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Sammanfattning  
 
 
Forskningsfråga: Hur påverkas allivsbutikerna av att få Lidl eller Netto som 

granne och vilken betydelse har allivsbutikernas val av åtgärder 
för att differentiera sig för hur väl de lyckas konkurrera med 
hard discount-butiken? 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur traditionella 

allivsbutiker påverkas av att en aktör med utpräglad 
lågprisprofil (hard discount) etablerar sig i närheten.  Vidare är 
syftet att beskriva hur allivsbutikerna, genom olika åtgärder, 
arbetar för att differentiera sig från hard discount-butikerna och 
hur val av åtgärder inverkar på hur väl allivsbutikerna lyckas i 
konkurrensen med den nya aktören. 

 
Metod: Vi har, genom tio besöksintervjuer och tjugo telefonintervjuer 

med handlare och butikschefer i allivsbutiker, samlat in 
kvalitativ och kvantitativ data om hur dessa butiker påverkats av 
att få Lidl eller Netto i sin närhet och vilka strategier de använt 
för att möta den nya konkurrenten. De teorier som används vid 
analysen behandlar konkurrensstrategier och hur allivsbutiker 
påverkas av lågpristrenden i allmänhet och hard discount i 
synnerhet.  Analys och presentation av den insamlade empirin 
görs i ett gemensamt kapitel där resultaten från empirin ställs 
mot den teoretiska referensramen. Resultaten från analysen 
presenteras i våra slutsatser. 

 
Slutsatser Resultaten från studien visar att omsättningen i de flesta (25 av 

30) allivsbutiker inte har påverkats av att de fått Lidl eller Netto 
som granne. Gemensamt för dessa butiker är att de har en hög 
servicegrad och en tydlig färskvaruprofil och att de inte 
använder priset som främsta konkurrensmedel mot Lidl eller 
Netto. De hade även sin profil redan innan Lidl/Netto etablerade 
sig i närheten och har därefter arbetat med att stärka profilen.  

 
De butiker som har påverkats mest har antingen en lågprisprofil 
eller ligger i ett område med låg köpkraft där kunderna jagar 
låga priser.  
 
Några butiker har upplevt en minskning i omsättning inom vissa 
produktgrupper. Den produktgrupp där flest har påverkats är 
drycker (öl, läsk och juice).    

 
Nyckelord:   Allivsbutik, hard discount, Lidl, Netto, påverkan och strategi  
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1 Inledning  
 

etta kapitel introducerar dig som läsare i uppsatsen. Vi inleder med en 
beskrivning av varför vi anser att detta ämne är intressant att studera och ger en 
bakgrund till de problem som studien utgår ifrån. Sedan redovisar vi vår 

forskningsfråga och vårt syfte med uppsatsen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
uppsatsens disposition.  
 

1.1 Ämnesval  
 
Under våren år 2005 skrev vi en kandidatuppsats med titeln Lågpris till vilket pris. I 
uppsatsen studerade vi vilka konsekvenser lågpristrenden inom dagligvarumarknaden i 
Sverige kan medföra för ett antal intressentgrupper.  Uppsatsen var framåtblickande och 
resultaten presenterades i form av två scenarier som gestaltade hur intressenter, som 
konsumenter, leverantörer, övrig dagligvaruhandel med flera, kan påverkas av den rådande 
lågpristrenden. 
 
Vi tycker att ämnet är fascinerande och kände att vi gärna ville utföra djupare studier av 
någon av de intressentgrupper som behandlades i kandidatuppsatsen. Vi anser dessutom att 
det vore intressant att, istället för att blicka framåt och försöka förutspå vad som kan ske, 
istället blicka tillbaka och se vad som faktiskt hänt sedan hard discount-aktörer som Lidl 
och Netto etablerat sig på marknaden och bidragit till en ökad lågprisfokus. 
 
Vi blev därför glada när vi från Handelns utredningsinstitut (HUI) fick ett förslag till vidare 
studier inom ämnet lågpris på dagligvarumarknaden. Förslaget från HUI handlade om att 
undersöka hur det gått för de allivsbutiker som fått Lidl eller Netto som granne.   
 

1.2 Problembakgrund 
 
Likt många andra branscher är den svenska dagligvarumarknaden en bransch i ständig 
förändring. Förändringarna drivs av den tekniska, ekonomiska och demografiska 
utvecklingen och av företagens strävan efter ökad lönsamhet. En viktig trend som påverkar 
inriktningen och strukturen på dagligvarumarknaden är internationaliseringen med 
expansion över gränserna, förvärv och samgåenden som till exempel bildande av Coop 
Norden och samgåendet mellan ICA och Ahold. En annan stark trend är det ökade antalet 
lågprisbutiker i Sverige.  
 
Den svenska dagligvaruhandeln omsatte 212,5 miljarder kronor år 2005. Detta var en 
ökning med 2,7 % i löpande priser och en ökning av försäljningsvärdet med 5,5 miljarder 
kronor (Supermarket, 2006). Med dagligvaror avses sådana varor som tillgodoser 
konsumenternas mer eller mindre dagliga inköpsbehov. Till dagligvaror räknas, förutom 
livsmedel, även vissa kemtekniska varor, pappersvaror, tobak, tidningar och blommor.  
 
Dagligvaruhandeln domineras av de tre rikstäckande blocken Axfood, ICA och 
Kooperationen, medan det fjärde blocket, Bergendahlsgruppen, främst finns representerade 

D



 5

i södra Sverige. I tabellen nedan redovisas antal butiker i de olika blocken samt blockens 
försäljning av dagligvaror. 
 
Tabell: Antalet dagligvarubutiker och omsättning, År 2005 
 
 

Marknadsandel Dagligvaruomsättning
Mkr 

Förändring 
04-05 

Antal butiker 
31/12-05 

ICA 35,6 % 75 733 0,2 % 1417 
Kooperationen 16,2 % 34 366 -3,1 % 779 
Axfood 15,1 % 31 989 -5,2 % 880 
Bergendahls 5,6 % 11 948 98,5 % 249 
Netto 1,0 % 2 108 72,5 % 74 
Lidl 1,5 % 3 150 84,0 % 101 
Övriga butiker 25,0 % 53 253 - - 
Summa 100 % 212 547 2,7 % - 

Källa: Supermarket (2006) 
 
Den stora förändringen för Axfood och Bergendahls beror på att Vi-butikerna övergått till 
att ha Bergendahlsgruppen som leverantör. ICA:s svaga resultat beror på att ICA-Express 
resultat från och med år 2005 inte ingår i ICA:s omsättning.  
 

1.2.1 Butikstyper 
 
Det finns en mängd olika namn som betecknar de olika typer av butiker som finns på 
dagligvarumarknaden. Dagligvarubutikerna konkurrerar om kunderna med ett antal 
faktorer, förutom med pris till exempel med öppettider, sortimentsbredd och djup, 
butiksläge och personalens kompetens. Butikerna kan indelas i kategorier som 
stormarknad, allivsbutik, lågpris med flera. De olika kategorierna har betydelse för vad 
kunderna kan förvänta sig av butikerna i form av service, sortimentsbredd, prisnivåer med 
mera. Nedan följer en beskrivning av de olika butikskategorierna som finns på den svenska 
dagligvarumarknaden. 
 
Allivsbutik  
Traditionell livsmedelsbutik med allsidigt sortiment av dagligvaror och ett visst sortiment 
av �dagliga� specialvaror. Till gruppen räknas inte lågprisprofilerade butiker, 
stormarknader eller service-, jour-, och trafikbutiker. Allivsbutikerna utmärks av att ha ett 
brett sortiment och har ofta manuella diskar för till exempel kött, fisk och ost. Den högre 
servicenivån gör att priserna i denna butiksprofil oftast ligger i det högre intervallet.  
Exempel är Hemköp, ICA-Supermarket och Coop Konsum. För butiker med en 
försäljningsyta som överstiger 400 kvadratmeter förekommer även benämningen 
supermarket. 
 
Hard discount-butik 
Kännetecknas av rationella butiksbyggen, hårt slimmat varuutbud (runt 1000 artiklar), en 
stor andel egna varumärken och en hårt kostnadspressad logistisk lösning för 
varuleveranserna. Exempel på hard discount är Lidl och Netto. 
 
Service-, jourbutik 
Mindre dagligvarubutik med begränsat men allsidigt sortiment, kundfrekvent läge (även i 
bostadsområden), högst 250 kvadratmeter säljyta samt långt öppethållande. Prisnivån är 
högre än i allivsbutiker. Exempel är Jour Livs, 7-Eleven och Pressbyrån. 
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Soft discount-butik 
Lågprishandel som har många likheter med vanliga dagligvarubutiker beträffande till 
exempel butiksmiljö, urval och märkesinnehåll. Dock är kostnadsbilden i driften sådan att 
den möjliggör en prisnivå som ligger tydligt under den som överlag gäller för vanliga 
dagligvarubutiker. Exempel är Coop Extra och Willys. 
 
Speciallivsbutik 
Livsmedelsbutik med huvudsaklig inriktning inom ett varuområde, till exempel kött, frukt 
och fisk. Prisnivån är högre än i allivsbutiker. 
 
Stormarknad 
�Varuhus� med minst 2 500 kvadratmeter säljyta och minst 300 parkeringsplatser. 
Stormarknaderna har ett sortiment som i bredd och djup oftast är större än i allivsbutikerna. 
Butiksutformningen, varuexponeringen och externa lägen gör det möjligt att hålla lägre 
priser än allivsbutikerna. Exempel är ICA Maxi och Coop Forum. 
 
Trafikbutik 
Som service- eller jourbutik, men trafikbutiker etableras i anslutning till bensinstationer.  
 
(Praktiskt butiksarbete, 2005) 
 
 
 
I figuren nedan ges en överblick av hur de olika butikskoncepten förhåller sig till varandra 
med avseende på prisnivå och sortimentsstorlek. 
 
 
Figur: Butikskonceptens förhållande till pris och sortiment. 
 
 

 

 

 
Källa: Konkurrensverket (2002), egen bearbetning 
 

Högt pris
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  Stormarknad 
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   Hard discount 

   Soft discount 

   Trafik-/servicebutik 
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1.2.2 Färre och större butiker 
 
Dagligvaruhandelns butiksnät har under senare år förändrats och butikerna har blivit allt 
färre och allt större. Det finns fortfarande många små butiker, men de minskar ständigt i 
antal. Mellan åren 1996-2000 ökade antalet butiker med en omsättning över 50 miljoner 
kronor med 100 enheter. Under samma period minskade antalet butiker med en 
årsomsättning på mindre än 10 miljoner med cirka 270 enheter. De 780 största butikerna i 
Sverige upptar mer än hälften av den totala butiksytan och de 4300 minsta butikerna delar 
på drygt en femtedel. (Dahlqvist et. al., 2004) 
 
De senaste årens ökande prisfokus och de nya lågprisaktörerna har drivit tillbaka de 
traditionella allivsbutikerna. Idag är ungefär varannan dagligvarubutik en allivsbutik. 
Konkurrensen från stormarknader och lågprisbutiker har gjort att allivsbutikerna har svårt 
att lägga beslag på konsumenternas livsmedelsinköp. Konsumenterna väljer också att i 
större utsträckning kompletteringshandla i trafik- och servicebutiker. (ibid.)  
 
Strukturen på dagligvarumarknaden har också påverkats av ett ökat antal stora externa 
köpcentra. Bakom denna utveckling ligger faktorer som urbanisering och ett ökat antal 
bilar i landet. (Vestin & Österberg, 2005) 
 
Lågprisbutikerna är de butiker som växer snabbast i Sverige idag. Under 1990-talet var 
närmare hälften av de nya butikerna lågprisprofiler. Bakom denna utveckling ligger 
faktorer som ett försämrat ekonomiskt klimat under 1990-talet och ökade möjligheter till 
stora varuinköp. En annan orsak till det ökande antalet lågprisbutiker är också de 
förändringar som skett av kommunala plan- och bygglagar, vilket har underlättat för 
butiker med lågprisprofil att etablera sig. På 1950- och 1960- talet delade kommunerna ut 
mark till framför allt ICA och KF, vilket har resulterat i att de två aktörerna nu i princip har 
en butik på varje torg i de flesta kommuner. Detta har länge varit ett problem eftersom 
kommunerna har värnat om den befintliga handeln och därför nekat nya butiker inträde då 
dessa kan störa handeln i kommunen. Efter en livlig debatt har kommunerna, i syfte att öka 
konkurrensen på den lokala matmarknaden, blivit mer generösa och tillämpar Plan och 
Bygglagen mer liberalt och ger butikslägen till kedjor med lågprisprofil. (Dahlqvist et. al., 
2004) 
 
Tabellen nedan visar hur lågprisbutiker och stormarknader tar andelar från allivsbutikerna.  
   
Tabell: förändring av dagligvaruförsäljningen i procent, 2004-2005 (löpande priser) 

 
 
 
 

 
 

Lågprisbutiker          10,8 % 

Övriga säljkanaler     7,3 % 

Stormarknader          6,7 % 

Allivsbutiker              -2,0 % 

Källa: Supermarket (2006)  
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1.3 Lågprishandeln i Sverige 
 
Den svenska lågpristrenden kom igång på allvar under 1990-talet i och med att svenska soft 
discount-koncept som Willys, Fakta/Prix och City Gross etablerades. I maj år 2002 
etablerades Netto som den första hard discount-kedjan i Sverige. I september år 2003 
etablerades Lidl, den andra hard discount-kedjan i Sverige. (HUI, 2005) 
 

1.3.1 Hard discount-trendens utveckling 
 
I slutet av år 2005 fanns det 175 hard discount-butiker i Sverige, vilket innebär en ökning 
med 41 butiker sedan år 2004. Under 2005 utgjorde hard discount-butikerna drygt 50 % av 
alla nyetableringar. Totalt står hard discount-butikerna för 2,5 % av den totala 
dagligvaruförsäljningen i Sverige (Supermarket, 2006). Diagramet nedan visar Lidl och 
Nettos tillväxt mellan år 2003 och år 2005. 
 

             

Diagram: Lidl och Nettos tillväxt mellan åren 2003-2005
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Källa: Supermarket (2006)
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Gemensamt för Lidl och Netto är att de har en stor 
andel specialvaror i sitt sortiment. Det går att köpa 
allt från datorer och hemelektronik till mc-ställ och 
fiskeutrustning i butikerna. Bilden till höger visar 
några exempel på specialvaror som erbjuds hos 
Netto i juni 2006.  
 
I en studie utförd av Handels utredningsinstitut 
(HUI, 2005) där 582 Lidl- och Nettokunder 
besvarade en enkät med 28 frågor svarade knappt 
50 % av de tillfrågade att det bästa med Lidl och 
Netto är specialerbjudanden på bland annat 
elektronik, möbler, skor och kläder.   
 

Bild: Flygblad från Netto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.netto.se 
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1.3.2 Lidl 

Lidl är helägt av moderbolaget Lidl & Schwarz-Gruppe med 
huvudkontor i Neckarsulm, Tyskland. Lidl har som policy att 
erbjuda den lokala marknadens lägsta priser. Sortimentet innehåller 
1100-1200 artiklar, dagligvaror och specialvaror. Tidigare bestod 
sortimentet nästan uteslutande av egna märkesvaror (EMV) och 
andra leverantörers lågprismärken. Numera går det dock att finna 
fler och fler kända varumärken som till exempel Scan i Lidls butiker. 
Säljytorna ligger mellan 1000 och 1200 kvadratmeter. Lidl etablerar 
sig strategiskt mellan tätorternas citykärnor och stora 
bostadsområden. De bygger oftast nytt och helst på egen mark. Den snabba 
etableringstakten i Sverige har i kombination med brist på bra lägen medfört att Lidl 
numera även etablerar sig i befintliga lokaler. (HUI, 2005) I maj år 2006 hade Lidl drygt 
100 st. butiker i Sverige (Lidl, 2006). 
 

1.3.3 Netto  
 
Netto i Sverige ägs till 50 procent av Dansk 
Supermarket Gruppen AS och till 50 
procent av ICA AB. Nettos 
etableringsstrategi innebär att de vill vara 
nära sina kunder, det vill säga där de bor. 
Netto bygger både nytt och övertar 
befintliga butikslägen. Prispolicyn säger att 
de ska ha den lokala marknadens lägsta 
priser. Sortimentet innehåller 1000-1100 artiklar, dagligvaror och specialvaror, varav 40 
procent utgörs av kända varumärken. Säljytorna varierar mellan 550 och 800 kvadratmeter. 
(HUI, 2005).  I maj år 2006 hade Netto 76 butiker i Sverige (Netto, 2006).  
 

1.4 Problemdiskussion 
 
Den lågpristrend vi nämnt ovan har förstärkts sedan hard discount-butiker som Lidl och 
Netto etablerade sig på marknaden med början år 2002. De båda hard discount-aktörerna 
fortsätter alltjämnt att etablera butiker, vilket får konsekvenser för den övriga 
dagligvarumarknaden. 
 
Allivsbutikerna påverkas av konkurrensen från hard discount i allmänhet, men vad händer 
om en allivsbutik får Lidl eller Netto som granne? Om Lidl eller Netto etablerar sig i 
närheten av en allivsbutik får kunderna möjlighet att alternera mellan hard discount- och 
allivsbutik utan större ansträngningar. Det blir uppenbart för kunderna att de olika 
butikerna erbjuder olika saker till olika priser. Ibland erbjuds samma produkt till olika pris. 
I de fall en allivsbutik får en hard discount-butik som granne blir platsen som 
konkurrensmedel mot den butiken inte heller av avgörande betydelse. Intressanta 
frågeställningar vid en studie av hur allivsbutikerna påverkats av att Lidl eller Netto 
etablerat sig i närheten är hur detta påverkat omsättning, marginaler, snittköp, antal kunder 
etc. Det är också intressant att studera om olika produktgrupper klarat sig bättre eller sämre 
än andra. 
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Det är även intressant att studera hur butikerna agerade före och efter Lidl eller Nettos 
etablering och om det finns något samband mellan olika butikers agerande och hur de 
klarat sig i den nya konkurrensen.  
 

1.5 Forskningsfråga 
 
Hur påverkas allivsbutikerna av att få Lidl eller Netto som granne och vilken betydelse har 
allivsbutikernas val av åtgärder för att differentiera sig för hur väl de lyckas konkurrera 
med hard discount-butiken? 
 

1.6 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur traditionella allivsbutiker påverkas av 
att en aktör med utpräglad lågprisprofil (hard discount) etablerar sig i närheten.  Vidare är 
syftet att beskriva hur allivsbutikerna, genom olika åtgärder, arbetar för att differentiera sig 
från hard discount-butikerna och hur val av åtgärder inverkar på hur väl allivsbutikerna 
lyckas i konkurrensen med den nya aktören. 
 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
 
Kapitel 2: Metod I detta kapitel berättar vi hur vi gick till väga när 

vi utförde den studie uppsatsen bygger på. Här 
redovisas val av undersökningsmetod samt de 
teorier som ingår i den teoretiska referensramen. 

 
Kapitel 3: Teoretisk referensram  I detta kapitel redovisar vi de teorier som används 

vid analysen av det empiriska resultatet. 
 
Kapitel 4: Empiri och analys I detta kapitel redovisar vi det empiriska resultatet 

från vår studie och analyserar detta med hjälp av 
den teoretiska referensramen. 

 
Kapitel 5: Slutsats Här svarar vi på frågan om hur allivsbutikerna har 

påverkats av Lidl och Netto, vilka åtgärder 
butikerna vidtagit för att differentiera sig och hur 
olika åtgärder inverkat på hur de lyckats i 
konkurrensen med den nya aktören.  

 
Kapitel 6: Slutdiskussion  Innehåller en avslutande diskussion där vi som 

författare ger vår syn på resultaten av vår 
undersökning.  
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2 Metod 
 

i har valt redovisa  metodkapitlet som en beskrivning av de steg vi tog i vår 
forskningsprocess. Genom att redovisa stegen i den ordning de togs, blir det lättare 
för läsaren att förstå vår arbetsprocess och följa vårt resonemang. Kapitlet visar 

hur vi tänkt kring de val som gjorts avseende urval, undersökningsmetod, teoretisk 
referensram, analysmetod med mera. 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Figuren nedan redogör för de olika stegen i vår forskningsprocess. Varje steg beskrivs 
utförligt i resten av kapitlet. 
 

 
 
 
Steg 1: Förförståelse   
 
När vi hade formulerat vår frågeställning och började fundera kring hur vår studie skulle 
genomföras, insåg vi att det var viktig att göra en inventering av vad vi redan kunde om 
ämnet och vilka attityder vi hade kring fenomenet hard discount. Vi var medvetna om att 
vår tolkning av omvärlden påverkas av den referensram vi har.  

V

Steg 2. Identifiera Lidl- och Nettobutiker + allivsbutiker 

Steg 3. Kontakta allivsbutiker och boka intervjuer 

Steg 5. Utformning av frågeformulär 

Steg 6. Genomförande av besöksintervjuer 

Steg 7. Telefonintervjuer, urval och utformning av frågor

Steg 8. Genomförande av telefonintervjuer 

Steg 9. Empiri och analys 

Steg 10: Slutsats 

Steg 1. Förförståelse 

Figur: De olika stegen i vår forskningsprocess

Källa: Vestin & Österberg (2006) 

S
teg 4: Teoretisk referensram
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Referensramen är grunden till att vi kan uppfatta samma händelse på olika sätt. Det som 
ligger till grund för vår referensram är vår förförståelse, vilken utgörs av våra normer, 
värderingar, kunskaper och erfarenheter. Förförståelsen skapar det perspektiv som vi har i 
interaktionen med vår omvärld. Referensramen och förförståelsen påverkar vilken metod 
forskaren väljer samt hur resultaten tolkas. (Saunders et. al., 2003) 
 
Vi kunde snabbt konstatera att vi, genom att vi studerar vid Nordiska detaljhandelslinjen, 
hade stora kunskaper om dagligvaruhandeln. Genom arbetet med vår kandidatuppsats 
Lågpris till vilket pris (Vestin & Österberg, 2005) hade vi också skaffat oss kunskaper om 
lågprishandeln på dagligvarumarknaden. Henrik har dessutom lång erfarenhet från arbete i 
dagligvarubutik. 
 
Det visade sig att vi hade stor nytta av våra förkunskaper i ämnet när vi genomförde vår 
studie och vi talar mer om det under några av stegen som följer nedan. 
 
 
Steg 2: Identifiera Lidl- och Nettobutiker samt allivsbutiker 
 
Vi valde att börja med att identifiera alla Lidl- och Nettobutiker som ligger i 
Stockholmsområdet. Vi använde oss av Lidl och Nettos webbsidor och fick snabbt fram 
adresser till alla Lidl och Netto i Stockholm. Butikerna prickades sedan in på en karta. Vi 
bestämde att de allivsbutiker vi ville studera skulle ligga i nära anslutning till Lidl eller 
Netto. Med nära anslutning menar vi att butikerna ska ligga så nära varandra att platsen inte 
blir avgörande som konkurrensmedel, kunderna ska lätt kunna alternera mellan butikerna 
utan att anstränga sig. Detta innebär att butikerna i de flesta fall ligger högst några hundra 
meter från varandra.  
 
För att hitta allivsbutiker som låg i nära anslutning (granne) till hard discount-butikerna 
utgick vi från kartan där vi prickat in Lidl och Nettos butiker. Vi utnyttjade ICAs, Coops 
och Hemköps webbplatser och hade efter ett ganska omständligt arbete till slut prickat in 
alla intilliggande allivsbutiker på kartan.  
 
 
Steg 3: Kontakta allivsbutiker och boka intervjuer 
 
Vi kontaktade butikscheferna och handlarna i de butiker vi ville studera och förklarade vad 
vår studie handlade om och frågade om vi fick göra en intervju. Av de butiker vi 
kontaktade var det bara en som inte ville ställa upp på en intervju. Det skulle kunna vara så 
att dennes ovilja att ställa upp beror på att butiken har haft en negativ utveckling sedan de 
fått konkurrens från en hard discount-butik. Vi är medvetna om detta problem men vi 
tycker inte att det försämrar studiens resultat.  
  
 
Steg 4: Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensram vi tog fram i detta steg använde vi när vi utformade 
frågeformuläret till intervjuerna. Referensramen användes även vid analysen av de resultat 
intervjuerna gav och när vi formulerade studiens slutsatser. 
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Vi valde att använda oss av teorier om konkurrensstrategier och marknadsmixen (4 P) för 
att formulera frågor och för att analysera den del av studien som handlar om hur 
allivsbutikerna agerar föra att konkurrera mot Lidl och Netto. Vi ansåg att marknadsmixen 
(4 P) fungerar bra för att beskriva hur allivsbutiker, genom olika åtgärder kan differentiera 
sig gentemot Lidl och Netto. Marknadsmixen passar också bra då snabbrörliga 
konsumentmarknader, som dagligvarumarknaden skall beskrivas och analyseras.  
 
För att formulera frågor och analysera resultaten från den del av studien som handlade om 
hur allivsbutikerna påverkats av Lidl och Netto, användes resultat från andra studier inom 
området.  
 
I den teoretiska referensramen gör vi också en kort genomgång av studier som gjort om 
hard discount på den europeiska dagligvarumarknaden. Denna genomgång gör det möjligt 
att sätta in vår forskningsfråga i ett större perspektiv och beskriver även en del av 
forskningsfronten inom ämnet. 
 
 
Steg 5: Utformning av frågeformulär 
 
Vi tog fram ett intervjuformulär (bilaga 1) som bestod av två delar. Den första delen var 
kvantitativ och innehöll frågor om hur allivsbutiken påverkats av att få Lidl/Netto som 
granne och rörde saker såsom omsättning, marginaler, snittköp, antal kunder och om några 
produktgrupper påverkats mer än andra.  Den andra delen var kvalitativ och handlade om 
hur allivsbutikerna agerar för att konkurrera mot Lidl/Netto och innehöll frågor om priser, 
sortiment, service, kringtjänster med mera. 
 
   
Steg 6: Genomförande av besöksintervjuer 
 
Vi besökte de på förhand kontaktade butikerna och utförde intervjuer med handlare och 
butikschefer i tio butiker. Vid intervjuerna använde vi oss av det frågeformulär vi tagit fram 
(bilaga1). Intervjuerna spelades in på band och vi förde även anteckningar. 
 
Intervjuerna inleddes med att vi berättade om vår utbildning och om oss själva samt 
förklarade syftet med vår studie. Sedan ställde en av oss de frågor som finns i 
intervjuformuläret samtidigt som den andre förde anteckningar. Vi började med att ställa 
frågor som handlade om hur butiken påverkats av att få Lidl eller Netto som granne. Under 
denna del av intervjun fick vi värdefull information om hur allivsbutikerna påverkas av en 
mängd olika faktorer förutom konkurrensen från Lidl eller Netto. Flera av de vi intervjuade 
berättade att de hade minskat i omsättning sedan Lidl eller Netto öppnat, men att 
minskningen inte berodde på någon av dessa två aktörer. De allivsbutiker som minskat i 
omsättning hade nämligen fått konkurrens av andra nyöppnade butiker i närheten, till 
exempel av Coop Extra och ICA Maxi. Vi anser att den information vi fick om hur andra 
konkurrenter än Lidl och Netto påverkat allivsbutikerna är mycket värdefull för 
trovärdigheten i våra resultat.  Anledningen till att vi kunde få denna viktiga information 
var att vi talade med butikschefer och handlare i alla de butiker vi studerade. Om vi hade 
använt oss av en enkät där de själva fått fylla i om de påverkats sedan Lidl och Netto 
öppnat, hade det funnits en stor risk att de inte tagit hänsyn till hur ny konkurrens från till 
exempel Coop Extra eller ICA Maxi påverkar omsättningen.  
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När vi hade klarat av frågorna om hur butikerna påverkats gick vi vidare med att ställa 
frågor om hur de agerar för att möta konkurrensen från Lidl eller Netto. Vi hade från början 
tänkt dela in dessa frågor i vilka åtgärder som vidtagits innan och efter Lidl/Nettos 
etablering samt vilka planer som fanns angående framtida åtgärder. Det visade sig tidigt att 
många av allivsbutikerna inte gjort eller planerade att göra några förändringar utan att de 
snarare arbetade med att stärka den profil de redan hade. Vi bestämde oss därför för att det 
viktiga för oss var att kartlägga respektive butiks profil och samla så många exempel som 
möjligt på hur de arbetar för att konkurrera mot Lidl/Netto.  
 
Samtliga intervjuer gick bra att genomföra. Vi upplevde att de intervjuade hade lätt att 
engagera sig i och tala om ämnet. Genomförandet av intervjuerna underlättades dessutom 
när de intervjuade förstod att vi kunde mycket om dagligvaruhandel och lågpris. Vi passade 
också på att gå runt i butikerna och göra en egen bedömning av prisnivå, färskvaruprofil, 
fräschhet med mera. Besöksintervjuerna gav oss bra svar på hur allivsbutikerna påverkats 
av Lidl och Netto och hur de profilerat sig. Genom de diskussioner som fördes under 
intervjuerna fick vi också en förståelse för att det finns en mängd olika faktorer som 
inverkar på hur allivsbutikerna påverkas av Lidl eller Netto och vad som är en bra 
respektive dålig strategi för att konkurrera.   
 
Vi har valt att förlita oss på de uppgifter de intervjuade lämnade avseende butikens 
omsättning och hur de påverkats av Lidl/Netto. Detta innebär att resultaten bör tolkas med 
utgångspunkt från att respondenterna kan ha förskönat vissa svar om till exempel 
omsättning för att inte framstå som sämre än någon annan. Vi anser dock risken för detta är 
liten i denna undersökning, då vi upplevde intervjusituationerna som ärliga och öppna och 
att det inte var något problem att få till stånd en intervju. Vid första kontakten förklarade vi 
också att vi inte kommer att peka ut någon enskild butik eller handlare.  
 
Efter de genomförda besöksintervjuerna hade vi ett material som var tillräckligt omfattande 
för att genomföra en analys och besvara vår frågeställning. Vi ville dock ha ett större 
underlag för den kvantitativa delen av vår underökning, det vill säga den del som handlade 
om hur allivsbutikerna påverkats. Därför bestämde vi oss för att genomföra ett antal 
telefonintervjuer.   
 
 
Steg 7: Telefonintervjuer, urval och utformning av frågor 
 
Vi bestämde oss för att intervjua allivsbutiker i södra Sverige eftersom det finns många 
hard discount-butiker där och att vi därigenom också fick möjlighet att göra vissa 
jämförelser mellan Stockholm och en annan del av landet. För att hitta Lidl- och 
Nettobutiker samt allivsbutiker i dessa butikers närhet, använde vi oss av samma metod 
som vi gjorde inför besöksintervjuerna, det vill säga de olika aktörernas hemsidor och en 
karta. 
 
Vid telefonintervjuerna använde vi oss av ett intervjuformulär (bilaga 2) som endast 
innehöll frågor om hur butiken påverkats sedan de fått Lidl eller Netto som granne.  
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Steg 8: Telefonintervjuer, genomförande 
 
Vi kontaktade 24 butiker och samtliga utom tre accepterade att delta i vår studie. Några av 
de tillfrågade hade möjlighet att ställa upp direkt och de övriga bokade vi intervjutider med 
och ringde upp senare. I de tre butiker som inte kom med fanns inte butiksägaren eller 
butikschefen närvarande. Den fjärde butiken sållade vi bort sedan det efter intervjun visat 
sig att butiken inte kunde räknas som granne till Lidl eller Netto.  
 
Den första telefonintervjun visade att enkäten fungerade som vi önskat och vi bestämde oss 
för använda den vid alla telefonintervjuer. Telefonintervjuerna gav oss de data vi 
efterfrågade. De personer vi intervjuade visade sig också vara villiga att inte bara svara på 
våra frågor utan att också diskutera fritt kring ämnet. Vi fick därigenom även värdefull 
information om hur butikerna agerar för att konkurrera mot Lidl eller Netto. I likhet med 
besöksintervjuerna innebar telefonintervjuerna att vi kunde be de intervjuade att ta hänsyn 
till andra faktorer, som till exempel konkurrens från andra nyetablerade butiker, när de 
bedömde hur de påverkats av Lidl eller Netto. Om vi hade valt post- eller webbenkät som 
metod hade vi inte haft denna möjlighet.  
 
 
Steg 9: Empiri och analys 
 
Intervjuerna med de 30 butikscheferna/handlarna var ett mycket givande och roligt arbete 
och vi hade nu det material vi behövde för att gå vidare med vår studie. Nu var det dags att 
redovisa resultaten från intervjuerna och analysera dem med hjälp av vår teoretiska 
referensram. Vi ansåg att det var både effektivt för oss och bra för läsaren att göra detta i ett 
och samma kapitel. Det blir då enkelt att följa vårt resonemang och risken för upprepningar 
minskar. 
 
Vi delade in kapitlet i tre delar. Den första delen behandlar hur allivsbutikerna påverkats 
sedan de fått Lidl eller Netto som granne. Den andra delen handlar om vilka åtgärder de 
använder för att konkurrera mot Lidl eller Netto. I den tredje delen sammanfattas de två 
tidigare delarna och vi drar vissa slutsatser om vad som är bra respektive mindre bra 
åtgärder för en allivsbutik som konkurrerar med Lidl eller Netto. Genom att vi använder 
oss av bilder för att illustrera en del av det vi säger i kapitlet, blir det enklare för läsaren att 
följa med i resonemanget.  
 
 
Steg 10: Slutsats 
 
När vi formulerade uppsatsens slutsatser utgick vi från vår forskningsfråga och uppsatsens 
syfte, det vill säga hur allivsbutikerna har påverkats av Lidl och Netto, vilka åtgärder 
butikerna vidtagit för att differentiera sig och hur olika åtgärder inverkat på hur de lyckats.  
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3 Teoretisk referensram 
 

en teoretiska referensramen har till syfte att fungera som ett verktyg för att 
analysera de empiriska resultaten från våra intervjuer. Referensramen består av 
tre delar. Den första delen handlar om konkurrensstrategier och används vid 

analysen av de intervjufrågor som rör allivsbutikernas åtgärder för att konkurrera mot Lidl 
och Netto. Den andra delen används vid analysen av hur omsättning och produktkategorier 
i allivsbutikerna påverkats av att de fått Lidl eller Netto som granne. 
 
I den teoretiska referensramens tredje del görs en kort genomgång av studier som gjorts 
om lågprishandeln på den europeiska dagligvarumarknaden. Denna genomgång gör det 
möjligt att sätta in vår forskningsfråga i ett större perspektiv och den beskriver även en del 
av forskningsfronten inom ämnet. 
 
 

3.1 Grundläggande konkurrensstrategier  
 
Alla företag som existerar på en marknad har någon form av strategi för att uppnå sina mål 
med verksamheten. Enligt Porter (1991) finns det tre allmänna strategier för att konkurrera: 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Dessa strategier kan användas var 
för sig eller tillsammans för att skapa en stark ställning och på lång sikt konkurrera mot 
andra företag i branschen.  
 
Kostnadsöverlägsenhet innebär att företaget håller låga kostnader i förhållande till 
konkurrenterna. Det gäller ständigt att söka efter kostnader som kan sänkas. Generellt krävs 
att företaget har en ganska hög marknadsandel, eller till en början accepterar förluster för 
att skaffa sig marknadsandelar som på sikt kan leda till att företaget kan göra bättre inköp 
och stärka sin lågkostnadsposition till följd av bättre inköpspriser. Det är dock viktigt att 
kvalité och service finns med i bilden och inte helt åsidosätts. Genom att använda sig av en 
lågkostnadsstrategi skapar företaget också vissa etableringshinder i form av stordrifts- och 
kostnadsfördelar mot sina konkurrenter. (ibid.) 
 
Lidl och Netto är exempel på företag som använder kostnadsöverlägsenhet som 
konkurrensmedel. Detta gör de genom stora inköp, stor andel egna märkesvaror, få artiklar, 
låg service och låg bemanning, vilket leder till att de kan hålla en lägre prisnivå än övrig 
dagligvaruhandel. (Colla, 2003) 
 
En av riskerna med att använda kostnadsöverlägsenhet som strategi ligger främst i att en 
annan aktör kan ta sig in på marknaden genom att de skaffar sig samma kostnadsfördelar 
som det kostnadsledande företaget (Porter, 1991). På den svenska dagligvarumarkanden 
skulle detta kunna liknas med att ytterliggare en hard discount-kedja etablerar sig.  
 
Den andra strategin, fokuseringsstrategin går ut på att företaget inriktar sig mot en viss 
kundgrupp eller ett vist geografiskt område. Det gäller att tillgodose en viss grupp på ett 
perfekt sätt och bättre än sina konkurrenter. Ett företag som lyckas med fokusering som 
strategi kommer att uppnå en begränsning i den totala marknadsandelen och behöver därför 
göra en avvägning mellan försäljningsvolym och lönsamhet.  (Porter, 1991) 
 

D
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Den tredje strategin, differentieringsstrategin, innebär att företaget väljer att erbjuda en 
produkt eller tjänst som skiljer sig så mycket får sina konkurrenter att den uppfattas som 
unik. Differentieringen kan innebära att företaget erbjuder en unik teknik eller service. Om 
företaget lyckas profilera sin produkt eller tjänst i flera dimensioner, exempelvis genom att 
förknippas med hög kvalité och hög service är chanserna till lönsamhet större. När det 
gäller differentieringsstrategin är det dock viktigt att företaget inte helt bortser från faktorer 
som påverkar kostnaderna. (Porter, 1991)  
 
Genom att företaget använder sig av differentieringsstrategin skyddar de sig mot 
konkurrensen från andra företag i branschen om de lyckas skapa kundlojalitet gentemot 
företagets produkter. Porter (1991) menar att de lojala kunderna inte blir lika priskänsliga, 
vilket också skapar etableringshinder mot nya företag som tänkt ge sig in på marknaden.  
En risk med denna strategi är att kostnadsskillnaden mellan det differentierande företaget 
(t.ex. allivsbutikerna) och dess lågkostnadskonkurrenter (t.ex. Lidl eller Netto) blir för stor 
och att kundlojaliteten inte kan överbrygga det gap som uppstår. Skillnaden i pris motiveras 
då inte av skillnaden i kvalitén och service, kunderna kommer då att köpa de billigare 
produkterna. (ibid.)  
 
Hard discount-butikerna använder sin kostnadsöverlägsenhet till att differentiera sig med 
pris gentemot allivsbutikerna. Allivsbutikerna kan inte konkurrera med priset då de inte kan 
mäta sig med hard discount-aktörernas betydligt större inköpsvolymer (Dalqvist et. al., 
2004). I och med att allivsbutikerna inte kan använda sig av 
kostnadsöverlägsenhetsstrategin eller fokuseringsstrategin återstår att differentiera sig 
gentemot hard discount-butikerna. Differentieringen kan ske på olika sätt.  
 
Ett sätt att beskriva den kombinationen av åtgärder som ett företag kan använda för att 
differentiera sig kallas marknadsmix. Ofta beskrivs marknadsmixen bestå utav 4P, där varje 
P står för ett av konkurrensmedlen i marknadsmixen: produkt, pris, plats och påverkan. Ett 
högt pris kan dock aldrig helt ersätta en dålig produkt eller tvärt om, priset och produkten 
är besläktade med varandra, ett P kan inte ersätta ett annat. (Kotler, 2003) 
 
Beslut om hur företaget skall använda marknadsmixen, eller vilka delar i den som ska 
användas tas efter det att företaget bestämt sig för en övergripande strategi. Olika variabler 
ger olika utdelning och det gäller för varje företag att satsa på de variabler som ger bäst 
utdelning för dem. (Uusitalo, 2004) 
 
Hard discount-butikerna har, genom sin lågkostnadsstrategi, begränsade möjligheter att 
arbeta med produkt, plats, och påverkan och de använder därför priset som främsta verktyg 
för att differentiera sig mot allivsbutikerna. Som vi nämnt har allivsbutikerna å sin sida 
svårt att använda priset som differentieringsverktyg mot hard discount.  Nedan ges en 
beskrivning av hur en allivsbutik kan arbeta med marknadsmixen för att differentiera sig 
mot Lidl och Netto. 
 
 
Produkten 
 
Feurst (2002) menar att en viktig del i marknadsmixen är produkten, företagets erbjudande 
till markanden. Produktens mest centrala egenskap är att lösa ett problem. Utan en bra 
produkt kommer företaget inte att överleva på marknaden.  
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Som allivsbutik går det att differentiera sig genom produkten på flera olika sätt. Till att 
börja med går det att särskilja sig genom sortimentets djup och bredd. Inom varje 
produktgrupp finns dessutom möjlighet till att erbjuda flera olika varumärken, 
förpackningsstorlekar och produkter med fler funktioner, som till exempel miljö- och 
hälsoinriktade produkter. (Corstjens et. al., 1995) 
 
En stark trend på dagligvarumarknaden de senaste åren har varit utvecklingen av egna 
märkesvaror (EMV). I flera europeiska länder har allivsbutikerna använt sig av EMV för 
att konkurrera med hard discount-butikerna. Det finns olika former av EMV. En form av 
EMV är produkter som är kopior av kända märkesvaror och är likvärdiga med dem 
avseende egenskaper som smak och kvalitet, men som har ett lägre pris och som används 
för att minska prisskillnaderna mellan allivsbutiken och hard discount-butiken. Exempel på 
sådana EMV i Sverige är märkena ICA och Coop. Allivsbutikerna har också EMV som till 
pris och kvalitet motsvarar hard discount-butikernas varor. Exempel på sådana EMV i 
Sverige är ICA:s �Euroshopper� och Coop:s �X-tra�. Genom att allivsbutikerna har ett 
sortiment som innehåller EMV med ren lågprisprofil, EMV med låga priser och god 
kvalitet samt vanliga leverantörsvarumärken, kan de erbjuda ett sortiment med betydligt 
större variation än hard discount-butikerna. (Uusitalo, 2004; Colla, 2003)  
 
Vi anser att en allivsbutik också kan differentiera sig genom själva butiken och 
butiksinredningen. Ofta exponerar allivsbutikerna färskvaror, som frukt & grönt och kött & 
chark på ett mer inspirerande och trevligare sätt än hard discount-butikerna. 
Allivsbutikerna har också möjligheter att erbjuda färskvaror genom manuella diskar med 
kunnig personal, vilket hard discount-butikerna inte har.     
 
Olika former av kringtjänster, som post i butik och spel kan också räknas in i produkten 
och kan därmed vara ett sätt för allivsbutiken att differentiera sig. Butikerna kan också 
erbjuda sina kunder ett flertal kringtjänster som till exempel barnpassning och hjälp med att 
packa varorna och köra ut dem till bilen. 
 
 
Priset  
 
Som vi nämnt ovan, kan inte allivsbutikerna använda priset för att differentiera sig mot 
hard discount-butikerna, eftersom allivsbutikerna inte har lika stora inköpsvolymer och 
därmed får högre inköpspriser. Allivsbutikerna måste därför använda sig av de övriga 
variablerna i marknadsmixen i sin differentiering. (Dalqvist et. al., 2004) 
 
EMV kan användas för att erbjuda produkter med priser som ligger i nivå med hard 
discount-butiken, men kan inte anses vara ett sätt att differentiera sig eftersom det innebär 
att skillnaden i pris mellan allivsbutiken och hard discount-butiken då blir mindre. 
(Uusitalo, 2004) 
 
 
Platsen 
 
Det tredje P:t, platsen, är det som många gånger pekas ut som den viktigaste faktorn för 
framgång med handel. Till platsen räknas var butiken är lokaliserad, val och styrning av 
distributionskanaler samt fysisk distribution. Vidare räknas också tillgänglighet, som till 
exempel butikens öppettider och parkeringsmöjligheter till platsen. (Feurst, 2002) 
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För en allivsbutik som fått Lidl eller Netto som granne kan det vara svårt att differentiera 
sig genom platsen. Butiken ligger där den ligger och det är oftast inte möjligt att flytta när 
man har fått en ny granne. Det finns dock vissa möjligheter att ändra öppettiderna och 
ändra butikens utformning för att öka tillgängligheten och på så sätt uppnå en viss 
differentiering gentemot Lidl eller Netto.  
 
 
Påverkan 
 
Det fjärde och sista P:t,  påverkan innebär de åtgärder som företaget kan ta till för att nå 
och informera/påverka sina kunder. Det finns flera olika metoder för att nu ut med sin 
information och påverka marknaden. Olika typer av påverkansmedel kan sättas samman till 
en �promotionmix�. De olika metoderna eller åtgärderna är: personlig försäljning, 
direktmarknadsföring, sales promotion, public relations (publicitet, samhällskontakt och 
lobbying) samt annonsering. (Kotler, 2003) 
 
Direktreklam ett annat sätt att nå ut till sina kunder. Direktreklamen inom 
dagligvaruhandeln har blivit allt mer leverantörsfinansierad vilken innebär att det är ett 
billigt och mycket enkelt sätt att nå ut till många kunder snabbt med sina erbjudanden. 
Såväl allivsbutikerna som hard discount-butikerna använder sig av direktreklam i sin 
marknadsföring. En allivsbutik kan differentiera sig mot hard discount-butiken genom att 
fokusera sin direktreklam på andra produkter än vad hard dicount-butiken gör. 
 
En allivsbutik har också möjlighet att differentiera sig mot Lidl eller Netto genom att ha 
kunnigare och mer serviceinriktade medarbetare än vad konkurrenten har. En högre 
personaltäthet inom allivsbutiken, med personal som finns till hands för att hjälpa kunderna 
är en annan möjlighet att differentiera sig mot Lidl eller Netto. Även 
produktdemonstrationer, receptförslag, och aktiviteter för kunderna är en form av påverkan 
och därmed en möjlighet till differentiering för allivsbutiken.  
 
Public relations riktar sig inte direkt till kunderna utan indirekt genom att företaget håller 
goda relationer till sin omgivning, genom publicitet i medier eller till exempel via lobbying 
(Kotler, 2003). För en allivsbutik kan detta innebära att den till exempel sponsrar lokala 
idrottsklubbar eller ger bidrag till välgörande ändamål. 
 
Annonsering är också en form av påverkan och sker oftast i någon form av massmedium. 
Här gäller det att nå ut med ett budskap till en specifik målgrupp. Nackdelen med 
annonsering är att det ofta kostar mycket pengar och att det är svårt att mäta effektiviteten i 
dem. (Kotler, 2003) En allivsbutik kan differentiera sig mot Lidl och Netto genom att 
annonsera i andra medier och genom att fokusera på andra produkter i sin annonsering.  
 

3.2 Hur påverkas allivsbutikerna av hard discount? 
 
Lidl och Netto har än så länge endast få andelar av den svenska dagligvarumarknaden. 
Inom vissa produktkategorier har de dock tagit betydande andelar från den övriga handeln. 
Detta innebär att en allivsbutik som får en Lidl eller Netto som granne kan förvänta sig att 
vissa produktgrupper påverkas mer än andra.  
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Lidl och Netto når ofta stora marknadsandelar inom varuområden, som till exempel öl, läsk 
och fruktdrycker. Dahlqvist et. al. (2004) beskriver hur ICA och Coop centralt har märkt 
en minskning i försäljningen av drycker och basprodukter som mjöl, socker och pasta.  
 
HUI (2005) konstaterar att torra varor, läsk, juice, saft samt frukt & grönt är de populäraste 
varorna i Lidl och Nettos butiker. Samma studie visar att färskvaror som kött och chark 
samt fisk tillhör de varugrupper som är minst populära hos Lidl och Netto.  
 
I de regioner där de första elva Lidlbutikerna i Sverige ligger har de tagit 15,5 % av den 
totala juiceförsäljningen på marknaden. Även inom segmentet lätt- och folköl har Lidl 
lyckats ta betydande marknadsandelar, 4,2 procent i riket och hela 12,6 procent räknat i 
Lidl-regionen. Andra områden där Lidl har lyckats bra är försäljningen av plast- och 
aluminiumfolie, korv, wc-rengöring, matlagningsolja och snacks. (SVD, 2006) 
 
Handelns utredningsinstitut (HUI, 2005) gjorde en enkätundersökning där 582 Lidl- och 
Nettokunder deltog. Studien visar att typiska kännetäcken för Lidl-/Nettokunden bland 
annat är att hon/han är låginkomsttagare, samt har utländsk bakgrund (det talas fler språk 
än svenska i hemmet). Detta kan innebära att allivsbutiker som ligger i områden med låg 
köpkraft och/eller i områden där kundgruppen består av en stor del invandrare, påverkas 
mer än allivsbutiker som inte ligger i sådana områden. 
 

3.3 Lågprishandel i Europa 
 
På dagligvaruhandelsmarknaderna runt om i Europa har fenomenet hard discount funnits 
betydligt längre än i Sverige och övriga norden. Lidl och den andra stora hard discount- 
aktören i Europa, Aldi, grundades till exempel redan på 1950-talet.  
   
Till att börja med kan vi konstatera att den ökande lågprishandeln och hard discount-
etableringarna i Europa har lett till en allmän utslagning av allivsbutiker. När den 
Holländska dagligvarujätten Ahold år 2003 sänkte priserna i sina supermarketbutiker 
Albert Heijn, ledde detta till en minskad omsättning för dessa. (Moreau, 2004; Pleijster & 
Zoetermeer, 2004). Den näst största dagligvaruaktören i Holland, Laurus, har blivit särskilt 
utsatt. De första nio månaderna 2005 minskade omsättningen i deras butiker med 8,7 %. 
(Moreau, 2004). Under åren 2000 � 2005 har Aldi och Lidl ökat antalet butiker i Holland 
från 410 till 630 och ökat omsättningen med 4,5 %. Än bättre lyckades supermarket kedjan 
Colruyt som ökade 11 %. Colruyt har en prisbild som liknar hard discount men erbjuder 
fler artiklar. (ibid.)     
 
Utvecklingen i Italien liknar den i Holland, allivsbutikerna fick det svårast när 
lågprisaktörerna fick möjlighet att positionera sig genom låga priser (Colla, 1995). I Italien 
klarade sig specialinriktade butiker bättre, medan allivsbutikerna var tvungna att fundera 
över förhållandet mellan pris och kvalitet. Antalet egna märkesvaror och lågprisvaror 
ökade, vilket ledde till att imagen skadades hos en del företag då det blev otydligt vad de 
stod för. I Frankrike har samma förändring skett och Colla (1994) menar att det är 
allivsbutikerna som tagit mest skada, medan stormarknaderna har klarat sig bättre när 
lågprisbutikerna expanderat.  
 
En trend på den tyska marknaden de senaste åren, där hard discount utgör en mycket stor 
del av dagligvaruhandeln, är att Lidl och Aldi börjat satsa på färskvaror, längre öppettider 
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och mer kända varumärken (Aggerwall, 2004). En annan påtaglig trend, enligt Moreau 
(2005), är att fokusen på och andelen egna varumärken (EMV) ökat hos supermarket- och 
hypermarket-butikerna. Delhaize Le Lion, Belgiens näst största aktör på dagligvaror 
introducerade under år 2004 en ny produktgrupp med EMV för att bättre kunna konkurrera 
mot hard discount-koncepten (ibid.)  
 
I övrigt kan sägas att den likriktning som sker på den svenska marknaden i mångt och 
mycket pågår även i Europa. Myers (2004) menar att dagligvaruaktörerna måste söka nya 
kompletterande format. I Storbritannien har det varit lyckosamt att utveckla så kallade 
convenience stores som ett komplement till hypermarkets. Myers (2004) menar vidare att 
det är en trend som vi kommer att få se mer av i hela Europa.   
 
I Finland, som ligger mer i fas med Sverige när det gäller utvecklingen av hard discount, 
har inte samma förändring som i Europa skett ännu. Enligt Uusitalo & Rökman (2004) 
finns dock en oro och debatt i Finland som liknar den i Sverige, det vill säga att en ökad 
andel lågprishandel skulle leda till försämrad matkvalité, sämre utbud med mera. Det sker 
också viss smutskastning av Lidls produkter i media. Det förekommer också 
överklaganden av bygglov som konkurrenterna till Lidl gör för att fördröja Lidls 
etableringsprocess (ibid). 
 
Colla (2004) menar att prisskillnaden mellan hypermarkets och supermarkets i Europa 
minksar samtidigt som skillnaden till hard discount blir allt större. Hypermarkets- och 
supermarkets-koncepten tappar marknadsandelar till hard discount. (ibid.) 
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4 Empiri och analys 
 

detta kapitel analyserar vi resultaten från intervjuerna med stöd av den teoretiska 
referensramen. Kapitlet inleds med att vi redogör för hur allivsbutikerna påverkats av 
att få Lidl eller Netto som granne. Därefter visar vi hur allivsbutikerna genom olika 

åtgärder arbetbar med att differentiera sig mot Lidl och Netto samt hur val av åtgärder 
inverkat på hur de lyckats. Kapitlet avslutas med att vi berättar om hur soft discount och 
stormarknader ofta är ett större hot för allivsbutikerna än vad hard discount är. 
 

4.1 Hur har allivsbutikerna påverkats?  
 
I denna del redovisar vi hur allivsbutikerna har påverkats av att få Lidl eller Netto som 
granne. Vi inleder med att redogöra för hur omsättningen i butikerna påverkats för att sedan 
gå in mer specifikt på olika produktkategorier.  
 

4.1.1  Påverkan omsättning 
 
Förändringen i omsättning kan ses som ett övergripande mått på hur allivsbutikernas har 
påverkats av Lidl eller Netto. Av de trettio butiker vi studerat uppger tjugofem att de inte 
påverkats av att få en Lidl eller Netto som granne. Fem butiker uppger att de påverkats. Av 
dessa fem butiker har två butiker tappat 18 % respektive 13 % i omsättning. En tredje butik 
tappade 4,5 % och de två övriga butikerna tappade ett par procent vardera.   
 
De flesta av de studerade butikerna upplevde en minskning i omsättningen under de första 
2-3 veckorna efter Lidl eller Nettos etablering. Omsättningen återgick därefter till normal 
nivå i de flesta fall. Diagrammet nedan visar hur omsättningen påverkats för de 
allivsbutiker som fått en Lidl eller Netto-butik som granne. 
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Diagram: Förändring i omsättning, antal butiker
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Av de två allivsbutiker som tappat mest i omsättning har den ena fått en Nettobutik i 
samma byggnad och den andra en Nettobutik 150 meter bort. Den ena allivsbutiken är en 
före detta Rimi-butik i Stockholms innerstad som ställts om till ICA Supermarket men 
behållit Rimi-profilen, det vill säga fokus på ett lågt pris och med låg servicegrad utan 
manuell kött-, fisk- eller ostdisk.  
 
Den andra butiken, en Coop Konsum, ligger i en förort till Stockholm i ett område där 
köpkraften är låg. Butiken satsade extra på sin färskvaruprofil innan Nettos öppning men 
tappade ändå många kunder.   
          

4.1.2  Påverkan kunder, marginaler och snittköp  
 
I vår undersökning visade det sig att inga butiker, förutom de två som minskat 13 % 
respektive 18 % i total omsättning, har påverkats avseende antalet kunder, marginaler eller 
snittköp som en konsekvens av Lidl eller Nettos etableringar.  De två butiker som har 
tappat mest i omsättning har märkt en nedgång i alla delar.  
Några butiker uppger att de har fått minskade marginaler den senaste tiden. De påpekar 
dock att detta beror på den allmänna trenden med fokus på låga priser. De kampanjer som 
genomförts av bland annat ICA och Coop, där de gjort stora prissänkningar, har också 
minskat marginalerna för många butiker. 
 

4.1.3 Påverkan produktkategorier  
 
Storleken på en butiks omsättning beror på ett antal faktorer, som till exempel vilka 
marginaler butiken har, antal kunder, snittköp med mera. Den totala omsättningen är också 
en sammanslagning av omsättningen för olika produktkategorier i butiken. Närmare häften 
av de butiker vi studerat har noterat att vissa produktkategorier har påverkats av Lidl eller 
Nettos etablering i närheten. Att den totala omsättningen ändå inte minskat, förutom i fem 
butiker, förklarar de vi intervjuat med att de kategorier som har minskat i omsättning utgör 
en så liten del av den totala omsättningen att det inte syns vid en sammanslagning av alla 
kategorier.  
 
Några av de trettio butiker vi studerat uppger att de har märkt att vissa produktkategorier 
har påverkats sedan de fick Lidl eller Netto som granne. Det handlar i samtliga fall utom ett 
om en minskning av omsättningen för produktkategorin. En av butikerna uppgav att de sett 
en ökning av omsättningen på frukt och grönt. En produktkategori som sticker ut i 
sammanhanget är drycker (öl, läsk, vatten, juice och nektar), där tolv av de trettio studerade 
butikerna uppger att de minskat sin försäljning sedan de fick Lidl eller Netto som granne. 
 
De resultat vi fick fram om hur olika produktkategorier har påverkats stämmer bra med vad 
andra studier säger. SVD (2006) konstaterar till exempel att i de elva regioner där Lidl 
etablerade sina första butiker har man tagit 15,5 % av juiceförsäljningen. Dahlqvist et. al., 
(2004) menar att Coop och ICA centralt också märkt en försäljningsminskning på drycker 
och en del basprodukter som mjöl, socker och pasta. En kundundersökning utförd av HUI 
(2005), visar att torra varor, läsk samt frukt och grönt är de varor som är populärast i hard 
discount-butikerna.   
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4.2 Åtgärder för att möta konkurrensen från Lidl och Netto 
 
�Det gäller att hålla ögonen på sina grannar, men hålla fast vid sitt� (Butikschef, ICA 
Supermarket) 
 
Som vi tidigare nämnt uppger fem butiker att de tappat i omsättning sedan de fick 
konkurrens från en Lidl eller Netto. Majoriteten av de studerade butikerna är dock 
opåverkade. De flesta har inte vidtagit några större åtgärder, vare sig innan eller efter 
Lidl/Nettos etablering i närheten. Flera menar att de möjligen arbetat mer aktivt med att 
stärka den profil de redan hade på sin butik. Redan innan Lidl och Netto etablerade sig 
hade flera butiker en strategi som de tyckte fungerade mot lågpriskonkurrenterna, och 
ansåg att det inte fanns anledning att göra några större förändringar. De menar att det gällde 
att fortsätta arbeta på inslagen linje. I kommande presenterar vi mer i detalj hur de handlare 
och butikschefer vi talat med arbetar med variablerna i marknadsmixen för att differentiera 
sig mot Lidl eller Netto. 
 
 
Pris 
 
Som vi konstaterat tidigare i studien så har allivsbutikerna liten möjlighet att konkurrera 
med priset. Ingen av de butiker vi studerat har heller valt att använda priset som främsta 
konkurrensmedel mot Lidl eller Netto. Flera butikschefer och handlare nämnde dock att de 
har ökat andelen lågprisvaror i butiken, främst genom egna märkesvaror samt att detta är 
något som också drivs på från central nivå. En ICA Nära-butik vi besökte hade till exempel 
tagit in Euroshopper-vatten som säljs till samma pris som Lidls vatten.  
 
En handlare vi intervjuade har valt att ha kvar sin Rimiprofil på butiken, det vill säga fokus 
på priset, trots att namnet ändrats till ICA Supermarket. Det främsta konkurrensmedlet för 
butiken är, enligt handlaren, dock inte priset utan bredden i sortimentet som är betydligt 
större än det som erbjuds hos Nettobutiken runt hörnet. 
 
 
Produkten 
 
Allivsbutikerna kan även använda sig av produkten för att differentiera sig mot Lidl och 
Netto. Nedan berättar vi hur de butiker vi studerat arbetar med denna del i marknadsmixen.  
 
Det vanligaste och det som de flesta allivsbutikerna har gemensamt är en tydlig 
färskvaruprofil. De flesta allivsbutikerna har inbjudande och välpåfyllda frukt- & 
gröntavdelningar. Många har en manuell charkdisk och några har också manuell ost- och 
fiskdisk. Det är även vanligt att allivsbutikerna erbjuder butiksbakat bröd och nygrillad 
kyckling, vilket inte Lidl och Netto gör. Ytterligare gemensamma drag när det gäller 
produkten är att butikerna har ett betydligt bredare och djupare sortiment än hard discount, 
de erbjuder fler varumärken och har fler miljö- och hälsomärkta alternativ. Flera av de 
butiker som ingår i studien menar att de även anpassar sig mycket efter kundernas 
önskemål och tar hem produkter som kunderna efterfrågar.  
 
En butikschef för en ICA Supermarket-butik berättar att Lidl-butiken som etablerats en bit 
från hans butik är den tredje butiken som kommer till området på ganska kort tid. Han är 
van vid att det händer saker runt omkring butiken. Han berättar att butiken sedan 25 år 
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tillbaka hållit fast vid sin profil med färskvaror som till exempel svenskt kött, manuell 
köttavdelning och kunnig personal. Vårt besök i butiken bekräftar också det som 
butikschefen sade. Det var en gemytlig stämning i butiken och det kändes som om 
personalen var mycket viktig för butikschefen. På frågan om han och butiken vidtagit några 
specifika åtgärder för att möta konkurrensen från Lidl svarar han att det hetsas mycket från 
centralt håll att �man måste göra något�. Han menar dock att de alltid gör något och har 
gjort det de senaste 25 åren och att det har lett till att de klarat sig bra i konkurrensen med 
de tidigare grannarna Konsum och Vivo och den nya grannen Lidl. Butikschefen framhåller 
också att han såg Konsum och Vivo som svårare konkurrenter än Lidl eftersom de 
butikerna var mer lika ICA Supermarket-butiken. 
 
En handlare, som driver en ICA Nära-butik berättade hur han tagit över en ganska 
nergången butik. När han fick höra att Lidl skulle etablera sig närheten av butiken reste han 
över till Finland för att studera Lidl på plats. Han kunde snart konstatera att lågpris inte var 
ett alternativ som konkurrensmedel. Han satsade därför på att tidigarelägga den planerade 
renoveringen av butiken för att möta Lidl och det har, enligt honom, fallit väl ut. Butiken är 
opåverkad av Lidl som funnits på platsen i drygt ett och ett halvt  år.  
 
En ICA Supermarket (tidigare Rimi) i Malmö, fick konkurrens av Lidl och Netto år 2004, 
en på varje sida och cirka 350 meter från butiken. I den butiken satsade de på att utöka 
sortimentet samt tillmötesgå de kunder som efterfrågade gluten- och laktosfria produkter. 
Även mer krav- och miljömärkta varor togs in i butiken. Totalt ökades antalet artiklar från 
3000 till 13000 st. Denna butik har inte heller haft någon nergång i försäljningen, trots att 
den konkurrerar med två hard discount-butiker inom nära räckhåll.   
 
En annan butik minskade sitt sortiment inom produktgrupper som finkem och kolonial där 
Lidl och Netto var erkänt starka och ökade ytan för frukt & grönt där allivsbutiken har 
bättre marginaler. Butiken, en tidigare Rimi-butik, hade dock ingen större framgång och 
har tappat 13 % sedan öppningen av Netto för två år sedan.  
 
Några av butikerna i studien erbjöd så kallade kringtjänster som post-i-butik och spel och 
de handlare och butikschefer vi talade med ansåg att detta var ett bra sätt att differentiera 
sig mot Lidl eller Netto. De menade att butikerna inte tjänar så mycket på kringtjänsterna, 
men att det drar folk till butiken och därmed är bra för affärerna. 
 
Vi har nu berättat om hur allivsbutikerna arbetar med produkten för att differentiera sig mot 
Lidl och Netto. Bilderna på nästa sida visar grönsaksavdelningarna i en allivsbutik och en 
Nettobutik. Butikerna erbjuder i stort sett samma sortiment av frukt & grönt, men 
produkterna presenteras på mycket olika sätt.  
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Bild: Frukt- och gröntavdelning, allivsbutik 

 

 
                    Foto: Johan Österberg © 
 

 
 

 
Bild: Frukt- och gröntavdelningen hos Netto 

 

 
                    Foto: Johan Österberg © 
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Plats 
 
I en allivsbutik där det sedan en kort tid tillbaka ligger en Lidl en bit bort satsade de på 
längre öppettider (7-21, tidigare 9-20) för att tillgodose de pendlare som dagligen reser till- 
och från pendeltågsstationen intill butiken. Butiken ligger 50 meter från stationen och 
tillhandahåller idag ett större utbud av färdiglagad mat. Under morgontimmarna då många 
pendlare är på väg till och från (butiken ligger nära Arlanda) jobbet flyttas en kyldisk med 
smörgåsar, sallader och drycker fram till kassalinjen och mer frukt ställs fram för att 
kunderna snabbt ska kunna genomföra köpet och inte behöva ta hela kundvarvet i butiken. 
Ägaren till butiken säger att han är mycket nöjd med detta försök och att resultaten redan är 
över förväntan. Bilden nedan visar hur butiken valt att lyfta fram de nya öppettiderna och 
satsningen på pendlarna i sin kommunikation. 
 
 
 
 

Bild: Tydlig annonsering av de nya öppettiderna på väggen utanför ICA Nära-butiken. 
 

 
                Foto: Johan Österberg © 
 
 
 
 
Påverkan 
 
Vår studie visar att påverkan i låg utsträckning används som åtgärd för att differentiera 
allivsbutikerna från Lidl och Netto. En Hemköp-butik har minskat fokus på lågpris i sin 
reklam och satsar istället på att lyfta fram premiumvaror som inte finns hos Lidl och Netto. 
Konsumbutikerna har ingen butiksunik reklam utan använder den som görs centralt.  
 
Utmärkande för allivsbutikerna är också den, jämfört med Lidl och Netto, betydligt tätare 
bemanningen och den högre servicegraden, vilket också räknas som påverkan.   
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4.3 Samband mellan åtgärder och resultat 
 
I uppsatsens syfte ingår att undersöka om det går att dra några generella slutsatser om vilka 
åtgärder som är mest effektiva när en allivsbutik skall differentiera sig mot Lidl eller Netto. 
Vi inleder därför detta avsnitt med en sammanfattning av de åtgärder som använts av de 
butiker som uppger att de är opåverkade av att de fått Lidl eller Netto som granne. 
 
De butiker som inte har påverkats av Lidl och Nettos etableringar har det gemensamt att de 
har en utpräglad färskvaruprofil, hög servicegrad och ett varierat sortiment. De hade också 
denna profil långt innan Lidl eller Netto etablerade sig i närheten och har efter 
konkurrentens etablering arbetat med att stärka profilen ytterligare. De butiker som är 
opåverkade av Lidl eller Netto har inte använt priset som främsta konkurrensmedel. Flera 
butiker har dock tagit in en del lågprisvarianter av egna märkesvaror (t.ex. X-tra och 
Euroshopper) för att matcha Lidl och Nettos priser i viktiga produktkategorier.  
 
Genom att företag använder sig av en differentieringsstrategi menar Porter (1991) att de 
skyddar sig mot konkurrensen från andra företag i en bransch om de lyckas skapa 
kundlojalitet gentemot företagets produkter. Porter (1991) menar vidare att de lojala 
kunderna inte blir lika priskänsliga, vilket också skapar etableringshinder mot nya företag 
som tänkt ge sig in på marknaden. I fallet med de opåverkade allivsbutikerna går det tydligt 
att se att alla de butiker som är opåverkade av konkurrensen från Lidl och Netto, har en 
tydlig profil som skiljer sig från konkurrentens. De jobbar med sin färskvaruprofil och 
håller en hög servicegrad i form av öppettider och bemanning, detta har troligtvis skapat 
lojala kunder och på så sätt gjort att de stått emot konkurrensen från hard discount-
butikerna. 
 
Som vi tidigare nämnt var det fem butiker som påverkades av Lidl och Netto. Nedan följer 
en sammanfattning av hur de två butiker, en Coop Konsum och en ICA-Supermarket, som 
påverkats mest arbetat med marknadsmixen för att differentiera sig från Lidl och Netto. 
 
Ett av problemen för Coop Konsum-butiken, som vi nämnde tidigare i detta kapitel och 
som tappat 18 % i omsättning, bestod i att butiken började arbeta med att stärka sin 
färskvaruprofil först när det blev känt att Netto skulle etablera sig. Skillnaden i pris mot 
Netto motiverades inte av skillnaden i kvalité på färskvarorna hos Coop Konsum. En 
bidragande orsak till att man tappade många kunder kan också ha varit att kundlojaliteten 
inte varit tillräckligt stark till Coop Konsum-butiken när Netto väl etablerade sig. Detta 
gjorde att en del kunder valde Netto framför Coop Konsum. En möjlig förklaring är att 
färskvaruprofilen upparbetades alldeles för sent. Viktigt att påpeka är att Coop Konsum-
butiken inte på något sätt var misskött.   
 
En ytterliggare orsak till försäljningsminskningen hos Coop Konsum-butiken var enligt den 
dåvarande butikschefen att köpkraften i området var ganska låg. Butikschefen berättade hur 
det märktes att kunderna handlade lågprisvaror på Coop och sedan gick till Netto och 
handlade lågprisvaror där. HUI (2005) talar om att det finns en kundgrupp som av 
ekonomiska orsaker är tvungna att handla lågpris och att de då väljer de butiker som har de 
lägsta priserna.  
 
�De plockar russinen ur kakan i båda butikerna� (Butikschef på Coop Konsum berättar 
om hur kunderna handlar lågpris i både Konsum- och Nettobutiken). 
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ICA Supermarket-butiken och framför allt Coop Konsum-butiken skiljer sig ifrån 
Nettobutikerna i sina respektive områden. I fallet med ICA Supermarket-butiken (den före 
detta Rimi-butiken) så skiljer den sig mindre från Netto än vad Coop Konsum-butiken gör.  
 
Porter (1991) menar att risken med en lågkostnadsprofilering kan bestå i att en annan aktör 
tar sig in på marknaden och erbjuder samma sak som den befintliga aktören. När Netto 
etablerade sig intill ICA Supermarket blev det tydligt att det inte var så stor skillnad mellan 
butikerna. Den skillnad som finns är att ICA Supermarket erbjuder fler produkter samt gör 
detta till ett högre pris överlag. Även om Rimi inte var en lika utpräglad lågkostnadskedja 
som Netto, är skillnaden mellan de två inte tillräckligt stor för att kunderna ska vilja betala 
för det lilla extra som finns hos det som idag är ICA Supermarket. 
 
Den översta bilden på nästa sida visar att det finns en utpräglad lågpriskänsla kvar sedan 
tiden som Rimi-butik. ICA Supermarket-butiken erbjuder i stort sett samma varor som 
Nettobutiken, dock fler artiklar. Den nedre bilden på samma sida visar hur lite det skiljer 
mellan ICA-butiken och Nettobutiken. 
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Bild: ICA Supermarket (före detta Rimi) 
 

 
                  Foto: Johan Österberg © 
 
 

 
Bild: Snackshyllan hos Netto (hard discount) 

 

 
                 Foto: Johan Österberg © 
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4.4  Soft discount och stormarknader - ett större hot än hard 
discount? 

 
De resultat vi presenterat ovan visar att de flesta allivsbutiker, med undantag från de fem 
butiker som minskat i omsättning, inte har påverkats nämnvärt av att få Lidl eller Netto 
som granne. De butikschefer och handlare vi intervjuade uppger också att de inte ser hard 
discount som något större hot mot verksamheten eftersom de inte konkurrerar med samma 
medel.  
 
Ett intressant resultat från intervjuerna, som ofta kom fram när vi diskuterade butiker och 
konkurrens i allmänhet är att flera handlare och butikschefer uppger att de ser soft discount 
och stormarknader som värre konkurrenter än hard discount. I en Stockholmsförort 
nämnde en handlare en kommande soft discount-etablering som en mycket svårare 
konkurrent än Lidl. Samma handlare menade också stormarknaden 4 km bort också var en 
värre konkurrent.   
 
I ett par fall uttryckte butikschefer oro över obebyggda tomter eller tomma butikslokaler i 
närheten. De befarade att konkurrerande verksamheter skulle kunna komma att etablera sig 
på platserna. De uttryckte en större oro för att en soft discount-butik såsom Willys eller 
Coop Extra skulle etablera sig. De menar att det skulle vara tuffare att konkurrera mot dem 
än mot en hard discount-butik. Detta eftersom de inte skiljer sig så mycket från 
allivsbutikerna vad det gäller sortiment och service samtidigt som soft discount-butikerna 
har lägre priser.  
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5 Slutsatser 
 
 

e slutsatser vi redovisar i detta kapitel utgår från vår forskningsfråga och 
uppsatsens syfte, det vill säga hur allivsbutikerna har påverkats av Lidl och Netto,  
vilka åtgärder butikerna vidtagit för att differentiera sig och hur olika åtgärder 

inverkat på hur de lyckats.  
 

5.1 Hur har allivsbutikerna påverkats av att få Lidl eller 
Netto som granne? 

 
Vår studie visar att de flesta (25 av 30) allivsbutiker inte upplevt att omsättningen 
påverkats av att de fått Lidl eller Netto som granne.  
 
Studien visar också att försäljningen inom vissa produktkategorier i allivsbutikerna har 
påverkats negativt på grund av konkurrensen från Lidl och Netto. Den produktkategori 
som har påverkats mest är drycker (juice, öl och läsk). 
 

5.2 På vilka sätt differentierar sig allivsbutikerna från Lidl 
och Netto? 

 
Allivsbutikerna differentierar sig genom att satsa på färskvaror, sortiment, service, 
tillgänglighet och kunskap. Den mest påtagliga skillnaden i jämförelse med Lidl och Netto 
är butikernas utseende och utformning samt hur varorna exponeras. Allivsbutikerna har 
dessutom ett bredare och större sortiment och de erbjuder ett större urval av miljö- och 
hälsoinriktade produkter. Allivsbutikerna skiljer sig också från Lidl och Netto genom att de 
ofta säljer färskvaror genom manuella diskar där personalen har stora kunskaper inom kött 
& chark, ost och fisk.  
 
Ett annat område där allivsbutikerna skiljer från Lidl och Netto är att de ofta erbjuder 
kringtjänster som till exempel post i butik och spel. Många av butikerna har också längre 
öppettider och en större lokal anpassning av sortimentet än Lidl och Netto. 
 
Gemensamt för samtliga allivsbutiker i studien är att de inte använder priset som främsta 
konkurrensmedel. Många handlare och butikschefer nämner dock att egna märkesvaror 
med lågprisprofil (t.ex. Euroshopper och X-tra), får allt större utrymme i butikerna och att 
det är ett steg för att minska gapet i pris mellan allivsbutikerna och Lidl och Netto.   
 

5.3 Vilka samband finns mellan val av åtgärder och hur 
allivsbutikerna klarat sig? 

 
De allivsbutiker som satsat på sin färskvaruprofil med inbjudande frukt- & 
gröntavdelningar, manuella kött- & charkdiskar med kunnig personal och med ett brett och 
djupt sortiment, har klarat sig bra i konkurrensen med Lidl och Netto. En butik satsade inte 
på detta och minskade också sin omsättning. 

D
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Gemensamt för de allivsbutiker som inte påverkats av Lidl och Netto är att satsningen på 
färskvaror, service, kringtjänster med mera, varit en del i butikernas långsiktiga strategi 
och att allivsbutikerna efter Lidl eller Nettos etablering i närheten, har arbetat med att 
stärka sin profil ytterligare. 
 
En butik stärkte sin profil just innan Nettos etablering men lyckade ändå inte stå sig i 
konkurrensen. 
 
En butik som ligger i ett område med låg köpkraft och där kunderna jagar låga priser 
märkte hur kunderna handlade de billigaste varorna i både allivsbutiken och i hard 
discount-butiken. Den butiken tjänade inte på att stärka sin färskvaruprofil och har minskat 
18 % i omsättning sedan hard discount-butiken öppnade i samma hus. 
 
Genom vår studie har vi också funnit att det inte finns någon patentlösning när en 
allivsbutik har blivit granne med Lidl eller Netto. Det som är bra för en butik behöver inte 
vara bra för en annan. 
 
En butik som försöker hålla låga priser, och inte satsar på färskvaror, och då inte aktivt 
differentierar sig från hard discount löper större risk lyckas mindre bra.  
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6 Slutdiskussion 
 
 

rbetet med att utföra denna studie har varit både intressant och lärorikt för oss som 
författare. Vi har fått förmånen att tala med många trevliga och kunniga 
butikschefer och handlare. Vi har också fått tillfälle att besöka många fina butiker. 

Vi har dessutom fått ytterligare värdefulla kunskaper om dagligvarumarknaden i 
allmänhet och lågprishandeln i synnerlighet. I detta kapitel ger vi vår egen syn på de 
resultat vår studie har gett. Vi diskuterar dessutom sådant som inte ingick i vår fråga och 
vårt syfte, men som ändå kom fram under intervjuerna och arbetet med att ta fram de 
teorier vi använder i uppsatsen. 
 
 
Soft discount och stormarknader - ett större hot än hard discount? 
 
Flera av de butikchefer och handlare vi talat med nämner soft discount och stormarknader 
som ett betydligt större hot mot allivsbutiken än vad hard discount är. Vi anser att detta är 
intressant och att det finns anledning att undersöka detta vidare.  
 
 
Platsens betydelse för framgång 
 
All business is local är ett slitet uttryck, men när det gäller handel gäller det i allra högsta 
grad. Platsen och dess omgivning är det som påverkar butiken mest oavsett vilken profil 
butiken har. Är man handlare eller butikschef och står i begrepp att få en Lidl eller Netto 
som konkurrent måste man ha kunskaper om sitt område och sin butik. Vilka 
förutsättningar har butiken, vilken typ av kunder har jag i mitt upptagningsområde, vad är 
de bra på och vad är vi bra på? Detta är frågor som handlaren eller butikschefen måste ta 
ställning till är frågor som man måste ta ställning till.  
 
Trots att det handlar mycket om lokala förutsättningar får man inte glömma det globala och 
internationella perspektivet, även om dessa frågor ligger mer på central strategisk nivå. Det 
är viktigt att känna till vilka de stora drivkrafterna, som påverkar dagligvaruhandelns 
struktur och utveckling, är. Exempel på sådana drivkrafter är urbaniseringen, den 
teknologiska utvecklingen, internationaliseringen med mera.    
 
 
Hur går det för hard discountbutikerna egentligen?  
 
I Sverige har vi haft lågprishandel i form av hard discount i ungefär tre år. Butikerna 
etablerar sig snabbt och sprider sig i landet. Trots detta verkar det inte som om hard 
discount tar några betydande andelar från den befintliga dagligvaruhandeln. Frågan om hur 
det faktiskt går för hard discount-butikerna tycker vi är relevant att undersöka vidare. När 
får vi till exempel se de första Lidl -och Netto-butikerna slås igen? 
 
Många handlare och butikschefer vi talat med anser att Lidl och Netto väntar på att 
alkoholmonopolet ska släppas så att de kan börja sälja öl, vin och sprit i sina butiker. 
Butikerna är redo att fylla butikerna med starköl och sprit. Under tiden fyller Lidl och 

A
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Netto upp butikerna med specialvaror som vadardräkter och motorcykelställ med mera för 
att ha något att sälja.  
 
 
Varför ingen etnisk mat? 
 
En sak som förvånade oss efter det att vi genomfört denna studie är att ingen av de 30 
butikschefer och handlare vi talat med nämner att de satsat eller tänker satsa på etnisk mat. 
Här borde det finnas en stor potential för allivsbutikerna att differentiera sig ytterliggare 
från hard discount. Det finns också en risk för att invandrare, som inte har någon relation 
till svenska varumärken som till exempel Scan och Önos väljer att handla hos Lidl eller 
Netto istället för i allivsbutiken. Här finns det något att jobba på för alla duktiga handlare 
och butikschefer i Sverige. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumall för besöksintervju 
 
Butik: 
Datum: 
Respondent: 
Hard discount-konkurrent sedan år/mån: 
 
1. Påverkan 
 
Hur har omsättningen påverkats? 
 
Oförändrat  Ökat  Minskat 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Hur har snittköpet påverkats? 
 
Oförändrat  Ökat  Minskat 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Hur har marginalerna påverkats? 
 
Hur har marginalerna påverkats? 
 
Oförändrat  Ökat  Minskat 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Hur har antalet kunder påverkats 
 
Oförändrat  Ökat  Minskat 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 



 II

Hur har omsättningen för olika avdelningar/produktkategorier påverkats? 
 
 Oförändrat Ökat Minskat 
Frukt & Grönt    
Kolonial    
Bröd    
Kakor    
Kött & Chark     
Mejeri    
Djupfryst    
Drycker    
Snacks    
Godis    
Kemtekniska produkter    
Hygienprodukter    
Tobak    
      
 
2. Strategier för att konkurrera mot Lidl/Netto  
 
Satsar ni särskilt mycket/lite på några speciella 
produktkategorier/avdelningar? 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Har ni gjort/planerar ni några ombyggnader avdelningar / hela butiken eller 
utanför 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Har ni gjort några ändringar i öppettiderna 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III

Service (kundbemötande, kompetens, matförslag, inspiration, upplevelser) 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Har ni gjort några ändringar i bemanningen? 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Har ni gjort några ändringar reklamen (utskick) 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Andra aktiviteter (t.ex.  kundkvällar) 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Mervärden / kringtjänster 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
Prisnivå, sänkningar eller höjningar 
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 
 
 
Samarbete med andra butiker (t.ex. gemensam annonsering)  
 
Innan Lidl/Nettos etablering 
 
Nu 
 
Framtid 



 IV

Bilaga 2: Intervjumall för telefonintervju 
 
Butik: 
Datum: 
Respondent: 
Hard discount-konkurrent sedan år/mån: 
 
1. Hur har omsättningen påverkats av Lidl/Nettos etablering? 
 
Oförändrat  Ökat   Minskat  

 
 
 

2. Hur har antalet kunder påverkats av Lidl/Nettos etablering? 
 
Oförändrat  Ökat   Minskat  
 
 
 
3. Hur har marginalerna påverkats av Lidl/Nettos etablering? 
 
Oförändrat  Ökat   Minskat  
 
 
 
 
5. Hur har snittköpen påverkats av Lidl/Nettos etablering? 
 
Oförändrat  Ökat   Minskat  
 
 
 
6. Hur har omsättningen för olika avdelningar/produktkategorier påverkats? 
 
 Oförändrat Ökat Minskat 
Frukt & Grönt    
Kolonial    
Bröd    
Kakor    
Kött & Chark     
Mejeri    
Djupfryst    
Drycker    
Snacks    
Godis    
Kemtekniska produkter    
Hygienprodukter    
Tobak    
 


