tysk mat som sämre än vad de övriga grupperna gjorde. Det är svårt att 

spekulera i varför grupperna skiljer sig åt men kanske uppfattar studenterna som grupp 

tysk mat som mera osäker än vad andra grupper gör.  
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8. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kunnat dra genom vår studie. 

Avslutningsvis kommer vi även att ge exempel på fortsatt forskning inom området. 

 

8.1 Våra slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på Umeås invånares attityder till företaget Lidl med 

avseende på den pågående etableringen i Umeå. För att uppnå detta syfte hade vi ett antal 

frågeställningar: 

 

 Vilka attityder har Umeås invånare gentemot Lidl som företag? 

 

Vår undersökning visade att de allra flesta uppfattade Lidls prisnivå som låg eller mycket 

låg.  Den generella uppfattningen av kvaliteten på Lidls produkter var däremot lätt 

negativ medan Lidls egna föreställning om att erbjuda bästa kvalité till lägsta pris inte 

delades av respondenterna i undersökningen. Ett liknande svarsmönster kunde även 

noteras när respondenterna fick möjlighet att göra associationer kring Lidl. Priset och den 

låga kvalitén var de mest förekommande associationer de svarande gjorde. Detta anser vi 

är något som Lidl bör ta i sitt beaktande när de utarbetar sin framtida marknadsföring.  

 

 Vilka egenskaper hos en livsmedelsbutik tycker Umeås invånare är viktigast? 

 

Priset är utan tvekan det som respondenterna ansåg vara den allra viktigaste egenskapen 

hos en livsmedelsbutik, men även butikens läge och ett varierat produktsortiment ansågs 

som viktiga egenskaper. Personalens arbetsvillkor och själva butiksmiljön ansågs 

däremot inte vara lika högt prioriterade. 

 

 Hur upplever Umeås invånare Lidls etablering i Umeå? 

 

Det fanns en stor andel av de svarande som såg positivt på Lidls etablering på Ålidhem, 

samtidigt som vi hade en ganska stor grupp som inte hade någon bestämd åsikt och 

slutligen de som var emot Lidls öppnande. Bland de individer som hade svarat att de var 

emot Lidls öppnande så var det vanligt förekommande att de hade angett Lidls 

produktkvalité, fraktavstånd och arbetsförhållanden som orsaker till deras ogillande.  

 

 Hur upplever Umeå invånare tyska livsmedel jämfört med svenska? 

 

Det var väldigt tydligt att i princip ingen uppfattade tysk mat som bättre än svensk. 

Däremot så uppfattade ungefär en tredjedel att tysk mat var sämre än svensk mat. Av de 

övriga svarande så fördelades sig dessa ganska jämnt mellan de som inte hade någon 

bestämd åsikt och de som ansåg att ländernas matvaror var likvärdiga. Det verkar alltså 

finnas en betydande andel av de svarande som anser att tysk mat inte håller samma nivå 

som svensk mat. 
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 Hur intresserade är Umeås invånare av att göra sina dagligvaruinköp på Lidl i 

framtiden? 

 

Utifrån våra resultat ser det lovande ut för Lidl med avseende på de svarandes intresse av 

att handla där när de väl öppnat. Det var strax över 40 % som kunde tänka sig att handla 

där och ytterliggare 38 % var avvaktande, vilket ändå visar att det finns ett tydligt intresse 

av att i alla fall besöka butiken när de väl öppnat. 

 

 Skiljer sig studenters attityder och åsikter mot de övriga invånarnas i Umeå? 

 

För det första så kunde vi notera att gruppen studenter hade en högre andel av svarande 

som uppgav att de tidigare hade handlat på Lidl jämfört med de övriga grupperna, denna 

skillnad var dessutom signifikant.  Gruppen studenter verkade dessutom vara mer 

intresserad av att handla hos Lidl än de övriga grupperna även om det inte var någon 

signifikant skillnad mellan grupperna på den frågan. Lids öppnande på Ålidhem var 

också något som en majoritet av studenterna såg positivt på vilket även här var högre än 

för den övriga gruppen. Det var även en signifikant skillnad mellan dessa grupper när det 

gällde deras syn på tysk mat jämfört med svensk mat, där var studenterna mer negativt 

inställda till den tyska maten. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att genomföra en liknande studie efter det att Lidl varit etablerade i 

staden en tid för att se om attityderna förändrats.  Att undersöka attityderna kring de 

redan etablerade butikerna Coop Konsum och Ica Supermarket i Ålidhem och sedan 

jämföra det resultatet med resultatet från denna studie vore även det intressant. 
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Bilagor 
 

Enkätfråga 6:  ”Nej-svar” gällande frågan ”skulle du kunna tänka dig handla 

livsmedel i Lidls butik i Umeå?” 

 

”De har inte de varor som jag vill ha” 

 

”Kvaliteten duger inte för mig” 

 

”Har för litet sortiment” 

 

”Är trogen konsumkund och jagar inte lågpris och vill handla livsmedel enkelt och det 

gör jag bäst på den ”egna” butiken” 

 

”Jag tror att man inte kan sänka matpriser hur mycket som helst utan konsekvenser & jag 

vill äta bra mat som inte påverkar miljön för mycket” 

 

”Nöjd med Ica” 

 

”Butiken ligger långt bort från där jag bor, är kritisk till personalens arbetsvillkor, dålig 

kvalitet på varorna mm.” 

 

”Man försöker att handla så mycket varor som möjligt från orten och svensktillverkat. 

Det finns nog inte så mycket av det där på Lidl” 

 

”För många livsmedelsbutiker på en plats. Har inte hört något bra om kvaliteten på deras 

produkter. De verkar importera väldigt mycket” 

 

”Jag skulle aldrig handla på Lidl för att det finns norrländska företag i Umeå” 

 

”Tycker att det är en tråkig butik att handla i” 

 

”Gillar inte Lidl, konstig butik och konstig mat. Gillar inte deras slavlöner” 

 

”Skitprodukter, dåliga arbetsförhållanden” 

 

”Om etableringen är på Ålidhem ligger butiken för långt bort” 

 

”Personalpolitiken, inte så miljövänligt” 

 

”Vi handlar på ICA Supermarket på Teg. Nära och bra” 

  

 
 

 

 



 

Enkätfråga 13:  

Rangordningen av butiksegenskaper där 1 är viktigast och 5 minst viktigt. 

 

 

Pris     

 
Personalens arbetsvillkor 

rang frekvens summa 

 
rang frekvens summa 

1 70 70 

 
1 8 8 

2 29 58 

 
2 13 26 

3 12 36 

 
3 26 78 

4 7 28 

 
4 29 116 

5 3 15 

 
5 45 225 

  
207 

   
453 

       Butikens läge   

 
Varierat produktsortiment 

rang frekvens summa 

 
rang frekvens summa 

1 23 23 

 
1 15 15 

2 39 78 

 
2 26 52 

3 23 69 

 
3 37 111 

4 16 64 

 
4 22 88 

5 20 100 

 
5 21 105 

  
334 

   
371 

       Butiksmiljö   

 
Sammanställning   

rang frekvens summa 

 
OBS. Desto lägre total summa 

1 4 4 

 
desto högre rankad egenskap 

2 16 32 

    3 24 72 

 
Egenskap 

 
Tot. Sum. 

4 47 188 

 
Pris 

 
207 

5 30 150 

 
Läge 

 
334 

  
446 

 
Varierat produktsort. 371 

    
Butiksmiljö 446 

    
Personalens arb.villk. 453 

 

 

 

 

Enkäten 

 
På nästkommande sidor följer den 3-sidiga enkät vi använde oss av till samtliga 126 

respondenter som varit till grund för vår studie. 

 

 



 

Syftet med denna enkätundersökning är att studera konsumenters attityd och 

förväntan gentemot företaget Lidl och dess etablering i Umeå Ålidhem. 
 

 

 

 

1. Kön: 

Man  Kvinna 

□  □  

 

2. Ålder: 

 –19           20–29             30–39           40–49           50–59          60–69           70+ 

□           □            □            □             □           □            □ 
 

3. Sysselsättning: 

Student              Arbetstagare         Pensionär             Föräldraledig           Arbetssökande 

□               □                  □                 □                    □ 
 

4. Civilstånd: 

Ensamstående utan barn Gift/Sambo/Särbo utan barn  

□    □   

 

Ensamstående med barn Gift/Sambo/Särbo med barn 

□    □ 

 

5. Har du varit och handlat på Lidl någon gång? 

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej, aldrig 

□   □    □ 

 

6. Skulle du kunna tänka dig att handla livsmedel i Lidls butik i Umeå? 

Ja Kanske  Nej (var god ange varför på raderna nedan)  

□ □  □ 
                  

 

                  

 

7. Hur viktiga är följande egenskaper hos en livsmedelsbutik för dig?  

(Markera med ett kryss per rad) 

 

Inte alls 

viktigt 

Ganska 

oviktigt 

Varken 

viktigt eller 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Priset           

Bra kvalitet på varorna            

Butikens läge           

Butikens utseende           

Personalens arbetsförhållande           

Varierat produktsortiment           



 

8. Vad har du för uppfattning om Lidl avseende följande aspekter?  
(Markera med ett kryss per rad) 

 

 

Mycket 

låg 
Ganska låg 

Varken hög 

eller låg 

Ganska 

hög 

Mycket 

hög 

Prisnivå           

Produktkvalitet           
 

 

 

 
 

 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 
Ganska bra Mycket bra 

Personalens arbetsförhållande           

Varierat produktsortiment           

 

 

9. I vilken butik handlar du majoriteten av dina dagligvaror idag?  
(Välj endast ett alternativ) 

 

Ica Nära Ica Supermarket Ica Maxi Ica Kvantum 

□  □   □  □ 
Coop Nära Coop Konsum  Coop Forum Coop Extra 

□  □   □  □ 
Willys  Hemköp  Annan 

□   □    □ ________________  

 

10. Tycker du det är bra att Lidl har valt att etablera sig i Ålidhem? 

 

Ja  Nej  Vet ej  Nej, jag hade hellre sett att Lidl öppnat i… 

□  □  □  □ ________________  

 

 

11. Hur uppfattar du tyska matvaror jämfört med svenska?   

 

Bättre       Sämre       Likvärdiga Vet ej 

□         □         □  □ 

 

 

12. Vilka av följande faktorer anser du kommer vara Lidls främsta 

konkurrensmedel? 
(Kryssa i valfritt antal rutor) 

Priset  Sortimentet      Kvaliteten         Läget     Servicen    Öppettiderna 

□  □     □       □            □     □  

 

 



 

13. Rangordna följande fem aspekter i ordningen 1 till 5, där 1 är viktigast och 5 är 

minst viktigt. Varje enskild siffra får bara användas en gång. 

 

_____ Pris 

 
 

_____ Butikens läge 

 

_____ Butiksmiljö 

 

_____ Personalens arbetsvillkor  

 

_____ Varierat produktsortiment 

 

 

14. Vad är din genomsnittligt samlade månadsinkomst före skatt? 

 

Upp till 10 000 kr  10 000 – 20 000 kr   Mer än 20 000 kr   

□    □     □   

 

 

15. Beskriv med dina egna ord vilka associationer du gör med företaget Lidl. 

 

                  

 

                  

         

 

 

Tack för din medverkan! 


