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Resümee 

Internationalisierung und Konsumentenverhalten – der Eintritt und die 

Etablierung Aldis und Lidls in Dänemark 

 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem begrenzten Erfolg der Einzelhändler Aldi und 

Lidl auf dem dänischen Markt. Diese Problemstellung habe ich besonders interessant gefunden, 

da sowohl Aldi als auch Lidl eigentlich eine Kapazität haben, die unmittelbar wesentlich größere 

Marktanteile auf dem dänischen Markt hätte ergeben sollen. Auf Grundlage von Theorien über 

Internationalisierung und Konsumentenverhalten wird deshalb untersucht, in wieweit diese beiden 

Gebiete den begrenzten Erfolg erklären können. 

 

Der erste Teil der Diplomarbeit beschäftigt sich mit der theoretischen Diskussion über die 

Internationalisierungsstrategie und die Verhältnisse des Konsumentenverhaltens sowie auch die 

kulturellen Bedingungen, die Bedeutung für den Einstieg in einen fremden Markt haben. Der 

theoretische Diskurs gründet vorwiegend auf empiristischen Forschungsartikeln innerhalb der 

erwähnten Gebiete und auf Erforschungen über unterschiedliche Einzelhändler.  

 

Im zweiten Teil dienen uns die behandelten theoretischen Gebiete als Ausgangspunkt für die 

Analyse von der Internationalisierungsstrategie Aldis und Lidls und von den dänischen 

Marktverhältnissen in Bezug auf Konsumentenverhalten und kulturelle Bedingungen, die 

Einzelhändler wie Aldi und Lidl beachten sollen. Die Analyse von der 

Internationalisierungsstrategie gründet sich hauptsächlich auf persönlichen, telefonischen und 

postalischen Interviews mit praktischen und theoretischen Experten, auf Berichterstattung über 

Aldi und Lidl sowie auf eigenen Beobachtungen. Die Analyse von den Verhältnissen des 

Konsumentenverhaltens ist vorrangig in zwei Fokusgruppeninterviews mit dänischen 

Konsumenten verankert. Um die Validität der Fokusgruppeninterviews zu erhöhen, wurden die 

Aussagen mit den obenerwähnten Experten-Interviews und Berichterstattungen verglichen. 

 

Die theoretische Literaturbearbeitung zeigte, dass die Faktoren der Marktkonditionen, kultureller 

und geographischer Nähe, psychischer Distanz sowie Standardisierung vs. Anpassung und der 

benutzten Art des Markteinstiegs (hierunter der gewählten Einstiegsstrategie, z.B. Überlegungen 

über Standort und Geschäftsgröße) wesentliche Elemente des Internationalisierungsprozesses 

eines Einzelhändlers sind. Was das Konsumentenverhalten betrifft, wurde als Ausgangspunkt 

meine angepasste Version der fünf Phasen im Entscheidungsprozess (Problemerkennung, 



Informationsgewinnung, Bewertung der Geschäftsalternativen, Geschäftswahl und 

Nachkaufverhalten) benutzt. 

 

In Bezug auf Aldis bzw. Lidls Internationalisierungsstrategien (d.h. die internen Faktoren) waren sie 

mit mehreren verfehlten Dispositionen behaftet. Beide haben die psychische Distanz unterschätzt, 

weshalb sie auf die Marktkonditionen nicht genügend vorbereitet waren. Außerdem haben sie 

versucht ein Standardisierungskonzept durchzudrücken, das die Konsumenten bis heute nicht 

besonders gut aufgenommen haben. 

 

Die Analyse von den Verhältnissen des Konsumentenverhaltens (d.h. die externen Faktoren) 

zeigte, dass die Konsumenten eine gewisse Informationsgewinnung und Planung des 

Lebensmittelkaufs unternehmen, und dass Kriterien wie Produktsortiment, Abstand zum Geschäft 

und die Bekanntschaft der Produkte und des Geschäfts bei der Bewertung von 

Geschäftsalternativen wesentlich sind. Außerdem zeigte die Analyse, dass die 

Konsumentenkriterien mit der Auffassung von besonders Aldi disharmonieren, während Lidl künftig 

ein gewisses Potenzial hätte. 

 

Schlussfolgernd lässt sich aus der Analyse schließen, dass der Einstieg der Einzelhändler Aldi und 

Lidl in Dänemark aufgrund einer Reihe von internen und externen Faktoren scheiterte. Die Lidl-

Führung hat jedoch laut meinen Fokusgruppen größere Möglichkeiten die Situation zu ändern, da 

sie umstellungsbereiter als Aldi scheint. 
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1. Indledning, problemformulering og metode 

 

1.1 Motivation 

De tyske detailhandelskæder Aldi og Lidl er to af mastodonterne på det europæiske marked inden 

for fødevaredetailhandlen. Samtidig hører de begge til blandt de absolutte sværvægtere på 

verdenskortet for detailhandel. I 2007 havde Aldi og Lidl en samlet omsætning på henholdsvis ca. 

351 mia. kr. og 415 mia. kr.1 (Bjerrum 2009a). Til sammenligning havde Danmarks to absolut 

største aktører på detailhandelsmarkedet inden for dagligvarehandel, Coop Danmark (Kvickly, 

Super Brugsen, Dagli’ Brugsen, Fakta og Irma) og Dansk Supermarked (Bilka, Føtex og Netto) en 

samlet omsætning på ca. 99 mia. kr. i 2009 (”Kort om dansk dagligvarehandel”. 2010). Hvorfor er 

det så indtil nu ikke lykkedes for de to kæder at etablere sig på det danske marked for alvor, på 

trods af Aldis og Lidls økonomiske overlegenhed og store ambitioner? Efter henholdsvis 33 år og 5 

år sidder Aldi og Lidl blot på hhv. 11,7% og 5,5% af discountmarkedet i Danmark2

 

, hvor 

markedslederen Netto (i DK siden 1981) har erobret hele 40%, og Fakta (i DK siden 1981), som 

den nærmeste konkurrent, sidder på 23% af discountmarkedets samlede omsætning i Danmark 

(Euromonitor International: 2010). 

 

Denne problemstilling fangede min interesse samtidig med at forskere har efterspurgt denne type 

undersøgelser. Bl.a. skriver O’Grady & Lane, at: 

“In particular, it would be useful to analyze the performance of companies from 

other countries trying to enter ‘psychically close’ countries, to learn whether they 

also have difficulty performing.” (1996: 329)3

 

. 

Derfor vil jeg i denne afhandling undersøge, hvorfor to veletablerede detaillister på det tyske 

hjemmemarked, som er Europas største marked, har haft så relativt store vanskeligheder med for 

alvor at etablere sig på et nærmarked4

                                                
1 Omregnet til kr. fra dollars (omregningsfaktor 6,0) 

 som det danske. Der har i pressen været skrevet en del 

omkring Aldis og Lidls udvikling i Danmark, deres strategi, potentiale og begrænsninger på det 

danske marked. Disse spekulationer i pressen og ekspertudtalelser har ydermere været med til at 

fange min interesse. 

 

2 Når man udelader ikke-discountforretningerne fx Kvickly, Bilka, Føtex, Super Brugsen, SuperBest og lignende i 
Danmark 
3 Deres analyse handler om canadiske detaillister i USA. 
4 Se afsnit 1.5.2 for definition af ’nærmarked’. 
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1.2 Problemidentifikation 
Denne kandidatafhandling har sit udspring i ovenstående motivation. Ud fra nedenstående 

problemstilling og den foretagne litteratursøgning er der især to områder, jeg finder interessante at 

gå i dybden med. Det drejer sig om valg af internationaliseringsstrategi og forbrugeradfærd, 

herunder kulturelle forhold. Hvad angår internationaliseringsstrategi inden for detailhandlen er det 

et tema, der er blevet ivrigt diskuteret de seneste 10-15 år, og jeg mener derfor, at det er et 

væsentligt teoretisk område at diskutere nærmere og analysere Aldi og Lidl ud fra. De fleste 

teoretikere, der beskæftiger sig med internationalisering inden for detailhandlen, skriver jævnligt 

om, at detaillisterne skal være opmærksomme på landspecifikke 

kulturelle/forbrugeradfærdsmæssige forhold, forbrugerkultur og forbrugeradfærd. Derfor mener jeg, 

det er interessant at redegøre for de forbrugeradfærdsmæssige forhold, for efterfølgende at 

overføre den behandlede teori på de konkrete cases omkring Aldis og Lidls indtrængning og 

etablering i Danmark. 

 

1.3 Problemstilling 
Ud fra ovenstående motivation og problemidentifikation har denne kandidatafhandling til formål at 

klarlægge årsagerne til og analysere nogle af de faktorer, der indtil nu har bevirket, at Aldi og Lidl 

efter flere år på det danske marked ikke for alvor har formået at få fodfæste på markedet. Når 

problemstillingen betragtes overordnet, har Aldi og Lidl haft gode forudsætninger for at opnå en 

stor markedsandel i Danmark. Derfor kan det virke overraskende, at begge detaillister har haft 

problemer med at etablere og konsolidere sig på det danske marked. Med udgangspunkt i de 

ovennævnte teoretiske hovedområder vil jeg undersøge, om disse forhold har haft indflydelse på 

og kan være forklarende årsager til Aldis og Lidls begrænsede succes på det danske marked. 

 

1.4 Problemformulering 

De ovenstående overvejelser i motivationen, problemidentifikationen og problemstillingen har 

bidraget til opstillingen af følgende problemformulering: 

 

 

Kan Aldis og Lidls begrænsede succes på det danske marked forklares med en fejlslagen 

internationaliseringsstrategi og/eller en manglende indsigt i og fokusering på 

forbrugeradfærdsmæssige forhold? 
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Som hjælp til besvarelsen af ovenstående problemformulering vil der i afhandlingen blive arbejdet 

ud fra følgende underspørgsmål: 

 

• Hvilke faktorer har ifølge teorierne omkring internationaliseringsstrategi og forbrugeradfærd, 

herunder kulturelle forhold, betydning for en detaillists internationalisering? 

 

• Kan der ud fra Aldis og Lidls respektive valg af internationaliseringsstrategi, herunder deres 

valg af Danmark som marked, findes forklaringer på deres begrænsede succes? 

 

• Kan der med udgangspunkt i forbrugeradfærdsmæssige forhold og de dertilhørende 

kvalitative undersøgelser findes forklaringer på Aldis og Lidls etablerings- og 

konsolideringsvanskeligheder i Danmark? 

 

1.5 Afgrænsning og begrebsafklaring 
1.5.1 Afgrænsning 
Inden for litteraturen, omhandlende internationalisering af detailhandlen, er der skrevet en del om 

motiverne for at internationalisere bl.a. af Akehurst & Alexander 1995, Alexander 1995, Williams 

1992 og Quinn 1999. Dette anerkender jeg som et vigtigt element. Dog vil jeg ikke behandle disse 

motiver, da de ikke er essentielle i forhold til denne afhandlings fokus. Det skyldes, at mit fokus er 

de strategiske overvejelser, efter en egentlig beslutning om at internationalisere er foretaget; derfor 

vil jeg undlade at gå i dybden med motiverne, som primært er af betydning, inden en beslutning om 

at internationalisere træffes. 

I lyset af den foretagne litteratursøgning har jeg, inden for rammerne af denne afhandling, valgt at 

definere det brede koncept internationaliseringsstrategi som værende de overordnede og 

indledende strategiske overvejelser, en virksomhed foretager sig omkring valg af 

indtrængningsmarked, overvejelser omkring standardisering versus tilpasning samt valg af 

indtrængningsmetode herunder strategi i forbindelse med butikslokaliteter, da det er disse 

områder, der er de væsentligste jævnfør denne problemstilling. 

 

Da det teoretiske område omkring forbrugeradfærd og kultur dækker flere aspekter og 

indgangsvinkler, har jeg valgt at afgrænse og redegøre for de kulturelle forhold: national kultur, 

identitet, værdier og kulturbundne produkter. Jeg har valgt ikke at benytte de fem 

kulturdimensioner (magtdistance, individualisme versus kollektivisme, maskulinitet versus 

feminisme, usikkerhedsundvigelse samt lang- og kortsigtet orientering), fremsat af den til dato 

mest citerede kulturforsker Geert Hofstede (Søndergaard: 2005). Det skyldes, at hans dimensioner 



 Internationalisering og forbrugeradfærd – Aldis og Lidls indtrængning og etablering i Danmark 

 

7 

 

efter min overbevisning er bedre egnet til en kontrastiv analyse mellem nationer. I denne 

afhandling har jeg vurderet de ovennævnte kulturelle forhold som værende mere velegnede til at 

indgå i analysen af forbrugeradfærden inden for dagligvarehandlen i Danmark. 

 

Hvad angår forbrugeradfærden tager jeg i teoribehandlingen og analysen udgangspunkt i 

beslutningsprocessens faser: problemerkendelse, informationssøgning, evaluering af alternativer, 

købsbeslutning (valg af butik) og efterkøbsadfærd. I forbindelse med dette udgangspunkt vil jeg 

blandt andet redegøre for forhold som involveringsgrad, brand-awareness, forbrugerloyalitet og 

forbrugertillid. 

 
1.5.2 Begrebsafklaring 
Kulturbundne produkter - begrebet er jævnligt blevet debatteret inden for litteraturen. Den 

overvejende del af teoretikere mener dog, at man godt kan tale om et begreb som kulturbundne 

produkter. Et kulturbundent produkt er i denne afhandling defineret som et produkt, hvortil der 

knytter sig et sæt værdier og følelser, der udspringer af fx en fælles kulturel, historisk og geografisk 

baggrund. 

 

Nær- og fjernmarked – jeg har valgt at definere et nærmarked som et marked, der sammenlignet 

med hjemmemarkedet ligner dette såvel kulturelt som markedsforholdsmæssigt og samtidig typisk 

har en geografisk nærhed til hjemmemarkedet. Modsat forholder det sig med et fjernmarked. 

 

1.6 Formål 
Som tidligere nævnt er det interessant, hvilke faktorer der har bevirket, at Aldi og Lidl indtil nu ikke 

har opnået en mere markant rolle og større status på det danske marked. Derfor har denne 

afhandling til hensigt at bidrage til forståelsen af Aldis og Lidls begrænsede succes på det danske 

marked. Se også vidensproduktionsprocessen illustreret i figur 1, afsnit 1.7.4. 

Afhandlingen vil belyse og analysere Aldis og Lidls strategiske valg i forbindelse med deres 

internationalisering og vil samtidig analysere de forbrugeradfærdsmæssige forhold på det danske 

marked og disses konsekvenser for Aldis og Lidls etablering. 

 

1.7 Metode for afhandlingen 
1.7.1 Valg og indsamling af empiri  
Til analysen af afhandlingens problemstilling er der blevet benyttet desk research i form af 

sekundære datakilder og field research i form af fokusgruppeinterviews med forbrugere samt 

postale, personlige og telefoniske interviews med diverse praksis-eksperter og forskere. 



 Internationalisering og forbrugeradfærd – Aldis og Lidls indtrængning og etablering i Danmark 

 

8 

 

 

I forbindelse med behandlingen af internationaliseringsstrategien er diskussionen og analysen 

baseret på sekundære datakilder, som primært består af tidsskriftsartikler, videnskabelige artikler, 

lærebøger og diverse konsulent- og forskningsrapporter, suppleret med interviews med de omtalte 

praktiske og teoretiske eksperter. Den ene del af afhandlingen kan derfor betegnes som havende 

en overvejende deduktiv tilgang, hvor jeg på baggrund af generelle principper drager konklusioner 

om enkelthændelser (Andersen 2002). Denne del suppleres med enkelte induktive elementer i 

form af de foretagne ekspert-interviews som inddrages i analysen. Ved behandlingen af 

forbrugeradfærdsdelen består empirien af de gennemførte fokusgruppeinterviews samt mine 

interviews med praktiske og teoretiske eksperter. Der er derfor i denne del af afhandlingen primært 

benyttet en induktiv tilgang til analysen, som ofte bliver benyttet i eksplorative undersøgelser, hvor 

man på basis af relativt få personers holdninger og adfærd ønsker at sige noget generelt 

(Andersen 2002: 40). 

 

Jeg har i analysen valgt at benytte både Aldi og Lidl som undersøgelsesgenstand. Det skyldes, at 

disse to detaillister på mange områder ligner hinanden fx hvad angår branche, ressourcemæssig 

kapacitet og country of origin. Det kan derfor være interessant at undersøge, om årsagerne til den 

begrænsede succes er identiske eller om der eksisterer forskellige forhold, der kan forklare den 

begrænsede succes. Flere teoretikere inden for internationalisering har benyttet tilsvarende 

metoder, hvor man har knyttet analyser af cases til teoretiske redegørelser. Eksempelvis Doherty 

(1999), Dupuis & Prime (1996), Baek (2004) og Martenson (1987) har benyttet tilsvarende 

metoder. 

 

1.7.2 Valg af teori 
Afhandlingen vil benytte sig af flere forskellige relevante teoretiske vinkler til at belyse 

problemformuleringen. Jeg vil beskæftige mig med internationaliseringsstrategi, da detaillisternes 

internationaliseringskoncept har stor betydning for deres ageren på et fremmed marked. 

Forbrugeradfærd, herunder kulturelle forhold i relation til fødevarer, er udvalgt, fordi 

forbrugeradfærden på det fremmede marked har stor betydning for, hvordan en given detaillist 

bliver modtaget af forbrugeren. 

 

Valgene af de teoretiske bidrag er sket på baggrund af, at de skal være anvendelige på de 

empiriske cases omkring Aldis og Lidls etablerings- og konsolideringsvanskeligheder på det 

danske marked. Som tidligere nævnt skiller internationaliseringsstrategi og forbrugeradfærd sig ud 

som overordnede teoretiske emner. I arbejdet med den teoretiske del af afhandlingen er flere 
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konkrete bidrag og diskussioner blevet benyttet til at præcisere det teoretiske grundlag og 

teorikildernes argumentation. Disse bidrag har primært været i form af akademiske artikler inden 

for emnerne internationaliseringsstrategi, forbrugeradfærd herunder kulturelle forhold. Artiklerne er 

efterfølgende blevet benyttet til at opstille den teoretiske ramme for analysen af Aldis og Lidls 

internationalisering, med særligt henblik på indtrængningen på det danske marked. 

 

1.7.3 Validitet 
I arbejdsprocessen med afhandlingen har det været vigtigt at forholde sig kritisk til de indsamlede 

data. For så vidt angår de primære data, de foretagne fokusgruppeinterviews med forbrugere5

1.7.4 Vidensproduktionsprocessen 

 og 

de postale, personlige og telefoniske interviews med diverse praktiske og teoretiske eksperter, kan 

disse lejlighedsvis være præget af interviewpersonernes subjektivitet, da en af pointerne med 

disse interviews netop var at erfare og indsamle deres bidrag til den samlede diskussion og 

analyse. Grundet valget af disse kvalitative metoder, vil der ikke være tale om en statistisk 

repræsentativ undersøgelse. Der vil i den sammenhæng kunne komme divergerende meninger og 

holdninger, der kan inddrages i diskussionen. Flere af de praktiske og teoretiske eksperter har ikke 

nødvendigvis arbejdet direkte med problemstillingen omkring Aldis og Lidls indtrængning og 

etablering i Danmark. Derfor udtaler de sig i overvejende grad ud fra deres ekspertise inden for 

områderne detailhandel og forbrugeradfærd generelt. Formålet med de foretagne 

fokusgruppeinterviews var at belyse danske forbrugeres adfærd ved køb af dagligvarer, valg af 

butik og holdningen til Aldi og Lidl. De foretagne interviews med de praktiske og teoretiske 

eksperter blev benyttet i analysen af såvel internationaliseringsstrategien som forbrugeradfærden. 

 

Hvad angår de sekundære datakilder (primært de videnskabelige artikler) har jeg ligeledes forholdt 

mig kritisk til konklusionerne, da de er draget ud fra en anden sammenhæng end den specifikke 

problemstilling i denne afhandling. Fordi jeg har en erkendelsesinteresse der går ud over disse 

specifikke teoretiske konklusioner, har det været vigtigt at sammenholde konklusioner fra så bredt 

et spektrum af kilder som muligt inden for de teoretiske felter. Det skal ydermere nævnes, at 

grundet Aldis og Lidls generelle lukkethed overfor omverdenen, har det ikke været muligt at 

frembringe informationer fra virksomhederne selv, hvorfor analysen er baseret på ovennævnte 

forhold, egne observationer og pressens dækning af dem. 

 

                                                
5 Se uddybet metodegennemgang af fokusgrupperne i kapitel 6 
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Der er i afhandlingsprocessen blevet arbejdet parallelt på flere områder samtidig. Processen blev 

indledt med at studere den generelle litteratur inden for internationaliseringsteorien og 

forbrugeradfærden. Dette blev gjort for at skabe den overordnede teoretiske forståelsesramme. I 

det efterfølgende arbejde med afhandlingen viste der sig løbende behov for enten at præcisere 

eller udvide/indskrænke den litterære ramme for afhandlingen. Det vil sige, at der er blevet 

arbejdet sideløbende med teorien og empirien i form af de primære datakilder (de foretagne 

interviews) og mine cases om Aldi og Lidl. Dette er gjort for at kunne besvare problemstillingen ud 

fra et så veldokumenteret grundlag som muligt. Nedenfor er vidensproduktionsprocessen 

illustreret: 

 

Figur 1: Vidensproduktionsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Andersen (2002) 
 

Ovenstående figur udgør den videnskabsteoretiske ramme og er bestemmende for, hvordan 

problemformuleringen og dens fænomener undersøges. Derudover viser den også de 

arbejdsgange, der typisk er i en afhandlingsproces. Denne er dog ifølge Andersen (2002) sjældent 

lineær. Det vil sige, at man typisk arbejder parallelt på flere områder samtidig, hvilket også som 

ovenfor beskrevet har været tilfældet ved udarbejdelsen af denne afhandling. 

 

1.8 Afhandlingens struktur 
I den problemafklarende del (kapitel 1) bliver afhandlingens motivation, problemidentifikation, 

problemstilling, problemformulering og de metodiske overvejelser præsenteret.  

 

I den teoretiske del (kapitel 2-4) bliver de teoretiske hovedområder bearbejdet og diskuteret. 
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Kapitel 2 redegør kort for begrebet internationalisering. Kapitel 3 koncentrerer sig om teorierne 

omkring internationaliseringsstrategi på et fremmed marked. Fokus er virksomhedens valg 

foretaget på det strategiske niveau. Kapitel 4 afslutter den teoretiske del med en redegørelse og 

diskussion af de forbrugeradfærdsmæssige herunder kulturelle forhold af betydning for succesfuld 

indtrængning på et fremmed marked. I dette kapitel er det primært det operationelle niveau ved 

konsolidering på et nyt marked, dvs. hvordan forbrugerne reagerer på mødet med virksomheden, 

der belyses og diskuteres. Den teoretiske del vil fungere som udgangspunkt for afhandlingens 

analytiske/empiriske del. 

 

I den analytiske/empiriske del (kapitel 5-7) er formålet at analysere og diskutere de valg, Aldi og 

Lidl har foretaget og benyttet sig af på det strategiske niveau såvel som en analyse af de 

forbrugeradfærdsmæssige forhold på det operationelle niveau, der har betydning ved 

indtrængningen og etableringen på det danske marked. Kapitel 5 fokuserer på Aldis og Lidls 

respektive valg af internationaliseringsstrategi, for herefter at analysere og diskutere valget af 

denne i forhold til det danske marked. Kapitel 6 redegør for de metodiske overvejelser i forbindelse 

med de udarbejdede fokusgruppeinterviews og kapitel 7 fortsætter i forlængelse af kapitel 5 med at 

analysere de forbrugeradfærdsmæssige og kulturelle forhold på det danske marked, som Aldi og 

Lidl bør forholde sig til for at få større succes på det danske marked.  

 

Afhandlingen afrundes og afsluttes med kapitel 8: konklusion. Denne vil besvare 

problemformuleringens spørgsmål. 
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2. Kort omkring internationalisering i detailhandlen 
 

Der er blandt teoretikere ikke enighed om, hvad internationalisering inden for detailhandlen 

begrebsmæssigt vil sige. Internationalisering inden for detailhandlen er et begreb, der udspringer 

af internationalisering inden for produktionsvirksomheder, og som har fyldt væsentlig mere i 

litteraturen historisk set (Dawson 1994). Nogle teoretikere er dog af den opfattelse, at 

internationalisering af produktionsvirksomheder ikke kan sidestilles og sammenlignes med 

internationalisering inden for detailhandlen. Blandt disse hører Dawson, som mener, at der er store 

risici forbundet med at overføre de allerede veldokumenterede modeller fra 

produktionsvirksomhederne til detaillisterne, da der forekommer væsentlige forskelle, blandt andet 

i forhold til ’exit costs’ (1994: 269f). 

 

Dawson finder endvidere, at flere af koncepterne ikke er direkte anvendelige inden for 

detailhandel, men udelukkende kan benyttes varsomt og med en vis tilpasning, som udgangspunkt 

for andre konceptuelle fremstillinger tilpasset detailhandlen: 

 

”The process, for many reasons, is substantially different from the 

internationalization process in manufacturing firms. Whilst some concepts may be 

borrowed from the literature on industrial internationalization, for example the four 

components framework developed by Gannon (1993) may be of use, it is unlikely 

to be directly applicable to the retail sector.” (1994: 278). 

 

Andre teoretikere, bl.a. Sternquist (1997), mener, at man godt kan sidestille internationalisering i 

detailhandlen med produktionsvirksomheder. De mener, at internationalisering i detailhandlen 

svarer til, at en produktionsvirksomhed starter egen produktion på fremmede markeder. 

 

Som det fremgår, hersker der altså divergens i opfattelsen af, hvorvidt man kan bruge teorier fra 

internationalisering af produktionsvirksomheder på markedet for detailhandel. Disse teorier anses 

dog af de fleste teoretikere som gode inspirationskilder til at udarbejde specifikke teorier og 

modeller for detailhandelsbranchen (Doherty 1999, Ekeledo & Jayachandran 2009). 
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3. Internationaliseringsstrategi 
 

I dette kapitel vil jeg redegøre for og diskutere den akademiske diskurs inden for 

Internationaliseringsstrategi, hvor valg af marked lader til at ske ud fra bl.a. en forventning om 

forskelle i nær- og fjernmarkeder. Afsnittet om standardisering versus tilpasning diskuterer et andet 

centralt element af den strategiske proces, hvor virksomheden gør sig overvejelser om at benytte 

enten et globalt standardiseringskoncept eller tilpasse sit koncept til lokale/regionale markeder. 

Sluttelig er selve den fysiske indtrængningsmetode et element i virksomhedens overordnede 

strategi. Disse virksomhedsrelevante overvejelser vil blive behandlet og diskuteret i dette kapitel. 

 

3.1 Valg af fremmed marked 

3.1.1 Faktorerne kulturel og geografisk nærhed samt markedskonditionerne 
Valg af indtrængningsmarked er en essentiel del af den overordnede internationaliseringsstrategi. 

De teoretikere, der beskæftiger sig med internationalisering inden for detailhandlen, er i store træk 

enige om, at der især er tre væsentlige faktorer af betydning for valg af indtrængningsmarked. 

Disse faktorer er cultural proximity, geographic proximity og economic conditions (såvel 

makroøkonomisk på nationalt niveau som mikroøkonomisk på detailhandelsmarkedet). Dette 

belyses blandt andre af Myers & Alexander, som skriver, at: 

 

”The three factors geography, culture and economic conditions are fundamental 

to an understanding of the direction of expansion, and trends are observable in 

the commercial environment” (1996: 34) 

 

Det vil med andre ord sige, at det for mange internationaliserende virksomheder i første omgang 

drejer sig om at vælge et indtrængningsmarked, hvor der er kulturel og geografisk nærhed samt et 

marked, hvor markedskonditionerne helst skal være lig dem, virksomheden allerede kender fra 

hjemmemarkedet. Ekeledo & Jayanchandran (2009) støtter op om dette, idet de tilføjer, at det ikke 

er tilstrækkeligt, at virksomhederne blot udvælger et sådant marked. Det væsentlige er 

baggrunden for, hvorfor de vælger det specifikke marked. Ekeledo & Jaychandran udtrykker det på 

følgende måde: 

 

”To better understand the challenges and opportunities facing a retail firm in a 

foreign market, managers should analyze and understand not just the social 
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networks within the market environment, but also institutions, culture, politics and 

all micro and macro elements in which the company is embedded” (2009: 158) 

 

Det er derfor vigtigt, i den fortsatte strategiske proces, at virksomheden ikke blot analyserer data 

fra det potentielle marked, men også undersøger og tolker indsamlede data omkring de 

institutionelle, kulturelle og politiske forhold korrekt på det marked, man ønsker at trænge ind på. 

 

Burt (1993) peger på, at tidligere undersøgelser udelukkende giver et øjebliksbillede af tendenser, 

som i høj grad kan være præget af konjunkturer. Han undersøgte derfor 806 

virksomhedsbevægelser over en periode på 30 år, og disse undersøgelser understøtter det 

samme billede; at et nærmarked – kulturelt som geografisk – foretrækkes af de fleste 

virksomheder i starten af internationaliseringsprocessen. 

 

3.1.2 Tid som en yderligere faktor 

Treadgold (1991) bringer i sin forskning en yderligere faktor på banen i form af tid. Han finder 

belæg for, at en virksomheds internationale udvikling er en trinvis proces. Han konkluderer, at en 

virksomhed går igennem tre faser i dens internationaliseringsproces. Disse faser er: Reluctance 

(modvillighed), caution (tilbageholdenhed) og ambition (den ambitiøse fase). Myers og Alexander 

(1996) tilslutter sig i deres empiriske undersøgelse af de største fødevare-detaillister i Frankrig, 

Storbritannien, Italien, Tyskland og Holland denne trin/fase-opdelte progression. Myers og 

Alexander har i deres undersøgelse tilpasset Treadgolds oprindelige model ud fra 

oprindelseslandet for de undersøgte detaillister, altså i hvor høj grad er fx en fransk detaillist villig 

til at internationalisere. 

 



 Internationalisering og forbrugeradfærd – Aldis og Lidls indtrængning og etablering i Danmark 

 

15 

 

Figur 2: Propensity to internationalize. 

 
Kilde: Myers og Alexander (1996) tilpasset version fra Treadgold (1991) 

 

Modellen viser, hvor villige detaillisterne fra de undersøgte lande er til at internationalisere. 

Virksomheden vil, ifølge de teoretikere, der støtter op om Treadgolds trinvise 

internationaliseringsmodel, indledningsvis vælge at internationalisere ved at trænge ind på et 

kulturelt og geografisk nærmarked. Sternquist (1997) beskriver dette som et lav-risiko marked, 

hvor markedet ligner det hjemlige og derfor, ifølge hende, burde være mere penetrerbart end et 

geografisk og kulturelt fjernt marked. Efterhånden som virksomheden opnår erfaring med disse 

nære markeder og får opbygget selvtillid, vil denne læringskurve og læringseffekt tilskynde 

virksomheden til at undersøge mulighederne for indtrængning på markeder, der indledningsvis 

blev anset som værende kulturelt og geografisk fjernere (Myers & Alexander 1996: 40). Dermed 

bevæger virksomheden sig fra den modvillige over en tilbageholdende til den ambitiøse fase i 

Treadgolds (1991) tilpassede model. Virksomheden i den ambitiøse fase ser i højere grad på 

mulighederne på det fremmede marked frem for, om der er tale om et kulturelt og geografisk 

nærmarked (Myers & Alexander 1996: 40f). 

 

Det kan dog, til trods for den tilsyneladende udbredte enighed inden for litteraturen omkring cultural 

proximity, geographic proximity og markedsforholdene samt Treadgolds trin-model over 

udviklingen over tid, diskuteres, om man kan drage endelige konklusioner ud fra dette. Burt (1993) 

advarer bl.a. mod at foretage brede generaliseringer på baggrund af de foretagne empiriske 

undersøgelser.  
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I den sammenhæng noterer Dupuis & Prime (1996) sig blandt andet, at den store franske 

detailhandelsvirksomhed Promodès opkøbte 40 storcentre i Tyskland, hvilket ikke var nogen 

succes ud fra en overskudsbetragtning, hvorimod virksomheden til gengæld opnåede stor succes i 

Asien og Sydamerika. Flere sådanne eksempler kan findes: engelske Tesco trak sig i 1990’erne ud 

af Frankrig (Burt et al 2003), og den tyske tøjkæde C&A trak sig i 2001 ud af Storbritannien (ibid 

2003). På den baggrund kan man konkludere, at der ikke er tale om en ’opskrift’ på succes ved 

blot at følge anbefalingerne omkring trin-modellen og ved at have fokus på markeder, hvor ligheder 

i forbindelse med kulturel og geografisk nærhed samt ligheder i markedskonditionerne lader til at 

være til stede. 

 

Teorien om trin-modellen kan kritiseres for, at den ikke tager højde for, at virksomheder kan tage 

strategiske beslutninger, hvor trin springes over, eventuelt for at opnå first-mover advantage6

 

 på et 

marked. Der er heller ikke taget højde for, at en virksomhed kan gå et trin tilbage, fx fra at være en 

tilbageholdende til en modvillig internationalist. Her kan Aldi nævnes som et eksempel. Efter 

indtrængning i Østrig (1967) og Holland (1972) ekspanderede Aldi til USA (1976) for dernæst igen 

at koncentrere sig om sine nærmarkeder ved at ekspandere i Belgien (1976), Danmark (1977), 

Frankrig (1988) og Storbritannien (1990) (Dawson 1994: 275). 

3.1.3 Psykisk distance 

Udover de allerede nævnte faktorer ved detaillistens valg af nyt marked, er der behov for at berøre 

et yderligere element: begrebet psykisk distance. Begrebet ligger i direkte forlængelse af de to 

faktorer kulturel og geografisk nærhed. Begrebet er blevet diskuteret blandt mange teoretikere, 

blandt andre O’Grady & Lane 1996, Hosseini 2006, Hang & Godley 2009 og Evans et al 2008. 

 

O’Grady og Lane var som nogle af de første med til at adressere begrebet i en 

detailhandelskontekst. De definerer det i deres analyse som: 

 

”a firm’s degree of uncertainty about a foreign market resulting from cultural 

differences and other business difficulties that present barriers to learning about 

the market and operating there” (1996: 330) 

 

                                                
6 First mover advantage: at opnå en konkurrencefordel ved at være den første inden for en branche eller en niche på det 
’fremmede’ marked. 
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Det vil med andre ord sige, at der i forhold til cultural differences er tale om forskelle inden for 

kultur, forbrugeradfærd og sprog, mens business difficulties kan være fx politiske systemer og 

markedsstruktur og forretningspraksis og -metoder. I deres definition er det også vigtigt at 

bemærke vigtigheden af læring i forhold til indtrængning på et fremmed marked. De refererer 

ligeledes til, at der i deres omfattende undersøgelse, af canadiske detaillisters indtrængning på det 

amerikanske marked, er en forventning om, at geografiske nærmarkeder er nemmere at 

kontrollere end markeder, der umiddelbart er væsentligt anderledes og opfattes som fjerne. 

 

O’Grady & Lane (1996) bragte som sagt begrebet psykisk distance ind i debatten om 

detaillisternes valg af marked, men de advarer samtidig detaillisterne ved at introducere begrebet 

’psychic distance paradox’, som de beskriver som: 

 

”….is that operations in psychically close countries are not necessarily easy to 

manage, because assumptions of similarities can prevent executives from 

learning about critical differences” (1996: 309). 

 

Hosseini støtter op om O’Grady & Lane, vedrørende deres teori omkring psychic distance paradox, 

ved at supplere fra hans egen undersøgelse, at: ”…in certain cases MNC7

 

 may do worse in 

psychically close countries” (2006: 947), og Hang og Godley (2009) finder, at der er en risiko for, at 

ledelsen ikke gør sig umage for at lære om det nærmarked, man trænger ind på. Det kan altså 

opsummeres, at teoretikerne, der har beskæftiget sig med psykisk distance og psykisk distance 

paradoks, finder det vigtigt at opfatte ethvert nyt marked som et fremmed eller fjernt marked uanset 

den geografiske og kulturelle nærhed. 

3.2 Standardisering versus tilpasning 

3.2.1 Hvorfor denne diskussion? 

Diskussionen blandt teoretikere om, hvorvidt det bedst kan betale sig som virksomhed med 

internationale ambitioner at vælge et standardiserings- eller et tilpasningskoncept, er omfattende. 

Selvom megen af debatten primært omhandler og omtaler produktions- og eksportvirksomheder, 

har denne diskussion også betydning for en detaillist. Det første væsentlige bidrag i debatten 

synes at være kommet fra Hollander (1970), som konkluderede, at de fleste detaillister lod til at 

benytte den samme type af operationer på de fremmede markeder som på hjemmemarkedet. Dog 

                                                
7 MNC = Multinational Cooperations 
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kom det måske mest banebrydende og i manges øjne provokerende indlæg i debatten fra Lewitt i 

1983, som på ideologisk vis agiterede for en total standardisering af virksomhedernes 

internationale operationer. Efterfølgende indlæg i debatten har derimod i højere grad diskuteret 

problemstillingen ud fra en mere objektiv vinkel (Kragh 2000, Evans & Bridson 2005, Ekeledo & 

Jayachandran 2009, Schilke et al 2009, Martenson 1987). Diskussionen er vigtig ud fra en 

betragtning om virksomhedens profitmaksimering. Bliver profitmaksimeringen størst ved 

investering, der indebærer stordriftsfordele, eller ved at tilpasse sig forbrugernes forbrugsmønstre? 

Ud fra en detailhandels synsvinkel er denne debat om muligt endnu mere væsentlig, hvilket blandt 

andre Evans og Bridson udtrykker: 

 

”The debate surrounding strategy standardization and adaptation is even more 

relevant and important in the area of international retailing. This is because 

retailers are closer to consumers than manufacturing and exporting firms, which 

provides them with easy access to information, but also makes them vulnerable 

to differences in consumer tastes across markets.” (2005: 69). 

 

3.2.2 Standardiserings- og tilpasningsperspektivet 

Inden for litteraturen er der bred enighed om to typer af internationale virksomheder, den globale 

og den multinationale virksomhed (Martenson 1987, Lewitt 1983, Sternquist 1997, Ekeledo & 

Jayachandran 2009). En global virksomhed er ifølge Salmon & Tordjman (1989) en virksomhed, 

der ekspanderer internationalt ved at benytte et standardiseret detailhandelsformat. De benytter 

sig ofte af deres eget private label og er centralt styret (Sternquist 1997). Modsat kan en 

multinational virksomhed ifølge Sternquist defineres således: ”Multinational retailers adapt their 

retail strategies to fit the country they are entering” (1997: 266). Denne type er typisk decentralt 

styret og ekspanderer ved at etablere sig solidt i ét land/én region af gangen, inden næste marked 

udvælges (Sternquist 1997). Det vil med andre ord sige, at en global virksomhed normalt vil 

benytte et standardiseret internationaliseringskoncept, hvorimod en multinational virksomhed oftest 

vil benytte sig af en tilpasningsstrategi. 

 

Mange virksomheder er alene tiltrukket af en strategi, hvor standardisering af virksomhedens 

marketing mix8

                                                
8 Marketing-mixet: Produkt, pris, distribution og promotion 

 er den fremherskende strategi (Shilke et al 2009), grundet udsigten til 

stordriftsfordele. Som tidligere nævnt er Lewitt (1983) formentlig den største fortaler for, at 
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virksomheden udelukkende kan overleve på det globale marked ved at benytte en total 

standardisering af konceptet. Stordriftsfordelene ved et standardiseret koncept overgår ifølge ham 

hensynet til kulturelle og nationale præferencer. Lewitt udtrykker det bl.a. på følgende måde: 

 

”The world’s needs and desires have been irrevocably homogenized. This makes 

the multinational corporation obsolete and the global corporation absolute.” 

(1983: 93). 

 

Stordriftsfordelene bevirker ifølge Lewitt en effektivisering af marketing-mixet hvilket betyder, at 

virksomheden kan reducere priserne og dermed give forbrugerne bedre produkter til lavere pris. 

Forbrugeren opfattes af fortalere for standardiseringsperspektivet som værende tilbøjelig til at gå 

på kompromis med sine kulturelle præferencer og værdier for at få et billigere produkt i god kvalitet 

(Lewitt 1983, Martenson 1987). 

 

Fortalere for, at tilpasningsperspektivet har sin berettigelse, benytter derimod argumenter som den 

intelligente forbruger: at forbrugeren ikke bare er en passiv modtager, og at der er visse 

argumenter, der taler for, at forbrugeren er i stand til at tolke og foretage evalueringer ud fra 

produktet, dets oprindelse, anvendelighed og kvalitet (Martenson 1987, Kragh 2000). Derudover 

skal virksomheden forholde sig til fremmede og ofte meget forskelligartede kulturer og dermed 

også forskellige forbrugsvaner, normer og værdier såvel som barrierer, der besværliggør 

standardisering (Kragh 2000). Disse barrierer kan, udover at være kulturelle og 

forbrugeradfærdsmæssige forhold, være regulativer inden for de respektive industrier og 

markeder, forretningspraksis og sproglige forhold (Kragh 2000, Evans & Bridson 2005). 

For at anskueliggøre aspekterne omkring forskellene mellem standardisering og tilpasning har 

Kragh (2000) udarbejdet nedenstående tabel, der giver et overblik over standardiserings- og 

tilpasningsperspektiverne. 

 

Tabel 1: Tilpasning og standardisering 

 Standardization Adaptation 
Strategic orientation 
(responsiveness to company or 
market factors) 

Inside-out 
Outside-in 

Outside-in 

Basic understanding of markets 
and market trends 

Markets are similar 
Markets may be superficially 
different, but are essentially similar 
Markets are converging 

Markets are different 

Primary objectives Economies of scale Customer acceptance 
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Kilde: Kragh (2000) 
 

Kragh (2000) pointerer, at det dog gælder for begge typer, at den strategiske situation kan ændre 

sig, hvis de basale forestillinger om markedet ændres, hvilket betyder, at virksomhederne vil blive 

nødt til at forholde sig til den faktiske markedssituation. Hvis det eksempelvis viser sig, at 

markederne er markant forskellige vil standardiseringsstrategien enten resultere i fiasko eller blive 

omdannet til en tilpasningsstrategi. 

 

3.2.3 En enten-eller diskussion? 

Der er naturligvis teoretiske bidrag, der argumenterer for såvel standardiserings- som 

tilpasningsperspektivet. I den nyere litteratur viser der sig en tendens til, at diskussionen om enten 

at benytte standardisering eller tilpasning er blevet mere nuanceret. Flere teoretikere argumenterer 

for, at der ikke er tale om en enten-eller problematik. Evans & Bridson konkluderer ud fra deres 

empiriske undersøgelse, at: ”Standardisation and adaptation, however, are more properly viewed 

as two extremes on a continuum, with most companies adopting a strategy somewhere between 

the two polars” (2005: 71). De støttes af flere teoretikere, heriblandt Katsikeas et al (2006) og 

Albaum & Tse (2001), hvor sidstnævnte finder, at beslutningen om at tilpasse, og hvor meget der i 

så fald skal tilpasses, er et trade-off mellem udgifterne ved en lokalt tilpasset strategi og fordelene 

ved at servicere det lokale marked. 

Martenson (1987) nævner, at fordelene ved standardisering er besparelserne ved stor grad af 

koordination af marketingaktiviteterne, mens ulemperne og risiciene er, at virksomheden kan tabe 

store markedssegmenter såsom de intelligente forbrugere med særlige ønsker. De intelligente 

forbrugere ønsker muligvis ikke, eller også er de ikke i stand til, at identificere sig med en global 

virksomhed. 

 

Der bliver også fra Kraghs side ytret kritik af den tidligere sort/hvide debat af standardisering 

versus tilpasning. Han finder, at: 

 

”The two perspectives suffer from one common and fundamental shortcoming. 

The concepts of standardization and adaptation are based on tacit and 

unreflected assumption that what appears to the producer is also what appears 

to the user, and that a change of product attributes or activity by the producer, 

will be perceived and interpreted identically by the two” (2000: 11). 
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Ud fra den betragtning konkluderer han, at et standardiseret produkt, der fx sælges til en 

standardiseret pris, kan opfattes forskelligt ud fra den kontekst, det sælges i. Altså sælges 

produktet til samme pris i Danmark som i Rumænien vil forbrugeren opfatte prisen på produktet 

forskelligt. Sælges det til en forbruger i Danmark, opleves prisen som lav, mens den samme pris 

for det samme produkt vil blive opfattet som medium-dyr eller dyr i Rumænien. Derfor mener 

Kragh, at man bør diskutere ud fra et kontekstfrit eller et kontekstbundet produkt (Kragh 2000). Det 

vil i dette eksempel sige, at virksomheden skal vælge enten at standardisere den kontekstfrie pris 

eller den kontekstbundne pris (hvilket McDonalds er et eksempel på). Benytter man, i stedet for 

pris, produktet som eksempel, kan man sige, at en Big Mac menu er standardiseret verden over i 

forhold til hvad en Big Mac menu er, men McDonalds benytter en kontekstbunden standardisering. 

Der er nemlig forskel på kvantiteten af en sådan menu, da man i fx Danmark får en mindre 

sodavand og en mindre portion pommes frites, end i USA hvor man får en væsentlig større 

sodavand og pommes frites i den samme menu. 

 

3.3 Indtrængningsmetode og -strategi 
En detaillist skal, efter overvejelserne om valg af marked og valg mellem standardisering eller 

tilpasning, forholde sig til den fysiske indtrængningsmetode på det fremmede marked. I den 

forbindelse er der adskillige mulige metoder, en detaillist kan benytte sig af, hvor de mest 

benyttede er: organisk vækst, opkøb, joint venture, franchising og licensaftaler (Dawson 1994; 

Doherty 1999; Ekeledo & Jayachandran 2009). Den valgte metode afhænger af detaillistens 

ønsker og overvejelser, hvad angår graden af kontrol, størrelsen af omkostningerne/mulighederne 

for økonomisk gevinst og risikovilligheden (Burt 1993). 

 

Ekeledo og Jayachandran (2009) har i nedenstående tabel sammenfattet metoderne og de 

ovennævnte overvejelser. 

 

Tabel 2: Indtrængningsmetoder og konsekvenser 

 
Kilde: Ekeledo & Jayachandran (2009) 
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Der eksisterer, som det fremgår i tabel 2, fordele og ulemper ved alle indtrængningsmetoderne. 

Hvis detaillisten vælger greenfield-metoden (altså oprette egen virksomhed i landet), får detaillisten 

fuld kontrol og en eventuel stor gevinst ved succes. Modsat er der store omkostninger forbundet 

ved en sådan model. Dette skyldes, at detaillisten ved en fuld-kontrol metode udover driften også 

selv skal håndtere marketing-parametrene som fx omkostninger til produkthåndtering, 

marketing/promotion såvel som HR-aktiviteter. Hvis detaillisten derimod vælger franchise-metoden 

uddelegerer han denne del til franchise-tageren, men mister modsat kontrol og mindsker profitten. 

Der er altså vigtige strategiske og økonomiske overvejelser, der skal foretages, hvor også 

virksomhedskulturen, i såvel det enkelte land som den enkelte virksomhed, spiller ind. Fernie et al 

noterer sig fx, at: 

 

”Japanese and German companies, in contrast, prefer the organic growth 

strategy and are willing to build up market penetration in new markets over a long 

time period through developing their own sites” (2003: 331). 

 

Hvad angår Tyskland er mange virksomheder familieejede, og man ser en generel 

virksomhedskultur med hierarkisk opbygning, hvilket medfører stor kontrol over aktiviteterne, 

hvorfor mange virksomheder vælger denne metode. 

 

På trods af observationer om, at en virksomhed typisk vælger at benytte den samme 

indtrængningsmetode på et fremmed marked, som er blevet benyttet på hjemmemarkedet 

(Alexander & Doherty 2004), så viser forskning ligeledes, at to virksomheder af samme størrelse, 

karakteristika og hjemlig baggrund ikke nødvendigvis vælger samme strategi ved indtrængning på 

samme fremmede marked (Ekeledo & Jayachandran 2009, Williams 1992). Et eksempel kan være, 

at man i stedet for, på trods af økonomiske ressourcer til at operere med egen virksomhed, kan 

vælge at benytte en mere samarbejdspræget metode som joint venture for at opnå større viden om 

et ukendt marked. 

 

En yderligere afledt dimension af ovenstående er den faktiske indtrængning, hvor virksomheden 

rent fysisk etablerer sig på markedet. I den forbindelse er forhold som markedskonditioner 

(juridiske forhold, detailhandelskonditioner og lign.), strategi i forhold til lokaliteter og erhvervelsen 

af disse interessante. Her skal detaillisten gøre sig nogle grundige overvejelser ud fra såvel den 

overordnede strategi samt de nævnte faktiske markedskonditioner og forbrugeradfærden på 
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indtrængningsmarkedet. Dette vil også indgå som et element i analysen af Aldis og Lidls 

respektive indtrængningsmetode og -strategi. 

 

3.4 Anvendelse i forhold til problemstillingen 
Dette kapitel vil danne udgangspunktet og grundlaget for analysen af Aldis og Lidls 

internationaliseringsstrategi. Hvad angår valg af marked vil det blive analyseret, hvilke faktorer der 

har været medvirkende til, at Aldi og Lidl har valgt en indtrængning på det danske marked, og i 

hvor høj grad teorierne, der knytter sig til geografisk og kulturel nærhed, markedskonditionerne og 

tids-faktoren samt psykisk distance, har haft betydning for valget af Danmark.  

 

Samtidig har jeg diskuteret teorierne omkring standardisering og tilpasning. Denne diskussion er 

ligeledes relevant i forhold til Aldis og Lidls overordnede strategi på såvel globalt plan og ved 

valget af Danmark. Teorierne vil blive benyttet til analysen af, om deres respektive valg har været 

hensigtsmæssige og båret frugt i forbindelse med indtrængningen, eller om deres trufne valg har 

hindret dem i at opnå succes. 

 

Indtrængningsmetoden og -strategien vil også blive analyseret for at vurdere, om den rette metode 

og strategi er blevet valgt på det danske marked, og om der var nogle reelle alternativer ud fra 

virksomhedernes forretningskoncept og markedsmulighederne i Danmark. 
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4. Forbrugeradfærdens, herunder kulturelle aspekters, betydning ved 
indtrængning 

 

Dette kapitel vil fokusere på forhold inden for kultur og forbrugeradfærd, som er af betydning for en 

detaillist ved etablering på et fremmed marked. Som jeg allerede har redegjort for i kapitel 1 er 

kulturdimensionen relevant for en detaillist på et fremmed marked. Kultur som begreb er ligeledes 

essentielt, når det drejer sig om at forstå og analysere forbrugeradfærdsmæssige forhold på et 

marked. Det er ligeledes i kapitel 3 blevet belyst, at der kan være uforudsete og uventede store 

kulturelle forskelligheder på to geografiske nærmarkeder, og at det ikke er en garanti for succes, at 

markedskonditioner umiddelbart ligner hinanden. 

 

Kultur vil ikke indgå som en selvstændig del af den senere analyse, men vil bidrage til forståelsen 

af forbrugeradfærden på det danske marked. Jeg fokuserer derfor på kultur bredt set, jf. 

afhandlingens afgrænsning, særligt i forbindelse med mad- og fødevarekultur. 

 

Når det drejer sig om forbrugeradfærd og de overvejelser, en forbruger gør sig ved indkøb af 

dagligvarer og valg af butik, er det nærliggende at benytte beslutningsprocessen som 

udgangspunkt for teoriredegørelsen og den analytiske del, som er blevet behandlet i forskellige 

variationer af Jensen (1990), Kotler (2009) og Andersen et al (2005). Jeg vil benytte 

beslutningsprocessen i en mere abstrakt og tilpasset form. Begrundelsen herfor er, at der i denne 

afhandling ikke er tale om en beslutningsproces, der omhandler køb af ét specifikt produkt (som fx 

valg af nyt TV eller valg af type toiletpapir), men i højere grad drejer sig om valg af den butik, et 

eller flere givne køb skal foretages i. I den sammenhæng gribes beslutningsprocessen an på en 

anderledes måde, da den foregår ud fra overvejelser om valg af butik, et givent køb skal foretages 

i, frem for det enkelte produkt-køb. 

 

4.1 Kultur 
4.1.1 Hvad er kultur? 
Når begrebet kultur diskuteres, vil det ofte give anledning til længerevarende diskussioner - særligt 

med henblik på en passende og fyldestgørende definition af, hvad kultur er, hvilket mange 

teoretikere er kommet med deres respektive bud på (O’Grady & Lane 1996; Hofstede 2001 & 

2006; Leung et al 2005; House et al 2004 og Nakata & Huang 2002). Den mest citerede 

kulturforsker (Søndergaard: 2005) til dato, Geert Hofstede, definerer kultur på følgende måde: 
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”…I treat culture as the collective programming of the mind that distinguishes the 

members of one group or cateogry from another” (2001: 9). 

 

Man kan altså ifølge Hofstede (2001) tale om en form for mental programmering af hjernen, der 

består af lagrede følelser, tanker og handlinger. Hofstedes definition på kultur er dog fra flere sider 

blevet kritiseret, da andre teoretikere finder, at hans definition insinuerer, at kultur og dermed 

’medlemmerne’ af en kulturel gruppe er statisk og uforanderlig og ikke påvirkes af eksterne og 

omverdens faktorer (Yaprak 2008). Jeg er enig i, at kultur ikke bør og kan opfattes som et statisk, 

nærmest lukket system, men at kultur er en foranderlig størrelse, som påvirkes af flere elementer 

end blot kollektiv programmering, idet medlemmerne i en kulturel gruppe konstant over tid påvirker 

hinanden indbyrdes og opsøger samt tager input udefra til sig. Jeg er derfor i højere grad enig i 

kulturdefinitionen fra Nakata & Huang (2002), som Yaprak refererer til: 

 

”that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, 

and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society” 

(Yaprak 2008: 217). 

 

Ifølge den definition er kultur i højere grad set ud fra et holistisk synspunkt, hvor kultur ændrer sig i 

takt med såvel den teknologiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling over tid. Der er 

ingen tvivl om, at verden i en kulturel kontekst på mange områder er blevet mere og mere ensartet, 

hvilket blandt andet udviklingen fra landbrugssamfund mod industrisamfund/servicesamfund samt 

den teknologiske udvikling (herunder udbredelsen af internet) er årsag til. Denne udvikling har 

betydet flere ens kulturelle træk globalt set. Kulturteoretikerne er dog generelt enige om, at der 

stadig eksisterer markante forskelle i regionale/nationale kulturer, der bunder i de dybere liggende 

kulturelle træk som fx værdier og normer, der er nedarvet fra tidligere generationer såvel som 

national/regional historie. 

 

4.1.2 National kultur, identitet og værdier 
Som det er nævnt i afgrænsningen, jf. afsnit 1.5.1, har Hofstede benyttet landegrænser og altså 

nationer som omdrejningspunkt i sin undersøgelse af IBM ansatte verden over. Spørgsmålet er 

dog, hvilket også er blevet kritiseret fra flere sider (Yaprak 2008; Hollensen 2001), om man kan 

tale om egentlige nationale kulturer på baggrund af en firma-undersøgelse, hvor der kan være 

elementer af firmakultur, der ikke er forankret i en national kultur. På trods af diskussionerne, der 

kan føres om validiteten af forskellige analyser af national kultur, finder jeg det dog forsvarligt at 

tale om kulturelle fællestræk inden for en nation, da kultur, som ovenfor diskuteret, bunder i nogle 
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kulturelle fællestræk som historie, værdier og normer, som i et vist omfang giver en fælles 

forståelsesramme inden for en nations grænser. Særligt i forhold til fødevarer har analyser, måske 

lidt overraskende, vist, at man kan tale om egentlige nationale madkulturer på trods af 

globaliseringen. Blandt andet konkluderer Askegaard & Madsen i deres store redegørelse af den 

’europæiske madkultur’, at nationale grænser er af relativ stor vigtighed i relation til madkultur 

(1995: 31). 

 

Når man specifikt betragter Danmark spiller det ind, at vi er et, i en global sammenhæng, lille land 

med en forholdsvis lang, fælles historie. Der har igennem længere tid, de fleste steder i verden, 

været en debat vedrørende national kultur og nationale værdier. I Danmark har denne debat også 

huseret eksempelvis med den debatterede ’kulturkanon’. Værdibegrebet kan ifølge Gundelach et 

al (2002) defineres som udtrykkende nogle idealer, noget ønskværdigt, som den enkelte, en 

gruppe eller et samfund ønsker at opnå, men også at værdier er knyttet til individets sociale 

positioner. Danskerne vil eksempelvis gerne være foregangsmænd inden for mange miljø- og 

sundhedsmæssige områder, hvilket har bevirket mange slagsmål i EU, hvor Danmark blandt andet 

har stået stærkt på, at vi fx ikke vil tillade produkter med grænseværdier i fx fødevarer og legetøj, 

der overskrider de værdier, der er fastsat i Danmark. Her kan der være tale om, at danske værdier 

sigter mod en ønskværdig tilstand af produkter med et minimum af tilsætningsstoffer i fødevarer, 

husholdningsprodukter og legetøj. Danskerne er generelt et af de mest EU-skeptiske lande i 

Europa (Lindhardt 2001; Pedersen 2009), og samtidig et af de lande med størst national stolthed 

(Gundelach et al 2002). En af EU’s analyser viser, at 91% af danskerne er stolte af at deres 

nationalitet, hvilket er 5% højere end EU gennemsnittet (European Commission 2005). Samtidig 

viser Gundelach et al i den store værdiundersøgelse, at danskernes tilknytning til det lokale, til 

egnen og nationen er anseelig, og at tilknytningen til EU er forsvindende lille (2002: 49). Disse 

resultater kan have betydning i den senere diskussion og analyse af forbrugeradfærden på det 

danske marked. 

 

4.1.3 Kulturbundne produkter – dagligvarer 
Når man skal diskutere og analysere kultur og forbrugeradfærd, er det væsentligt at afklare, 

hvilken type produkt der behandles. I denne afhandling fokuseres der på de varer, der kan købes i 

discount-dagligvarehandlen, som primært er fødevarer, men hvor også non-food varer (shampoo, 

toiletpapir og lign.) er repræsenteret. En del teoretikere har beskæftiget sig indgående med 

begrebet kulturbundne produkter, og der er bred enighed blandt disse om, at fødevarer er et af de 

væsentligste kulturbundne produkter. Blandt andre Fischler 1980 & 1988, Kragh 2004, Brunsø et al 

1996, Reid et al 2001 og Askegaard & Madsen 1995 har beskæftiget sig kulturbundne produkter i 
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relation til fødevarer og spisevaner. Kragh benytter begrebet kulturbinding (2004: 2), hvormed der 

menes, at produkter kan være mere eller mindre bundet til de kulturer, de forbruges i. Han kommer 

i den sammenhæng ind på, at fødevarer er stærkt kulturbundne produkter, som er svære at 

standardisere modsat industriprodukter, som i et vist omfang er ’kulturfri’. En anden teoretiker, 

Fischler, er ud fra en antropologisk/sociologisk synsvinkel inde på, at: 

 

”Human beings mark their membership of a culture or a group by asserting the 

specificity of what they eat, or more precisely – but it amounts to the same thing 

– by defining the otherness, the difference of others” (1988: 280). 

 

Han nævner, at der er utallige eksempler på, at vi som mennesker definerer personer eller grupper 

af personer ud fra, hvad ‘de’ og ‘vi’ spiser (ibid: 280). Fødevarer og spisevaner kan på denne 

baggrund siges at være et centralt element, når man betragter den enkelte kulturs syn på identitet 

og selvopfattelse. 

 

Som tidligere nævnt er også flere økonomer opmærksomme på kulturs betydning, og ikke mindst 

kulturbundne produkters betydning, i en afsætningsmæssig kontekst. Dawson skriver i den 

sammenhæng, at internationalisering er mere udbredt blandt detaillister inden for non-food end 

inden for fødevare-branchen, hvor han også konkluderer, at: 

 

”Another reason may be that food, more than fashion, has a strong local cultural 

aspect to consumer choice which limits opportunities for scale economies in 

buying to be achieved through international operations” (1994: 277). 

 

Det vil altså sige, at ud fra såvel et antropologisk/sociologisk samt et afsætningsøkonomisk 

synspunkt er der forskere, der mener, at fødevarer har en vis kulturel binding, som kan være 

vanskelig at standardisere, og at kulturens betydning for fødevarer dermed har, eller ofte kan have, 

en direkte indflydelse på forbrugeradfærden og dermed også ved valg af butik. 

 

4.2 Forbrugeradfærd ved køb af dagligvarer 

4.2.1 Involveringsgrad og brand awareness 
Som tidligere nævnt er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken type produkt man taler om, når man 

diskuterer forbrugeradfærd. En måde at adskille forskellige produktkategorier på er ved at betragte 

dem som enten værende lavinvolverings- eller højinvolveringskategorier. Der har dog gennem 

tiden været diskussion af, om man overhovedet kan tale om involvering på den måde. Dette 
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diskuteres blandt andre af Finn (1983), som konkluderer, at der i højere grad er tale om vigtighed 

af produktet eller graden af brand-commitment, og dermed en forholdsvis subjektiv vurdering af 

involveringsgrad.  

 

I denne afhandlings problemstilling, vedrørende føde- og dagligvarer, kan debatten om 

involveringsgrad også findes. Reid et al nævner i den sammenhæng blandt andet, at: 

 

“Whilst it may be argued, that food is a low-involvement product category, it can 

also be argued, that the influence of personal and social values may not be 

limited to high involvement areas.” (2001: 57). 

 

Det vil sige, at daglig- og fødevarer i højere grad end ventet trækker på nogle personlige og sociale 

værdier, som er vigtige for en fødevareproducent og/eller fødevaredetaillist at være 

opmærksomme på i en afsætningsmæssig kontekst. Jeg mener på denne baggrund ikke, at 

diskussionen om en opdeling i lav- og højinvolvering er helt så sort/hvid. 

 

Inden for dagligvarehandlen, og i særdeleshed discount-branchen, er der ved første øjekast tale 

om en typisk lavinvolveringskategori, når man betragter kompleksiteten af kategorien og 

produkterne som enkeltstående køb. Det vil sige, at der typisk vil være tale om, at 

købsadfærdstypen er rutinebetonet (Andersen et al 2005: 145), med andre ord produkter, der i 

bund og grund opfylder de samme behov, uden de store risici og hvor udelukkende de sidste faser 

i beslutningsprocessen gennemløbes. 

 

Dette kan dog perspektiveres yderligere, da man i stedet for blot at betragte erhvervelsen af et 

specifikt dagligvareprodukt kan betragte dagligvare-indkøbet mere overordnet som en større 

beslutning om, at der fx mangler indkøb til den kommende uge i husholdningen. Ud fra den 

betragtning vil et synspunkt om, at der ikke nødvendigvis er tale om en lavinvolveringskategori og 

en rutinebetonet adfærd, efter min mening, kunne retfærdiggøres blandt andet på baggrund af, at 

alle beslutningsprocessens faser gennemløbes i større eller mindre udstrækning. Man kan her tale 

om en melleminvolveringskategori og en af og til variationssøgende adfærd (Andersen et al 2005: 

145), ved køb af føde- og dagligvarer. Ved en melleminvolvering gennemløbes alle faser i større 

eller mindre grad. Et eksempel på, at der er tale om mere end en ordinær lavinvolveringskategori, 

er at forbrugerne i stor udstrækning benytter indkøbslister i forbindelse med dagligvareindkøb, 

hvilket indikerer nogle konkrete overvejelser, inden et valg af butik/køb foretages (Brunsø et al 

1996: 32); dog når kompleksiteten og det generelle engagement ved dagligvarekøb ikke samme 
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niveau som fx køb af ny bil. Ligeledes argumenterer Kuenzel & Musters i deres undersøgelse for 

at: 

 

”The results in study I show that even everyday food products fall in different 

involvement categories. Involvement varies considerably among consumers and 

is not a one-size-fit-all variable” (2007: 882). 

 

Kuenzel & Musters (2007) fortsætter med at konkludere, at i lyset af at der er tale om 

dagligvarehandel, fx fødevarer, kan dette naturligvis ikke sammenlignes med særlige køb såsom 

biler, men der er nødvendigvis ikke tale om low-involvement. 

 

Jeg definerer, som ræsonneret ovenfor, køb af dagligvarer som værende en 

melleminvolveringskategori, altså en kategori med en mindre grad af kompleksitet end en typisk 

højinvolveringskategori, men som til trods herfor inddrager elementer, der typisk forbindes med 

højinvolveringskategori. 

 

I den forbindelse er der foretaget flere undersøgelser, der viser, at graden af brand awareness er 

vigtig ved en kategori, der ikke forbindes med højinvolvering. Hawkins et al nævner, at 

undersøgelser har vist, at: ”Furthermore, they showed that the impact of repetition on belief is 

greater under low-involvement than under high-involvement viewing conditions” (2001: 2). Med 

andre ord vil det sige, at det er af stor vigtighed, at producenten/butikskæden konstant er i 

forbrugerens søgelys. En anden undersøgelse foretaget af Radder og Huang (2008) viser det 

samme, da de konkluderer, at brand awareness alene kan få forbrugeren til at vælge det 

pågældende brand udelukkende baseret på det kendte og trygge ved mærket. Ud fra 

beslutningsprocessen, som behandles i afsnit 4.2.3, spiller brand awareness også ind. Ifølge 

Macdonald & Sharp bliver: 

 

”Repetition of advertising used to keep the brand in the consumer’s consideration 

set – the set of brands to which a consumer gives serious attention when making 

a purchase decision. Brand awareness has been argued to have important 

effects on consumer decision making by influencing which brands enter the 

consideration set, and it also influences which brands are selected from the 

consideration set” (2000: 5). 
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Ud fra ovenstående er brand awareness derfor inddraget som et interessant tema i den senere 

analyse. 

 

4.2.2 Forbrugerloyalitet og forbrugertillid 

Mange undersøgelser og analyser har i den senere tid fokuseret på forbrugerloyalitet og 

forbrugertillid, særligt inden for dagligvarebranchen (Esbjerg & Juhl 2004; TNS Gallup 2004; 

Nilsson & Olsen 2000; Juhl et al 2006). I betragtning af den hårde konkurrence inden for 

dagligvarehandlen, hvor markedsandelen er stagnerende og antallet af detaillister stigende er 

dette centralt (Nilsson & Olsen 2000). 

 
Begrebet forbrugerloyalitet fokuserer primært på evnen til at få forbrugeren til at foretage genkøb i 

samme kæde/butik, samt at forbrugerens holdning til butikken har stor indflydelse ved den mentale 

bearbejdning af butiksalternativer, der foregår i forbindelse med skabelsen af loyalitet (ibid). 

 

En analyse fra TNS Gallup (2004) viser, at den danske forbruger generelt er forholdsvis selektiv i 

udvælgelsen af dagligvarebutik, hvor grundstammen af indkøb foretages i en fast (primær) butik. 

Denne analyse bakkes op af Juhl et al (2006), som konkluderer, at det inden for 

dagligvarebranchen, og endda inden for discountbranchen, er muligt at opnå en stor grad af 

kundeloyalitet, til trods for at dagligvarekøb ofte bliver kategoriseret som lavinvolvering og dermed 

en produkt-kategori, der normalt er kendetegnet ved lav forbruger- og brandloyalitet (Andersen et 

al 2005: 144). 

 

Forbrugerloyaliteten og forbrugertilliden inden for dagligvarebranchen viser sig ofte i form af 

trygheds- og sikkerhedsfaktorer (interview med Per Nyborg, bilag 7; Ostrynski 2005), som er 

typiske ved eksempelvis et rutine- eller vanekøb - man ved, hvad man får for pengene (Andersen 

et al 2005). Disse sikkerheds- og tryghedsfaktorer, kan være personlige værdier og holdninger til 

tilsætningsstoffer, økologi og sundhed. Derudover kan kulturelle forhold som fx produkternes 

smagssammensætning spille ind på forbrugerloyaliteten og forbrugertilliden. 

 

4.2.3 Beslutningsprocessen – ved køb af dagligvarer 

Som nævnt og diskuteret ovenfor, har jeg valgt at benytte den ’klassiske’ beslutningsproces i en 

mere abstrakt form end den normalt benyttes. Beslutningsprocessen vil derfor ikke vedrøre køb af 

et enkelt produkt, men i stedet fokusere på valg af den butik, et givent indkøb skal foretages i. Med 
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andre ord gennemløbes de første fire faser reelt, inden forbrugeren står i butikken. 

Beslutningsprocessen er en fem-faset model, som en forbruger i større eller mindre grad 

gennemløber inden et køb foretages/afvises. Jeg har dog tilpasset enkelte af faserne med mere 

sigende titler og indhold, inden for konteksten af denne afhandling. 

 

Figur 3: Beslutningsprocessen 

 

                                      
Kilde: Kotler et al (2009). 
 

I det følgende vil jeg applicere figuren i dens fem faser i relation til ovenstående overvejelser om 

valg af butik ved dagligvarekøb. 

 

Problemerkendelse 

I denne første fase oplever forbrugeren, at noget ikke er som det bør være. I dette konkrete 

tilfælde kan det være manglen på en eller flere essentielle dagligvarer. Der opstår dermed en 

kognitiv dissonans (Andersen et al 2005), dvs. en tilstand hvor forbrugeren oplever en forskel 

mellem en ønsket tilstand (muligheden for at lave aftensmad) og den faktiske situation (ingen 

fødevarer i køleskabet). Det vil i relation til den afdøde amerikanske psykolog Abraham Maslows 
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behovspyramide9

                                                
9 Abraham Maslows pyramide bygger på 5 faser: Fysiske behov, tryghedsbehov, sociale behov, ego-behov og 
selvrealiseringsbehov, hvor teorien er at disse søges dækket ’nedefra’ – altså først ved at dække de fysiske behov og så 
fremdeles. (Andersen et al 2005: 133ff) 

 sige, at der opstår et fysisk behov, der skal dækkes. I samme ombæring kan det 

dog også være det sociale behov, der ønskes dækket i form af, at man skal have middagsgæster 

og køleskabet er tomt, og man ikke ønsker at servere ’købemad’ for gæsterne. Reelt kan samtlige 

behov komme i spil, når man skal ’købe ind’, da jeg ikke beskæftiger mig med køb af ét specifikt 

produkt i problemerkendelsen. 

 

Informationssøgning 

Efter erkendelsen af den kognitive dissonans i problemerkendelsen, vil forbrugeren begynde en 

informationssøgning. Der er flere forhold, der afgør informationssøgningen, forhold som 

interessegraden, mærke- og butiksdifferentieringen, oplevet risiko, nytten af informationssøgning 

samt de dertilhørende omkostninger (Andersen et al 2005: 147). Denne fase adskiller sig i et vist 

omfang fra den traditionelle informationssøgning ved produktkøb og i særdeleshed ved en 

lavinvolveringskategori, hvilket skyldes, at informationssøgningen ved en lavinvolveringskategori 

ofte foretages i selve butikken med en relativ kort forudgående informationssøgning, primært 

grundet den forholdsvis lille oplevede risiko – trial-as-search (Finn 1983). 

 

Ved informationssøgning kan to typer søgning finde sted: en ekstern og intern (Andersen et al 

2005). Den eksterne informationssøgning er i forbindelse med dagligvarer særdeles vigtig, 

Ohmsen (2010) citerer forbrugeradfærdsforsker og detailhandelsekspert ved CBS Marcus Schmidt 

for at mene, at: ”80 procent af danskerne læser tilbudsaviser, men det er ikke altid styrende for 

vores indkøb. Alle går dog i en eller anden udstrækning efter tilbud”, hvilket derfor, sammen med 

brugen af eksempelvis TV-reklamer, må anses for at være et væsentligt element i forbrugerens 

informationssøgning. Den eksterne informationssøgning kan også foregå ved, at forbrugeren har 

undersøgt butikker i nærområdet, og at beliggenheden derfor er afgørende. I den ovennævnte 

artikel af Ohmsen (2010) konkluderes det, på baggrund af en analyse af 5.700 danskeres 

indkøbsvaner, at 3/4 af danskerne ikke vil bruge mere end 20 minutter i transporttid for at handle. 

Den eksterne informationssøgning kan ydermere bestå af forhold, som Brunsø et al (1996) belyser 

i deres undersøgelse af food related lifestyle (fødevarerelateret livsstil), hvori de blandt andet 

undersøger danskernes indkøbsvaner. Deres resultater viser, som tidligere nævnt, at en relativ 

stor andel danske forbrugere planlægger en stor del af deres af dagligvarekøb eksempelvis ved 

hjælp af indkøbslister (1996: 32); denne planlægning og informationssøgning kan eksempelvis ske 

ved udarbejdelse af deciderede madplaner, eller at forbrugeren undersøger produktinformation på 
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varer, der handles. 

 

Den interne informationssøgning er baseret på erfaringer lagret i hukommelsen, hvor blandt andre 

forbrugerens brand-awareness, generelle holdninger til produkter og butikker, valg-kriterier og 

værdier samt tidligere indkøbsoplevelser er af betydning. Informationssøgningen må derfor 

betragtes som et potentielt vigtigt element i beslutningsprocessen omkring valg af butik. 

 

Evaluering af butiksalternativer 

Efter forbrugeren har afsluttet informationssøgningen, begynder en bearbejdning af de indsamlede 

data. Hvilken butik vil være bedst i stand til at leve op til de behov, forbrugeren står med? Er der fx 

tale om suppleringskøb eller er forbrugeren mere optaget af at få fyldt indkøbsvognen til en hel 

uge? Dette kan have stor indflydelse på vurderingen af de forskellige alternativer. Ligeså vel kan 

der være stor forskel på, hvilke værdier/kriterier i forbindelse med køb af dagligvarer/valg af butik, 

der er vigtige for forbrugeren. Som nævnt i blandt andet afsnit 4.2.2, kan forhold som afstand, pris, 

opfattet kvalitet (fx økologi, tilsætningsstoffer, sundhed i det hele taget), produkternes 

oprindelsesland samt sortimentsudbuddet spille ind på forbrugerens evaluering af, hvilken butik der 

vælges. 

 

I sammenhæng med evaluering af butiksalternativer er forbrugerens consideration set (se citat fra 

Macdonald & Sharp i afsnit 4.2.1) også af stor vigtighed. Her trækker forbrugeren på sit kendskab 

(reelt kendskab som opfattet kendskab gennem påvirkning) i forbindelse med tidligere 

indkøbsoplevelser og kan på den måde relativt hurtigt indsnævre antallet af alternativer. Derfor kan 

de lagrede erfaringer og butikkens position i forbrugerens brand awareness være et vigtigt element 

ved valg af butik. Et andet aspekt af de tidligere erfaringer med de forskellige alternative 

muligheder er, som nævnt, forbrugerens indkøbsoplevelse i en given butik. 

 

Ifølge Bäckström & Johansson er især tre dimensioner vigtige i forbrugerens evaluering af 

(tidligere) indkøbsoplevelser. Det drejer sig om atmospherics, design og the social dimension 

(2006: 419f), hvor atmospherics fx kan være musik i butikken, duftindtryk, farver, butiksudsmykning 

samt bygningen, hvori butikken er placeret.  Design kan defineres som selve butiksindretningen. Er 

butikken let at finde rundt i og er den præsentabel, rummelig, og når vi taler om dagligvarer, er der 

ofte en forventning om en vis hygiejne og renlighed. Disse er alle områder, der afgør om 

forbrugeren har lyst til at opholde sig i butikken. Den sociale dimension drejer sig om alle former for 

interaktion (fysisk og følelsesmæssig). Dette kan være personalets betjening, men også den 

kulturelle kontekst, som omgiver forbrugeren i butikken (ibid 2006: 419f). Det kan i den 
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sammenhæng påvirke forbrugerens lyst til at foretage et køb, hvis denne føler sig usikker, utilpas 

og på ’udebane’ i butikken.  

 

Disse tre dimensioner er, eller kan være, med at til at skabe loyalitet eller modsat aversion hos 

forbrugeren overfor en eller flere butikker, da disse faktorer kan være afgørende for, om 

forbrugeren føler, at der er ’tryghed’ og tillid. 

 

Valg af butik og efterkøbsadfærd 

Efter at have gennemløbet de tre første faser vil forbrugeren træffe et valg af den butik, der bedst 

dækker det oplevede behov for en eller flere dagligvarer. Der er i den fase sjældent tale om, som 

ved gennemgang af den traditionelle beslutningsproces, at forbrugeren ender med at ændre det 

foretagne valg af butik. Når forbrugeren har truffet et valg om, hvor der skal handles, bliver dette 

valg sjældent omgjort, men det kan ske, eksempelvis hvis, for forbrugeren, væsentlige kriterier 

mod forventning ikke er opfyldt. 

 

Efter indkøbet i den valgte butik vil forbrugeren i nogle tilfælde foretage en vis efterkøbsevaluering. 

Denne evaluering resulterer enten i tilfredshed eller utilfredshed med indkøbsoplevelsen. 

Elementer i denne evaluering kan eksempelvis være, om indkøbsoplevelsen levede op til de 

forventninger, der på forhånd var stillet; blev alle varer (fra en eventuel liste) købt? Var priserne 

som forventet? Var tidsforbruget rimeligt og lignende evalueringer. 

 

4.3 Anvendelse i forhold til problemstillingen 

I dette kapitel er der blevet fokuseret på kulturelle forhold og forbrugeradfærdens rolle i forbindelse 

med køb af dagligvarer/valg af butik. Det kan være af stor vigtighed for Aldi og Lidl at være 

opmærksom på, hvilke kulturelle og forbrugeradfærdsmæssige konsekvenser deres strategi har, 

og hvordan forbrugerne opfatter henholdsvis Aldi og Lidl som indkøbssted. Den senere analyse af 

forbrugeradfærden i Danmark ved køb af dagligvarer og valg af butik, med særligt fokus på 

danskernes opfattelse af Aldi og Lidl, vil tage udgangspunkt i de forhold og faktorer, der er blevet 

diskuteret i dette kapitel. 
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5. Analyse af Aldis og Lidls internationaliseringsstrategi 
 

I dette kapitel går jeg i dybden med Aldis og Lidls internationalisering med fokus på deres 

etablering og konsolidering på det danske marked. Jeg vil tage udgangspunkt i den teoretiske 

redegørelse og diskussion i kapitel 3. Ydermere vil jeg inddrage de foretagne interviews med 

teoretiske og praktiske eksperter inden for detailhandlen, for at øge validiteten af analysen og mine 

konklusioner. 

 

5.1 Hvem er Aldi og Lidl? 
Aldis og Lidls baggrund og udvikling er relativt forskellig bortset fra, at begge er familieejede 

virksomheder med en stram topstyring (Brandes 2005; Gotschalk 2004), i sammenligning med de 

øvrige aktører på det danske marked. 

 

Aldi-konceptet, som kan betegnes som et hard-discount koncept10

 

, blev udviklet af de to Albrecht-

brødre i Tyskland efter 2. Verdenskrig og bygger på en maksimal udnyttelse af stordrift på et 

marked, hvor købekraften var yderst begrænset og kendetegnet ved stor ressourcemæssig 

knaphed bl.a. på grund af en ødelagt tysk økonomi. Disse samfundsforhold forklarer den store 

fokusering på pris- og omkostningsniveauet i Aldi, som samtidig med det begrænsede sortiment, 

ca. 800 varenumre (Turban og Wolf: 2008, 13), var medvirkende til, at Aldi blev populær hos 

tyskerne og stadig er det den dag i dag, hvilket deres markedsandele i 2006 på 42,9% af discount-

fødevarehandlen i Tyskland vidner om (ibid 2008: 12). Aldi-moderkoncernens (Aldi Nord og Aldi 

Süd) samlede internationaliseringsstrategi har haft fokus på at tilkæmpe sig markedsandele i få 

særligt udvalgte lande ad gangen, før man begav sig ud i et nyt ekspansionseventyr - en form for 

koncentrationsstrategi (ibid 2008: 29). 

Lidl blev grundlagt af Dieter Schwartz i 1973. hvilket betyder, at Lidl er kommet på markedet 

væsentlig senere end Aldi. Deres indtog på det tyske marked skete på et strategisk godt tidspunkt i 

kølvandet på oliekrisen i 1973, som endnu en gang skabte øget krav om billige dagligvarer på 

markedet. Lidl formede deres koncept efter Aldi-konceptet og var derfor fra begyndelse en tæt kopi 

af Aldi (Evert 2005). Lidl har dog gennemgået en kraftigere trading–up proces, hvilket betyder, at 

de bevæger sig langsomt fra hard-discount mod soft-discount11

                                                
10 Hard-discount koncept – er generelt defineret som en discount med et meget begrænset antal varenumre (500-1.000) 
samt typisk en stor overvægt af private-label produkter (egen-mærker) ofte i omegnen af 80-95%. 

, hvilket blandt andet kan aflæses i, 

11 Soft-discount koncept – er generelt defineret som en discount-udgave med et mellemstort antal varenumre (1.000-
1.400) samt en større udligning mellem private-label produkter og producent-produkter.  
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at de nu normalt har omkring 1.200-1.250 varenumre (”Lidl åbning i Danmark”, 2005, 30. sept). Lidl 

har på deres hjemmemarked skullet kæmpe en hård kamp for at vinde markedsandele i discount-

segmentet, dog er det lykkedes dem i 2006 at erobre 23,1% af discount-dagligvarehandlen i 

Tyskland (Turban & Wolf: 2008, 12). Lidl har generelt ført en mere aggressiv 

internationaliseringsstrategi end Aldi, da de vidste, de var oppe imod giganten Aldi på 

hjemmemarkedet. Lidl har benyttet en diversifikationsstrategi i forbindelse med 

internationaliseringen, hvor fokus har været at sprede Lidl-butikkerne hurtigt på flest muligt 

markeder (ibid 2008: 29), samtidig hermed har Lidl udelukkende fokuseret på det europæiske 

marked indtil nu. 

Lidl er, siden deres indtræden på det franske marked i 1988, repræsenteret på 21 udenlandske 

markeder. Som kontrast hertil er Aldi siden deres indtræden på det østrigske marked i 1967 blot 

repræsenteret på 18 udenlandske markeder (ibid 2008: 16f og 24). 

 

5.2 Valg af Danmark som indtrængningsmarked 
Ved en analyse af såvel Aldis som Lidls indtrængning og etablering på det danske marked, er det, 

som behandlet i kapitel 3.1, væsentligt at fokusere på, hvilke overvejelser der kan have ligget til 

grund for, at de valgte Danmark som et marked, de ønskede at give sig i kast med. Hvilken rolle 

har Danmark spillet i Aldis og Lidls respektive internationaliseringsstrategier, og hvilke 

forventninger kan det formodes, at de har haft til det danske marked og deres egen formåen? Jeg 

vil analysere disse spørgsmål ud fra de behandlede faktorer omkring kulturel nærhed, geografisk 

nærhed, markedskonditionerne samt psykisk distance. 

 

5.2.1 Hvorfor valgte Aldi indtrængning i Danmark? 

Aldi trængte ind på det danske marked i 1977, hvilket umiddelbart har været en velovervejet 

beslutning. Denne beslutning om indtrængning i Danmark kan bl.a. forklares ud fra en række 

forhold omkring markedskonditionerne i Danmark. 

 

Efter den første oliekrise i Danmark i 1973 var købekraften blevet reduceret kraftigt i samfundet på 

grund af en voldsom stigning i udgifter til energi, især el, varme, benzin og olie (interview med 

Flemming Sørensen, bilag 9). Aldi har derfor formentlig vurderet, at markedskonditionerne var 

relativt sammenlignelige med de herskende markedskonditioner på det tyske marked i den lange 

periode efter 2. verdenskrig med ressourceknaphed. Samtidig har Aldi formentlig set Danmark som 

et brohoved til resten af Skandinavien, som adm. dir. i De Samvirkende Købmænd, John Wagner, 

ligeledes er inde på (bilag 4). 

Der er ingen tvivl om, at Aldi har gjort sig nogle fornuftige overvejelser over markedskonditionerne, 
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måske bortset fra strukturen på det danske arbejdsmarked. Man har fra Aldis side måttet kæmpe 

med den danske fagforeningsstruktur, en struktur og styrke man har været uvant med fra 

hjemmemarkedet, hvilket kan have haft stor betydning for rekruttering af medarbejdere og Aldis 

anseelse i samfundet (interview med Kathrine Heiberg, bilag 5; Mikkelsen 2005). 

 

Man kan til gengæld diskutere, hvilken betydning Danmark har spillet som geografisk og kulturelt 

nærmarked. Når man betragter Treadgolds trin-fase model, jf. kapitel 3.1.2, følger Aldi kun i mindre 

grad modellen. Aldi indledte deres internationalisering ved tydeligt at fokusere på de geografiske 

og kulturelle nærmarkeder: Østrig (1967), Holland (1972) og Belgien (1976). Herefter bevægede 

Aldi sig til den tilbageholdende fase, jf. figur 2 i afsnit 3.1.2, hvor en øget selvtillid fra Aldis side 

betød, at de ekspanderede til USA i 1976. Dog valgte Aldi dernæst at koncentrere sig 

omnærmarkeder som Danmark, Frankrig, Storbritannien og Irland i den rækkefølge (Turban & 

Wolf: 2008: 16f) i stedet for at bevæge sig til den ambitiøse fase, såsom at satse på kulturelt fjerne 

markeder, fx Sydamerika eller Asien. Altså en opbremsning eller delvis tilbagegang til den 

modvillige fase. Aldi har fokuseret på lande i den vestlige sfære, og har efter 41 års 

internationaliseringsproces ikke vist sig som en ambitiøs detaillist. 

Da indtrængningen i Danmark skete efter en indtrængning til et oversøisk land (USA), kan det 

virke, som om dimensionerne: kulturel og geografisk nærhed, ikke har været altafgørende for Aldi, 

hvilket Turban & Wolf (2008) anerkender. De nævner bl.a., at hovedkriterierne for Aldi ikke er 

geografisk nærhed, men derimod økonomisk attraktivitet og markedspotentiale (2008: 18). Mine 

interviews (bilag 2 til 9) tyder ligeledes på, at den væsentligste grund til at Danmark blev valgt 

formentlig har været, at det var et marked med et relativt stort vækstpotentiale og dermed en 

mulighed for økonomisk gevinst. At det samtidig har været et kulturel og geografisk nærmarked har 

sandsynligvis blot gjort Aldis beslutning nemmere. 

 

Der er blandt de foretagne interviews (bilag 2 til 9) relativ stor enighed om, at Aldi nok til en vis 

grad har været ’blændet’ af, at Danmark som et lille nærmarked formentlig ikke har været nogen 

sag at trænge ind på. John Wagner (bilag 4) udtrykker det ved, at Aldi formodentlig har opfattet 

markedet som deres egen baghave. Tidligere adjunkt og nu ekstern lektor ved CBS, Jesper 

Aastrup, nævner, at Aldi nok har anset Danmark som et overkommeligt marked (bilag 3). Der er i 

mine interviews (bilag 2 til 9) derudover bred enighed om, at den psykiske distance er blevet 

kraftigt undervurderet. Jeg har tidligere refereret til O’Grady & Lane, som i den selvsamme 

undersøgelse skriver: 
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“Although they12

 

 conducted various forms of market research, their lack of 

experience in the US market hindered their ability to interpret it. Unfortunately, 

even after they recognized the obvious difference in the two cultures, they 

continued to assume that they could operate in the US as they had in Canada” 

(1996: 320). 

De fortsætter med at nævne, at der eksisterede en tro på, at hvis detail-konceptet virkede i 

hjemlandet og virksomheden var stor og kendt der, ville det være nemt at overføre konceptet til et 

nærmarked. Dette kan også have været tilfældet med Aldi, som professor ved CBS, Flemming 

Poulfelt, er inde på (bilag 2). Ifølge ham har Aldi nok opfattet sig selv som stor og til dels 

monopolistisk. Dette kan have affødt en vis arrogance i sin ageren på et kulturelt og geografisk 

nærmarked. 

 

5.2.2 Hvorfor valgte Lidl indtrængning i Danmark? 
Baggrunden for Lidls indtrængning i Danmark i 2005 er meget forskellig fra Aldi, hvor Aldi havde 

first-mover advantage, kom Lidl på markedet med en last-mover advantage, ved at forsøge at lære 

af andres problemer eksempelvis Aldis. Forbrugerudviklingen på det danske marked fra 1977 til 

2005 er markant på en række områder. Discountkonceptet fik yderligere vind i sejlene efter den 

anden oliekrise i 1979, hvor købekraften igen faldt markant. De danske discount-aktører var i 2005 

etableret på markedet med Fakta og Netto, som begge var en reaktion på Aldis indtræden 

(interview med John Wagner, bilag 4) og disse er nu de to klart største aktører på discount-

markedet. Generelt er det danske marked siden 1977 blevet kendt for at være et attraktivt marked, 

pga. af en stor discountandel som i 2010 udgjorde 32,6% af dagligvareomsætningen med en 

stigende tendens (Knudsen 2010). Det var på denne baggrund, Lidl valgte at etablere sig. 

 

Lidls internationaliseringsstrategi er i noget større omfang end Aldis baseret på ”Versuch und 

Irrtum” (Turban & Wolf: 2008, 26), altså, at man kaster sig ud i en ekspansion, hvor risikoen for 

fiasko er indkalkuleret. Lidl har grebet internationaliseringen anderledes an end Aldi, da man i 

første omgang ikke nødvendigvis har prioriteret geografiske og kulturelle nærmarkeder. Dette 

bliver tydeligt, når man betragter de lande og den rækkefølge, Lidl har grebet internationaliseringen 

an i. Lidl har i højere grad fokuseret på store volumenmæssige markeder som Storbritannien, 

Frankrig, Italien og Spanien (Ibid: 2008, 24). Man har arbejdet efter en strategi, som drejede sig 

om at brede sin markedsdominans ud over flest mulige markeder uden at skele til geografisk og 

                                                
12 De canadiske detaillister der blev interviewet i deres undersøgelse 
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kulturel nærhed. De overvejelser, man sandsynligvis har gjort sig, har derfor primært været baseret 

på markedskonditionerne ud fra markedets generelle potentiale. Som flere af mine interviews også 

indikerer (bilag 2 til 9), har det primære fokus ligget på vækstmuligheder økonomisk og 

markedsmæssigt. 

 

Den anden del af markedskonditionerne, som bl.a. omhandler arbejdsmarkedsforholdene, har 

formodentlig overrasket Lidl. Det drejer sig primært om fagforeningernes voldsomme reaktion, hvor 

der blev skabt nærmest hetz-tilstande mod Lidl allerede inden dennes indtræden på markedet 

(Bjerrum 2009c; ”Berygtet koncern til Danmark”, 2004, 24. feb.), der skyldtes Lidls ry i hjemlandet 

som en ’fagforenings- og arbejderfjendsk’ arbejdsplads (Euromonitor International 2007). Selvom 

det endte med forsoning i al fordragelighed, er det med stor sandsynlighed kommet bag på Lidl. 

Derudover er Lidl stødt på problemer i forhold til den danske planlov, som ikke tillader nyopførsel 

af butikker i den størrelsesorden, som Lidl-konceptet sigter mod (Grünbaum 2007). I den 

forbindelse nævner Kathrine Heiberg (bilag 5), at udlejere af lokaliteter til detaillister er en barriere 

for Aldi og Lidl, ikke fordi de har noget imod Aldi og Lidl som sådan, men snarere fordi deres 

image/brand ikke er attraktivt for en udlejer at have i bygningen. Dette har også været 

medvirkende til, at etableringen i Danmark indtil nu har taget væsentlig længere tid, end såvel 

eksperter som Lidl selv havde ventet. 

 

Når det drejer sig om den psykiske distance, kan det tolkes ud fra de foretagne interviews og 

faktiske omstændigheder, der har været omkring Lidls etablering, at de generelt har været bedre 

forberedte til det danske marked end Aldi var det. Dette kan sandsynligvis begrundes med en lidt 

større parathed. På mange af de markeder, Lidl er trængt ind på, har de i højere grad været 

efterfølgere eller endda sen-efterfølgere. Derfor har de været nødsaget til, trods deres 

ressourcemæssige styrke, i højere grad at forberede sig på eventuelle konsekvenser af deres 

indtræden, da der ofte ikke har været tale om markeder, Lidl selv har kunnet forme. Det til trods 

mener jeg, at de er blevet fanget af en for stor tro på egen styrke og undervurderet den psykiske 

distance samt de forskelligheder, der findes på hhv. det danske og det tyske marked, hvilket blandt 

andet bekræftes af adm. direktør for Institut for Center-Planlægning, Per Nyborg (bilag 7). 

 

5.3 Aldi og Lidl – standardisering eller tilpasning? 
I forbindelse med en analyse af en virksomheds grad af standardisering eller markedstilpasning, vil 

jeg tage udgangspunkt i marketing-mixet, jf. afsnit 3.2.2. Tidligere nævnte jeg i forbindelse med 

Levitt, at det ifølge ham handler om en effektivisering af dette mix. Andre forskere definerer det 

ligeledes på denne måde, blandt dem er Shilke et al, som ræsonnerer: ”We define standardization 
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as the degree to which firms apply common marketing-mix variables across national markets” 

(2009: 25). Den følgende analyse vil derfor tage sit udgangspunkt i de 4 P’er: Price, Product, Place 

(distribution) og Promotion (Martenson 1987: 9). 

 

5.3.1 Aldis 4 P’er – standardisering eller tilpasning? 

Overordnet benytter Aldi sig af en inside-out strategi, når det drejer sig om standardisering og 

tilpasning, jf. tabel 1, afsnit 3.2.2. Ved denne strategi forsøger detaillisten at ’omvende’ forbrugeren 

stort set uden at gå på kompromis med sin strategi (Kragh 2000: 8). 

 

Pris-parameteren 

Der er, som tidligere nævnt, ingen tvivl om, at Aldis vigtigste konkurrence-parameter er prisen. Aldi 

opererer med en gennemført pris-politik, hvorved de uanset hvad vil tilbyde forbrugeren de billigste 

priser. Prisen er standardiseret i en kontekstbunden sammenhæng, jf. kapitel 3.2.3, hvor prisen i 

Danmark ikke nødvendigvis er identisk med prisen på hjemmemarkedet (da forhold som moms og 

andre landspecifikke/lovgivningsmæssige forskelle gør sig gældende), men i stedet standardiseret 

i forhold til en prispositionering. Aldi vil være de billigste på såvel hjemmemarkedet som på 

indtrængningsmarkedet. 

 

Produkt-parameteren 

Som det fremgår af hovedparten af de foretagne interviews (bilag 2 til 9), er der enighed om, at 

denne parameter er et område, hvor Aldi forsøger at standardisere globalt. Når man betragter det 

begrænsede antal varenumre, er disse standardiseret over en bred kam, hvor rundt regnet 80 til 

95% af varerne er private-label (Turban & Wolf 2008); de fleste af disse sælges uafhængigt af 

salgsmarked – dog bliver disse varer til det danske marked efterhånden produceret i Danmark 

(”Lidl åbning i Danmark”, 2005, 30. sept). Den tilpasning, som Aldi har måttet gå på kompromis 

med – og som er foregået langsomt og gradvist over deres 33 år i Danmark – har været på frisk-

vare-området, hvor man bl.a. har indført salg af ’frisk’ mælk. Samtidig forsøger Aldi at få 

produkterne til at se så danske ud som overhovedet muligt, fx ved danske navne og lignende, 

hvilket kan betragtes som en tilpasning af ren overlevelsesmæssig karakter. Aldi ønsker formentlig 

i bund og grund ikke at inddrage danske og udenlandske mærkevarer i deres sortiment (jf. bilag 9). 

 

Placerings (beliggenheds)- og distributionsparameteren 

Aldi havde, som den første dagligvare-discounter på markedet og pga. deres overordnede 

beliggenhedsstrategi, gode muligheder for at udsøge sig de optimale beliggenheder. Dette skyldes 

ifølge interview med adjunkt i detailhandel ved Århus Universitet, Lars Esbjerg, at Aldis koncept 
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kræver mindre plads end de daværende (og nuværende) konkurrenter. De har derfor kunnet 

overføre denne del af konceptet fra hjemmemarkedet stort set uhindret. Dog er der i dag en 

tendens til, at Aldi får sværere og sværere ved at finde nye beliggenheder grundet udlejernes 

bekymringer, der formentlig skyldes deres image og brand (interview Jesper Aastrup samt Kathrine 

Heiberg, bilag 3 og 5) og at trenden går mod større og større butikker hvilket ikke harmonerer med 

Aldis strategi (interview med Lars Esbjerg og Per Nyborg, bilag 6 og 7). 

Hvad angår Aldis distributionskanaler, er der, som tidligere nævnt, tale om en meget lukket 

organisation, og en så vigtig forretningshemmelighed forsøger man naturligt nok at 

hemmeligholde. Derfor er det svært at konkludere noget i den sammenhæng, men der er 

umiddelbart ingen anledning til at tro, at de har tilpasset denne mere end absolut højst nødvendigt, 

da distribution er et af de vigtigste led i fastholdelsen af en lav pris som fødevaredetaillist. 

 

Promotion-parameteren 

Promotion-parameteren er den parameter, der bliver skelet mindst til hos Aldi, som Turban og Wolf 

skriver: ”Auf aggressive Werbung wird völlig verzichtet” (2008: 13). Aldi havde i mange år ingen 

form for reklame-aktivitet i Danmark, dog er de efterfølgende begyndt at udgive en sparsom 

tilbudsavis, da en fødevaredetaillist, ifølge Jesper Aastrup (bilag 3), ikke kan klare sig uden en 

tilbudsavis i Danmark. Interessant nok fokuserer tilbudsavisen, modsat deres konkurrenter i 

Danmark, i stor udstrækning på non-food varer. Fødevarer udgør i gennemsnit blot 33%13

 

 af deres 

typiske tilbudsavis, hvilket kan skyldes, at Aldis fødevarer per definition skal være så billige som 

overhovedet muligt (Turban og Wolf: 2008: 21). 

Der bliver fra Aldis side ikke brugt ressourcer på øvrige promotion-foranstaltninger, derfor må man 

definere deres promotion-strategi som udpræget standardiseret. 

5.3.2 Lidls 4 P’er – standardisering eller tilpasning? 

Hvad angår Lidl, benytter de også et veltilrettelagt standardiserings-koncept. Ud fra 

betragtningerne i den nedenstående analyse, er der dog i højere grad tale om en 

standardiseringsstrategi af typen outside-in strategi, jf. tabel 1 afsnit 3.2.2. Det vil sige, at hvis 

detaillisten opererer på flere markeder, hvor markederne ikke konvergerer, og der insisteres på at 

følge denne strategi, vil den løbende blive omdannet til en strategi med en delvis eller begrænset 

tilpasning til markedet (Kragh: 2000: 8). 

 

                                                
13 Jeg analyserede indholdet af 10 Aldi tilbudsaviser i perioden 19/5 – 20/7-2010, hvor der procentuelt var 33% fødevarer 
og 67% non-food varer (heraf størstedelen ’ikke dagligvarer’). Modsat har Netto den omvendte fordeling efter en analyse 
af 8 Netto tilbudsaviser i perioden 25/5 – 19/7-2010, som viser at 63% af siderne dækker fødevarer, 
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Pris-parameteren 

Prisen har, som for Aldi, en stor betydning. Det siger næsten sig selv, at prisen er en discounters 

’varemærke’. Lidl fører derfor også en stram pris-politik. Der er også her tale om en 

kontekstbunden pris-standardisering, idet Lidl forsøger at positionere sig på samme niveau som 

Aldi. 

 
Produkt-parameteren 
Lidl opererer også på denne parameter ud fra deres faste koncept. Dog ligger antallet af 

varenumre, som tidligere nævnt, i omegnen af 1.200, hvilket i høj grad kan skyldes, at de generelt 

driver større butikker end konkurrenterne. De har en relativ stor del af private label-varer, ca. 75% 

(Turban & Wolf: 2008, 13), i Danmark var dette tal oppe på 85%, men er nu reduceret til blot 70% 

(Grünbaum 2007). Lidl har, på det danske marked, valgt at substituere og ændre en del i deres 

sortimentssammensætning sammenlignet med det tyske hjemmemarked og i forhold til andre 

indtrængningsmarkeder. De har i Danmark valgt at satse mere på danske og udenlandske 

mærkevarer; desuden lader det til, at frugt og grønt er en fokus-kategori for Lidl i Danmark (”Lidl 

åbning i Danmark”, 2005, 30. sept.) 

 

Placerings (beliggenheds)- og distributionsparameteren 

Ud fra Lidls overordnede standardiseringskoncept er beliggenhedsparameteren af stor vigtighed. 

Lidl–konceptet går efter butikker på omkring 1.200 kvm., hvilket bl.a. har givet problemer med den 

danske planlov, som sjældent giver tilladelse til nybyggeri af den størrelse (til detailhandel), se 

også afsnit 5.4. 

Vedrørende Lidls distributionskanaler er de generelt lige så lukkede som Aldis, dog nævner Per 

Nyborg (bilag 7), at de har været hurtige til at åbne større centrallagre i Danmark, som alt andet 

lige styrker virksomhedens infrastruktur ud fra de forudsætninger, det danske marked byder på. 

 

Promotion-parameteren 

Lidl har fra starten af benyttet sig af tilbudsaviser, da de har fundet ud af, at man ikke kan undvære 

tilbudsaviser på det danske marked. Generelt benytter de, jf. Turban & Wolf (2008: 14), en tydelig 

mere aggressiv og fleksibel promotion-indsats end Aldi, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, 

at Lidl i højere grad har tilpasset sig markedet og konkurrencesituationen. De er nu efter 5 år på 

markedet begyndt at lave TV-spots, direkte målrettet den danske forbruger, hvori de har valgt 

humor og selvironi som virkemidler, hvilket er kendetegnende for netop danske reklamer (Bjerrum 

2009b). Det drejer sig ifølge Per Nyborg om at være on the top of the mind hos forbrugeren, hvilket 

Lidl har indset. De bliver nødt til at være synlige for forbrugeren. 
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5.4 Indtrængningsmetode og –strategi 

Når man ser på en detailvirksomheds indtrængningsmetode og den strategi de angriber markedet 

med, er det vigtigt også at se på de tidligere nævnte markedskonditioner og typen af detaillist, der 

er tale om for at få en forståelse for deres valgte metode og strategi. 

 

5.4.1 Aldis indtrængningsmetode og –strategi 

Da Aldi valgte at træde ind på det danske marked, var det tilsyneladende på et velovervejet 

tidspunkt. På det tidspunkt eksisterede der ikke andre dagligvare-detaillister i Danmark, der uden 

videre kunne overtages i tråd med Aldi-konceptet. Aldi havde på det pågældende tidspunkt ikke de 

store besværligheder med at få et fysisk fodfæste på markedet, da Danmarkskortet dengang ikke 

var så tætpakket med detaillister, som det er i dag. Derfor er der flere indikatorer, der ligesom de 

fleste af mine interviews peger på, at Aldi ikke har været i tvivl om at vælge organisk vækst 

(Greenfield-metoden), jf. tabel 2 i afsnit 3.3, som deres indtrængningsmetode i Danmark. Det er 

ligeledes denne metode, der er deres foretrukne, når man ser på deres globale 

indtrængningsmetode (Turban & Wolf: 2008, 18). 

 

Hvad angår udbygningen af deres butiksnetværk, har Aldi ikke travlt med at udvide og har gjort det 

stille og roligt over en vis periode. Aldis direktør i Danmark, Hans Christiansen, har udtalt, at vækst 

ikke er et mål i sig selv. Kun hvis man ser muligheder for lønsom vækst, vil Aldi udvide 

forretningsnetværket (Munksgaard 2004). Dette bekræfter den overordnede strategi om, at Aldi 

tager sig tid til tingene og har tålmodigheden til det lange træk. Et andet element i den 

sammenhæng er, at man ofte ser detaillister ekspandere ved brug andre indtrængningsmetoder, 

der giver et hurtigt afkast. Dette er formentlig mindre vigtigt for Aldi (og også Lidl), da de har 

karakter af familievirksomheder. Da de ikke er børsnoterede, har de ikke i samme grad behov for 

at generere et hurtigt afkast. Sådanne familievirksomheder har muligheden for at tage sig den 

fornødne tid, hvilket Aldi udnytter. 

 

5.4.2 Lidls indtrængningsmetode og –strategi 
Lidl var som tidligere nævnt i en noget anden situation end Aldi, da de valgte at angribe det danske 

marked. På dette tidspunkt var discountsektoren meget veludviklet i Danmark, og der var derfor, i 

hvert fald på overfladen, flere mulige scenarier at benytte sig af ved indtrængning. Lidl agerer, som 

tidligere nævnt, ud fra deres fasttømrede koncept, hvor de bl.a. ønsker butikker af en vis størrelse, 

hvorfor der ikke var nogen oplagte muligheder fx. i forbindelse med en acquisition, jf. tabel 2 i afsnit 
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3.3, af en anden kæde. Desuden er Lidl ligeledes en kapitalstærk, familiestyret virksomhed og 

altså ikke aktionær-styret, hvilket også har indflydelse på valget af indtrængningsstrategi. Man 

ønsker hos Lidl at have så stor kontrol over alle led i virksomheden som muligt. Derfor foretrækker 

Lidl organisk vækst som vækststrategi (Turban & Wolf: 2008, 24). Dog havde Lidl i højere grad end 

Aldi muligheden for at opkøbe en anden kæde, da der var større discount-detaillister, man kunne 

opkøbe eller indgå samarbejder med. En fordel med denne metode kunne være, at man hurtigt fik 

fodfæste i de større byer, som er et strategisk vigtigt sted for en hurtig etablering, da omsætningen 

i de større byer er op til tre gange højere per butik end i en gennemsnitsbutik (Jessen 2006). 

 

Der er teoretikere, der peger på, at familievirksomheder generelt er mere konservative og undgår 

unødig risiko (Claver et al 2007: 3). Her adskiller Lidl sig en smule i og med, at de har valgt en 

nærmest ’alt eller intet’ strategi, når det drejer sig om at angribe markedet. Deres 

internationaliseringsstrategi globalt set (også i Danmark) handler om Sprungexpansion, som 

indebærer, at man åbner mange butikker på en gang fordelt i de forskellige regioner af landet 

(Turban & Wolf: 2008: 24f), idet man ved denne strategi ønsker hurtigst muligt at dække en så stor 

del af landet som muligt. Risikoen her er, hvis ekspansionen slår fejl, relativt store exit costs, altså 

udgifter ved at trække sig ud af landet igen. Grunden til, at Lidl også i Danmark formentlig har valgt 

denne strategi, kan være en slags lillebror-effekt. Det vil sige, at man er kommet senere i gang end 

mange konkurrenter på markederne, og derfor er der en tendens til, at de satser lidt mere fra 

indtrængningens start for at indhente konkurrenterne hurtigt. 

 

Lidl har måttet sande, at deres strategi med placeringen af butikkerne ikke har været nogen succes 

indtil nu, hvor de har fokuseret meget på at placere sig ved indfaldsvejene til byerne og i 

udkanterne af byerne. Denne strategi har indtil nu slået fejl, hvilket kan skyldes 

forbrugeradfærden/indkøbskulturen på det danske marked (interview med Per Nyborg samt Jesper 

Aastrup, bilag 7 og 3). 

 

5.5 Sammenfatning 

Aldi har, ud fra den foretagne analyse, umiddelbart gjort sig nogle fornuftige overvejelser inden 

deres indtrængning i 1977 for så vidt angik markedskonditionerne på det danske marked. Disse 

konditioner ser ud til at have været afgørende for Aldis beslutning ved valget af indtrængning i 

Danmark. Aldi har til gengæld formentlig undervurderet den psykiske distance ved at formode, at 

der var tale om et uproblematisk geografisk og kulturelt nærmarked i højere grad, end det var 

tilfældet. Dermed har de ikke været tilstrækkeligt forberedt på de forskelligheder, som markedet 

har budt på. En anden udlægning end deres undervurdering af faktorerne vedrørende et kulturelt 
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og geografisk nærmarked kunne være, at de bevidst ikke har interesseret sig synderligt for disse to 

faktorer, da de har ment, at de havde verdens bedste koncept, og at markedskonditionerne derfor i 

højere grad har spillet en rolle. 

 

Når man betragter Aldis koncept, er der ingen tvivl om, at de helliger sig dette fuldt ud. 

Omkostningsminimering, prisfokusering og begrænset sortiment er nøgleordene for Aldi. Disse 

nøglebegreber harmonerer derfor ikke særligt godt med at skulle markedstilpasse sine operationer 

i særlig stor udstrækning. Nogle vil sige, at Aldi ikke har evnet at tilpasse sit sortiment til den 

danske forbruger, mens andre, inklusive undertegnede, tolker det som et yderst bevidst 

strategivalg, at man ikke agter at tilpasse sit sortiment, da det er selve omdrejningspunktet – med 

stor fokus på billige private label varer – for hele Aldis koncept. Aldi har formentlig forventet og 

regnet med, at kunderne kom eller kommer af sig selv til trods for, at Aldi er på et marked, hvor de 

selv er de fremmede, og hvor de ikke har en førerposition og oplever hård konkurrence. De har i 

min optik ikke forholdt sig ydmyge nok – med tanke på, at de nok har følt sig konkurrencen 

ressourcemæssigt overlegne. 

 

Hvad angår indtrængningsstrategien har Aldi efter min mening gjort det rigtige ved at satse på 

organisk vækst, da der for mig at se ikke har været andre alternative løsninger, som ville kunne 

betale sig for dem. 

 

Når man betragter Lidl, har de primært fokuseret på, at de skulle finde et marked med potentiale 

for discount og hvor vækstmulighederne økonomisk set var gode. Når man ser på rækkefølgen af 

lande, de er trængt ind på, er der ikke noget entydigt mønster at spore i forhold til betragtninger om 

geografisk og kulturel nærhed. De har haft store armbevægelser og har troet, at de med deres 

overlegne styrke og koncept kunne blive dominerende på relativt kort tid. De har dog 

undervurderet såvel markedskonditionerne som den psykiske distance. 

 

Lidl er stort set lige så principfaste som Aldi, når det drejer sig om at følge deres koncept til punkt 

og prikke. De har også et stort fokus på at holde omkostningerne så lave som muligt og holde 

fokus på stordriftsfordele. Men, som det fremgår af analysen, har Lidl forsøgt at tilpasse sig det 

danske marked i højere grad end Aldi har. Især i forhold til parametrene produkt, distribution og 

promotion. Kodeordet for deres tilpasning på produkt- og promotion-parametrene har været 

forsinkelse. Det er tydeligt, at de havde lært af nogle af Aldis fejl og har fra start i højere grad 

satset på frugt & grønt samt friske danske mejeriprodukter. Det tog dog Lidl lang tid at tilpasse 
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sortimentet yderligere, og det samme kan siges om promotion-indsatsen, hvor de først efter 5 år 

begyndte at lave TV-reklame spots, hvilket ellers ikke ligger i deres strategi. 

 

Lidl har ligeledes valgt at benytte organisk vækst som indtrængningsmetode i Danmark, 

kombineret med en eksplosionsagtig indtræden, hvor de åbnede mange butikker samtidig fordelt 

over hele landet. Som sen-efterfølger har det formentlig været vigtigt for dem hurtigt at få skabt et 

stort og bredt net af butikker og dermed synliggøre sig selv over for forbrugeren. De har naturligvis 

haft ressourcerne til at foretage opkøb af en eksisterende kæde i Danmark – men så ville de som 

tidligere omtalt allerede fra starten af skulle gå på kompromis med deres størrelses-koncept og 

deres koncept omkring beliggenhed, hvor de har prioriteret og prioriterer trafik-knudepunkter og 

indfaldsveje til byerne (en strategi de følger globalt). 

 

I dette kapitel har jeg fokuseret på analysen af Aldis og Lidls internationaliseringsstrategier, hvor 

konklusionen er, at deres indtrængningsstrategi over en bred kam mere eller mindre er slået fejl. 

Der er for begges vedkommende flere områder, der skulle have været grebet anderledes an, hvis 

man på nuværende tidspunkt skulle have opnået den markedsandel, man formodentlig på forhånd 

havde regnet med. Dette er dog mest udtalt for Aldis vedkommende, som har været på markedet i 

over 30 år. 
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6. Metodisk tilgang til forbrugeradfærdsanalysen 

 

Der er ifølge Kvale (1997) god ræson i at benytte en kvalitativ metode til frembringelsen af data og 

viden, når formålet med en given analyse er at undersøge et menneskes eller flere menneskers 

’livsverden’14

 

. I denne afhandling har jeg tidligere benyttet kvalitative data til at supplere analysen 

af Aldis og Lidls internationaliseringsstrategi gennem såvel postale, telefoniske og personlige 

interviews. I det kommende analysekapitel, omhandlende forbrugeradfærden i Danmark hvad 

angår dagligvarehandlen og danskerne opfattelse af og forhold til Aldi og Lidl, har jeg vurderet det 

fordelagtigt at benytte fokusgruppeinterviews som kvalitativ dataindsamling.  

6.1 Fokusgruppeinterviews 
Fokusgruppeinterviews som kvalitativ dataindsamling adskiller sig på flere punkter fra det 

personlige interview, da formålet med fokusgruppeinterviewet var at skabe et rum, hvor 

interaktionen mellem interviewpersonerne var i centrum og dermed skabe mere nuancerede 

udsagn end ved andre typer interviews og dataindsamlinger (Andersen 2002). Fordelene ved at 

bruge netop fokusgrupper er, ifølge Rasmussen et al (2006: 107), bl.a., at:  

 

• de kan producere data, som ikke var mulige at producere på andre måder 

• de kan stimulere nye ideer, teste nye produkter eller give vurderinger af forskellige brands 

• de kan give større forståelse af specifikke fænomener  

• de kan give større forståelse for komplekse motiver og adfærd og på den måde bidrage 

med mere kvalitet og dybde, end der typisk kan tilvejebringes gennem personlige 

interviews 

 

Ud fra disse beskrevne fordele var det interessant for mig at benytte fokusgruppeinterviews i min 

analyse af danskernes forbrugeradfærd, da disse fordele netop viser målet med den nedenstående 

analyse. 

 

Denne metode er ligeledes anerkendt i praksis, hvor der i stort omfang benyttes fokusgrupper til at 

klarlægge forbrugernes ønsker, behov og følelser vedrørende forskellige 

forbrugeradfærdsmæssige temaer. Kvale konkluderer blandt andet, at: ”kvalitative interviews 

anvendes i stor udstrækning i dagens markedsundersøgelser til forudsigelse og kontrol af 

                                                
14 Livsverden er ifølge Kvale: ”Livsverdenen er verden, således som den mødes i dagliglivet og foreligger i direkte og 
umiddelbar oplevelse, uafhængig af og førend alle forklaringer” (1997: 63) 
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forbrugeradfærd” (1997: 79) og henviser i den sammenhæng specifikt til fokusinterviews med 

grupper. 

 
Nedenfor vil jeg redegøre for de øvrige metodiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen og 

gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene. Til gennemførslen af et kvalitativt interview inddeler 

Kvale (1997) processen i 7 stadier, hvoraf jeg vil redegøre for de fire væsentligste i denne 

sammenhæng, som er: design (herunder udvælgelse af deltagere), jf. afsnit 6.2, interview 

(spørgeguide og gennemførelsen af interviewet), jf. afsnit 6.3, dataanalyse, jf. afsnit 6.4, og 

verificering (samt metodekritik), jf. afsnit 6.5. 

 

6.2 Undersøgelsesdesign 

For at opnå et brugbart resultat af de gennemførte interviews er det vigtigt at have et klart defineret 

formål med sine interviews, og at den metodiske procedure for at nå sit mål gennem grundig 

planlægning er til stede (Kvale 1997). Derfor vil nedenstående redegøre for de overvejelser og den 

planlægning, der har været i forbindelse med mine interviews. 

 

6.2.1 Udvælgelse af respondenter 

Ved planlægningen af de to fokusgruppeinterviews havde jeg især fokus på udvælgelsen af 

respondenter. Der er i litteraturen ingen egentlig konsensus omkring antallet af respondenter, 

Rasmussen et al finder, at seks til 10 personer er et passende antal (2006: 105). Mine to 

fokusgrupper bestod begge af seks personer, hvilket jeg anså for at være passende til at få skabt 

den nødvendige dialog og diskussion, hvor jeg samtidig kunne sikre, at alle respondenter blev hørt 

i tilstrækkelig grad. Overvejelserne omkring udvælgelsen, som blev dannet gennemkolleger, 

familie og bekendte, resulterede i følgende kriterier: 

 

• Respondenterne skal have erfaring med indkøb af dagligvarer i enten Aldi og/eller Lidl 

• Respondenterne skulle være bosiddende med en Aldi og/eller Lidl inden for en realistisk15

• Deltagerne skulle som samlet gruppe udgøre en så bred alders-, familie- og jobmæssigt 

varieret gruppe som muligt (sammensætning, se bilag 10) 

 

 

indkøbsafstand 

 

 
                                                
15 Jf. Ohmsen (2010): Er en max transport tid 20 minutter for størstedelen af danskerne. 
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6.3 Planlægning og gennemførelsen af interviews 

Det er væsentligt ved gennemførelsen af et fokusgruppeinterview at få individerne i gruppen til at 

interagere med de øvrige deltagere og føle sig tilpas med situationen (Kvale 1997; Rasmussen et 

al 2006). Til dette formål blev der gjort flere overvejelser omkring forløbet af interviewet, og et 

væsentligt element var udarbejdelsen af en spørgeguide. Spørgeguiden gjorde det muligt at skabe 

sig et overblik over progressionen i spørgsmålene, hvor jeg begyndte med nogle 

åbningsspørgsmål og fortsatte via de indledende spørgsmål til selve hovedspørgsmålene (Krueger 

1994: 54-55, 127-128). Det vil med andre ord sige en proces, hvor jeg har designet spørgsmålene, 

så de bevæger sig fra det generelle til det specifikke, se vedlagte spørgeguide (bilag 11). 

Spørgsmålene var tilrettelagt som åbne spørgsmål, dog blev deltagerne ved et enkelt spørgsmål 

præsenteret for stikord, de skulle tage stilling til, da jeg ønskede at få deltagernes opfattelse af 

enkelte på forhånd udvalgte kriteriers vigtighed i beslutningsprocessen. Deltagerne blev først 

præsenteret for et mini-spørgeskema, hvor de udfyldte enkelte demografiske data. I den 

nedenstående oversigt fremgår spørgeguidens design med henvisning til spørgsmålet i 

spørgeguiden (bilag 11): 

 
Tabel 3: Indholdsoversigt ved de to interviews  
Tema Hvad søges undersøgt: Spørgsmål i 

spørgeguiden 
 
 
 
Generel forbrugeradfærd 
 

Demografiske data 
Holdning til dagligvarehandel i discountbutikker 
Involveringsgrad 
Generel opfattelse af Aldi og Lidl 
Indkøbsrutine/holdning til indkøb 
indkøbsrutine: Aldis og Lidls positionering i forhold 
til indkøbsrutiner 

Mini-skema + 1 
2 
3 + 9 
4 
6 
 
7 

Beslutningsprocessen:   
   Problemerkendelse Hvorfor handle ind? Ikke eksplicit undersøgt 
   Informationssøgning - butiksvalg Ad-hoc indkøb eller struktur ved indkøb 

Tilbudssøgning (type og mængde) 
Brug af indkøbssedler 

5 
8 
9 

   Evaluering af butiksalternativer   
           Faktorer ved evaluering Butiksloyalitet/tryghed 

- Skift af primær butik 
Væsentlige/uvæsentlige kriterier ved evaluering 
Aldi og Lidl og ovennævnte kriterier 

10 
10a 
6 +11 
12 

   Valg af butik Kriterier ved valg af butik 
Aldi og Lidl – et reelt alternativ 

6 + 11 
12 + 13 

   Efterkøbsadfærd Hvilke overvejelser gøres der efter en indkøbstur 14 
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6.4 Dataanalyse 

Der er i litteraturen ikke konsensus om én databehandlingsmetode, når det drejer sig om kvalitative 

metoder. Krueger nævner nogle brugbare metoder i forbindelse med databehandling, som 

omhandler transskribering, optagelser, notetagning eller interviewerens hukommelse (1994: 143f). 

Kvale (1997) og Rasmussen et al (2006) noterer sig, at man ligeledes kan analysere data ved bl.a. 

meningskondensering, meningskategorisering og meningsfortolkning (Kvale 1997: 190f). 

 

I forbindelse med dataanalysen i denne afhandling valgte jeg at analysere mine interviews ved at 

foretage en meningskondensering, for herefter at benytte denne i selve analysearbejdet. 

Meningskondensering er fornuftig at anvende i denne sammenhæng, da der er tale om en 

fænomenologisk analysemetode, der ”kan bruges til at analysere omfattende og ofte komplekse 

interviewtekster, ved at man ser efter naturlige betydningsenheder og udlægger deres 

hovedtemaer” (Kvale 1997: 194). I denne afhandling, er der ikke tale om eksempelvis en sproglig 

analyse eller anden form for tekstnær interviewanalyse, hvor det, alt efter omstændighederne, kan 

være nødvendigt at transskribere. Fokus i denne afhandling er i højere grad at analysere 

fokusgruppens konkrete udsagn, holdninger og konklusioner (enighed og uenighed) med baggrund 

i det teoretiske kapitel 5. 

 

6.5 Verificering og metodekritik 

Der er, som ved stort set alle typer af databehandling og analyse, fordele og ulemper ved brugen 

af fokusgruppeinterviews. Fordelene har jeg i indledningen til dette kapitel redegjort for. Derfor vil 

dette afsnit for helhedens skyld fokusere på ulemperne og risiciene ved fokusgruppeinterviewet. 

 

For at tage højde for den risiko og dermed usikkerhedsfaktor, der ligger i et fokusgruppeinterview, 

for at enkelte deltagere dominerer gruppen og delvist styrer de øvrige deltagere (Rasmussen et al 

2006), valgte jeg at gennemføre to interviews, hvorved jeg samtidig kunne udnytte erfaringerne fra 

afviklingen af det første interview. Der er ved fokusgruppe-interviews tale om en lille 

repræsentation af befolkningen, hvorfor der er risiko for, at holdninger og forbrugeradfærd ikke er 

repræsentativ for befolkningen. Jeg har forsøgt at imødekomme dette ved at sammenholde 

refleksionerne fra fokusgrupperne med de foretagne ekspert-interviews, der også blev benyttet i 

analysen af internationaliseringsstrategien. Flere af disse eksperter må vurderes at have kendskab 

til de for nuværende herskende forbrugeradfærdstendenser grundet deres forsknings- og 

interessefelt, og dermed kan disse to sæt empiriske data be- eller afkræfte hinanden. Jeg valgte 

selv at forestå interviewene trods beskeden erfaring med dette. Jeg vurderede, at min viden om 
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emnet ville opveje den manglende erfaring, og det faktum, at jeg selv efterfølgende skulle forestå 

analysen af fokusgruppe-resultaterne, vægtede ligeledes højt i mine overvejelser. Der kan 

ligeledes forekomme situationer, hvor jeg som interviewer udelukkende har noteret mig forhold, der 

bestyrker en særlig hypotese. Jeg har forsøgt at imødekomme denne interviewer-bias ved at lade 

en ekstern part gennemlæse meningskondenseringen (bilag 12 og 13) og høre lydfilen igennem for 

verificering. 
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7. Analyse af forbrugeradfærden ved køb af dagligvarer og Aldis og 
Lidls position 

 

7.1 Indledning 

I kapitel 5 blev der fokuseret på en teoretisk diskussion af elementer, der kan have afgørende 

betydning for forbrugernes valg af én butik frem for en anden. Hvilke parametre er så på baggrund 

af den teoretiske redegørelse og diskussion relevante for forbrugerne i en dagligdags kontekst? 

 

Jeg vil derfor som nævnt i problemformuleringen, afsnit 1.4, og primært på baggrund af de to 

foretagne fokusgruppeinterviews belyse de forbrugeradfærdsmæssige og kulturelle forhold, der 

spiller ind for forbrugerne ved dagligvarehandel og dermed også i deres overvejelser ved valg af 

butik. I kapitel 4 belyste jeg en række forhold, som flere steder i litteraturen om detailhandel og 

forbrugeradfærd kan være væsentlige parametre for forbrugerne. Jeg vil, som nævnt tidligere, tage 

udgangspunkt i beslutningsprocessens fem faser i en tilpasset udgave, så den kan benyttes ved 

forbrugerens valg af butik. Jeg vil i analysen af forbrugeradfærden, som baserer sig på de udsagn, 

der kan drages fra mine fokusgruppeinterviews (bilag 12 og 13), inddrage de teoretiske temaer, 

som blev diskuteret i kapitel 4. Disse udsagn vil, så vidt muligt, blive sammenholdt med de 

foretagne interviews med de teoretiske og praktiske eksperter samt artikler, der har beskæftiget sig 

med problemstillingen. Inddragelse af disse elementer er interessante for observationen af nogle 

mere generelle forbrugeradfærds- og detailhandelstrends, der kan be- eller afkræfte 

observationerne fra fokusgrupperne. 

 

Analysen af forbrugeradfærden vil blive indledt med en behandling af den mere generelle 

forbrugeradfærd, når det kommer til forbrugernes indkøbsmønstre. Herefter vil 

beslutningsprocessens fem faser (problemerkendelse, informationssøgning, evaluering af 

butiksalternativer, valg af butik og efterkøbsadfærd) blive analyseret. Det gælder for begge dele af 

analysen, at de kulturelle forhold som national identitet, kultur i forhold til madvaner og 

indkøbsvaner samt forbrugeradfærdsmæssige forhold som involveringsgrad, brand-awareness, 

forbrugerloyalitet, forbrugertillid (til butikken og de produkter, den forhandler) og selve 

indkøbsoplevelsen, som blev behandlet i kapitel 4, vil blive inddraget. 

 

Forbrugeradfærden vil blive analyseret specifikt i forhold til ’det at handle dagligvarer’ med fokus 

på Aldi og Lidl og deres placering i forbrugernes bevidsthed, og hvordan Aldi og Lidl passer ind i 
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forhold til forbrugernes indkøbsrutiner og forventninger. 

 

7.2 Generel forbrugeradfærd ved dagligvarekøb 
Der er mange faktorer, der kan spille ind, når forbrugeren skal foretage sine dagligvare-indkøb. 

Under de foretagne fokusgruppeinterviews ville jeg derfor gerne have klarlagt den generelle 

forbrugeradfærd yderligere. Det drejede sig om, hvor og i hvilken type butik forbrugeren primært 

handler. Ligeledes ønskede jeg at undersøge, hvilken type køb der var tale om og dermed graden 

af forbrugernes involvering ved køb af dagligvarer/valg af butik. Ydermere spurgte jeg ind til 

forbrugernes umiddelbare tanker omkring hhv. Aldi og Lidl. 

 

I mine fokusgruppeinterviews var der generelt bred enighed om, at den normale dagligvarehandel 

blev foretaget i en discountbutik, og at det typisk var ved ’særlige lejligheder’ eller særlige tilbud at 

en ikke-discount butik blev benyttet. De typiske hovedindkøb blev foretaget i Netto (herunder 

DøgnNetto) og Fakta, hvilket viser en generel tendens til, at discountsektoren stjæler 

markedsandele fra ikke-discountsektoren (Knudsen 201016

 

). 

 

På trods af, at deltagerne i fokusgruppeinterview I ikke var helt enige i vurderingen af, i hvor høj 

grad det at handle dagligvarer var en vane og derfor typisk foregik intuitivt eller om det i større 

udstrækning skete på baggrund af konkret forberedelse, var den generelle vurdering, at 

forberedelse og planlægning af de primære indkøb ikke var et uvæsentligt element i forbindelse 

med det at handle dagligvarer. Der var dog også deltagere, der benyttede sig af både 

planlægnings- og ad-hoc indkøb. Størstedelen nævnte ’tid’ som det væsentligste element for at 

planlægge sine indkøb. En deltager i interview II udtrykte dette på følgende måde: 

”Jeg planlægger meget, da jeg ellers kan rende i supermarkeder hver dag og det 

gider jeg ikke bruge min tid på. Så vi køber ind til 2-3 dage af gangen med hjælp 

af indkøbsliste” (bilag 13). 

 

Denne holdning bekræfter den tidligere omtalte undersøgelse foretaget af Reid et al (2001), at 

danskerne i en forholdsvis stor udstrækning planlægger deres indkøb. Ligesom den bekræfter, at 

selvom mange teoretikere sammenligner dagligvarehandel med lavinvolvering, bekræfter min 

undersøgelse, de i afsnit 4.2.1 nævnte resultater, som Kuenzel & Musters (2007) har fremlagt, at 

dagligvare-indkøb ikke nødvendigvis er rutine- og lavinvolveringskøb. 

                                                
16 I artiklen omtales tendensen vedrørende de stigende markedsandele i discountsektoren. 
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Forbrugerne blev ydermere spurgt om deres generelle indtryk af og holdning til Aldi og Lidl, da 

denne generelle holdning kan have indflydelse på Aldis og Lidls positionering i forbrugerne 

bevidsthed i forbindelse med deres valg af butik. Aldi blev karakteriseret som en kedelig butik 

udadtil, primært grundet deres farvekompositioner og logo såvel som deres indretning af 

butikkerne. Der var enighed om, at Aldi generelt præsenterede sig som en rodet og til tider beskidt 

butik, der mest af alt mindede om en lagerhal. Det for alvor kendetegnende for Aldi var de billige 

varer, det yderst begrænsede og ’meget tyske’ udbud. Der var en generel forestilling om, at 

kvaliteten på Aldis fødevarer ikke var af den kvalitet, de søgte, hvilket blandt andet skyldtes de 

’mange varer man ikke kender’ (bilag 12 og 13). 

 

Begge fokusgrupper havde derimod en mere positiv indstilling overfor Lidl, som blev karakteriseret 

som værende ’lidt mere lækker’. Deltagerne fandt, at der var mere plads i butikkerne, og at Lidl 

udover billige tyske standard-varer havde større fokus på også at have flere ’kendte mærkevarer’. 

Lidl blev dog stadig opfattet som uinspirerende og meget ’tysk’ pga. deres produktsortiment og på 

det design- og indretningsmæssige plan. Den ene fokusgruppe hæftede sig, ligesom under 

diskussionen af Aldi, ved, at Lidl var forbundet med en forestilling om, at fødevarerne ikke havde 

den fornødne kvalitet i forhold til det, der blev efterspurgt, primært grundet det udprægede tyske 

sortiment. Dette kan skyldes, at danskerne som omtalt i afsnit 4.1.2 opfatter sig selv som særligt 

kvalitetsbevidste og nærmest som ’vogtere’ af eksempelvis tilsætningsstoffer i fødevarer. Desuden 

kan det skyldes danskernes stolthed over at være danske og en tro på egne kvaliteter, og ’vi ved, 

hvad vi har’, men ikke hvad vi får ved at begive os ud i noget nyt (at vælge udenlandske produkter, 

vi ikke kender) – tag forholdet til EU og euro-debatten som et eksempel. 

 

De generelle betragtninger, fokusgrupperne fremkom med under diskussionerne omkring det 

umiddelbare indtryk af Aldi og Lidl i forbindelse med den forventede kvalitet, stemmer udmærket 

overens med det indtryk, som detail- og forbrugeradfærdseksperterne oplever. Som blandt andet 

tidligere adjunkt og nu ekstern lektor ved CBS, Jesper Aastrup, udtrykker det: 

 

”Kvaliteten af tyske fødevarer opfattes af ringere kvalitet. Dette hører jeg mange 

steder når jeg kommer rundt, og interviewer forbrugere” (bilag 3). 

 

Professor ved CBS, Flemming Poulfelt, er på bølgelængde med dette og tilføjer i mit interview 

(bilag 2), at pris også kan indikere noget om tillid (vedr. kvalitet og fødevaresikkerhed) – for billigt 

kan også være et problem. Fokusgruppe II’s ytringer om den uinspirerende indretning, og at 
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eksempelvis Aldi kunne være beskidt kan henholdes til et udsagn af adm. direktør for Institut for 

Center-Planlægning, Per Nyborg, om at det kan være en bevidst strategi at lade butikken se lidt 

’tarvelig og billig ud’ (bilag 7). Dette kan styrke antagelserne fra afsnit 4.1.2 om, at danskerne 

muligvis opfatter sig selv som mere kvalitets- og sundhedsbevidste end andre befolkninger, og at 

vi er lidt skeptiske i den sammenhæng overfor andre lande. 

 

7.3 Beslutningsprocessens fem faser 

7.3.1 Problemerkendelse 

Første fase i beslutningsprocessen er problemerkendelsen. Som det fremgår af tabel 3 i afsnit 6.3, 

blev der ikke spurgt eksplicit ind til denne fase i mine fokusgruppeinterviews. Det skyldes, at jeg 

betragter dagligvareindkøb som en større helhed og ikke som et ’enkelt køb’ af et produkt. Jeg 

mener derfor, at den kognitive dissonans i problemerkendelsen opstår helt automatisk ved, at man 

oplever et behov for at få fyldt køleskabet op, handlet ind til aftensmaden eller lignende, altså 

primært ud fra et fysisk behov, jf. Maslows behovspyramide. Der er typisk tale om et 

erstatningskøb ved køb af dagligvarer, hvor forbrugeren skal erstatte et produkt, der er brugt op 

(Andersen et al 2005). Det kan i denne fase vise sig, at problemerkendelsen begrænser sig til, at 

man mangler et eller meget få produkter, eller at man har brug for væsentlig flere varer afhængigt 

af, om man ønsker trygheden i at have mad til flere dage, jf. Maslows 2. niveau. Dette kan have 

betydning for valget af butik, altså om forbrugeren vælger at foretage et mere impulsivt 

suppleringskøb eller påbegynder en mere omfattende beslutningsproces. Man kan sige, at 

problemerkendelsen kan have en indflydelse på valg af butik, alt efter om forbrugeren beslutter sig 

for et suppleringskøb eller et større indkøb. Begge typer af problemerkendelse forekommer hyppigt 

ud fra udsagnene af fokusgruppe-interviewene. Dog med en overvægt af planlagte køb, blandt 

andet grundet det tidsbesparende element, som omtalt i afsnit 7.2. 

 

7.3.2 Informationssøgning 

Som behandlet i afsnit 4.2.3 under informationssøgning eksisterer der overordnet to former for 

informationssøgning, en intern og en ekstern. Vedrørende den eksterne informationssøgning 

spurgte jeg bl.a. fokusgrupperne om, hvordan deltagerne greb det at handle dagligvarer an, og 

hvilken rolle eksempelvis indkøbssedler spillede i den forbindelse (spørgsmål 5, 8 og 9 i bilag 12 

og 13). 

 

Der var i fokusgrupperne, med få undtagelser (en i gruppe I og to i gruppe II, hvor der blev handlet 
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fra dag til dag), enighed om, at dagligvare-indkøbet var forbundet med forhåndsplanlægning og 

dermed en informationssøgning. I fokusgruppe II blev vigtigheden af at strukturere sine indkøb til 

så få indkøbsture som muligt ydermere pointeret. Den konkrete eksterne informationssøgning 

udmøntede sig for de fleste vedkommende ved, primært at undersøge, hvad man havde eller 

rettere sagt manglede i husholdningen. Der blev så på baggrund heraf udarbejdet 

huskelister/indkøbssedler, som i høj grad var styrende for dagligvareindkøbet. 

 

Deltagerne, der enten nærlæste eller skimmede tilbudsaviser, var i klart overtal. Ifølge deltagerne 

er tilbudsaviser dog ikke noget, der konkret planlægges indkøb efter. Den rolle, tilbudsaviserne 

typisk havde i informationssøgningen, var som inspirationskilde til eksempelvis den ugentlige 

madplan eller det daglige måltid, som en deltager i fokusgruppe I udtrykte det: ”Det er i højere grad 

for at få inspiration til det lidt ekstra, som ikke bare er basisvarer” (bilag 12). Ifølge deltagerne var 

TV-reklamer derimod ikke umiddelbart noget, der havde den store indflydelse på 

informationssøgningen. 

 

Fokusgruppernes diskussioner bekræfter dermed en del af de teoretikere, der tidligere er blevet 

omtalt, eksempelvis Brunsø et al (1996) vedrørende brugen af indkøbssedler, og at der er tale om 

en melleminvolveringskategori samt at man ikke per definition kan sige, at dagligvarer er 

lavinvolvering, jf. Kuenzel & Musters (2007). Samtidig er der en høj frekvens i mine fokusgrupper, 

der som nævnt nærlæser eller skimmer tilbudsaviser, hvilket lektor ved CBS, Marcus Schmidt, 

også mener i artiklen af Ohmsen (2010). 

 

Jeg mener, at man godt kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke TV-reklamer i en vis udstrækning 

trods alt har en effekt på underbevidstheden, nemlig ved at placere virksomhedens brand i 

forbrugerens bevidsthed, selvom forbrugeren måske ikke direkte planlægger sine indkøb efter 

selve tilbuddet i reklamen. 

 

I forbindelse med Aldi kan det have været en medforklarende faktor til deres problemer, at de først 

efter en relativ lang årrække, besluttede sig for at introducere tilbudsaviser i Danmark (længe efter 

at konkurrenterne var startet på det), hvilket ekstern lektor ved CBS, Jesper Aastrup, også er inde 

på (bilag 3 spørgsmål 3). Samtidig har Aldi slet ikke benyttet sig af TV-reklamer for at sætte sig 

fast i forbrugerens brand awareness, hvilket kan være en forklaring på, at Aldi kan være røget 

langt ned i forbrugerens consideration set. 

 

I forbindelse med netop at være ’on top of the mind’ (interview med Per Nyborg, bilag 7) hos 
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forbrugerne har Lidl til gengæld været hurtigere til at indse, at reklame er nødvendigt og har fra 

starten haft en tilbudsavis og er også for nylig begyndt at benytte sig af TV-reklamer tilpasset det 

danske marked (Bjerrum 2009c). 

 

7.3.3 Evaluering af butiksalternativer 

Når der skal foretages en analyse af forbrugernes evaluering af butiksalternativer, er det 

nødvendigt først at kende til de kriterier eller parametre, forbrugerne anser som vigtige i 

forbindelse med evalueringen og det endelige valg af butik. Dog indledte jeg med at spørge ind til 

fokusgruppernes butiksloyalitet. Det viste sig, at der blandt deltagerne i de to fokusgrupper var en 

anseelig grad af butiks- eller kædeloyalitet. Dette fremgår af spørgsmål 10 i bilag 12 og 13, hvor 

Netto-kæden havde en markant position som den foretrukne primære dagligvarebutik. Dette 

bekræfter i høj grad analysen fra Juhl et al (2006) med data fra 2002, hvor Netto klart dominerer 

loyalitetsscoren, og hvor Aldi i den foretagne undersøgelse17 indtager en mindre betydelig 

placering i forhold til forbrugerloyaliteten; det skal dog nævnes, at Aldi har en fremgang i forhold til 

2001, men stadig har et stykke hen til Nettos score på ca. 79. Dette illustreres i nedenstående 

figur: 

 

Figur 4: Forbrugerloyaliteten i Danmark 

 
Kilde: Juhl et al (2006) 
 

’Pct hos andre’ angiver, hvor mange procent af dagligvareindkøbene der foretages i andre end den 

nævnte butik, dvs. af dem der handler hos Aldi placerer 45 % af deres indkøb i andre butikker.  

 

                                                
17 Lidl var på daværende tidspunkt ikke trådt ind på markedet (data fra 2002) 
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I relation til, hvilke kriterier der for forbrugerne i mine fokusgrupper var væsentlige i vurderingen af 

butiksalternativerne og dernæst valg af butik, kan man opdele kriterierne i vigtige, mellemvigtige og 

uvigtige kriterier. Det skyldes, at der var et klart mønster i fordelingen af kriterier, da deltagerne 

skulle rangere, hvilke af de syv (plus evt. ’andre kriterier’) kriterier18

Vedrørende produktsortimentet (enkelte havde kategoriseret kendskab til produkterne her) var det 

vigtigt for deltagerne, at sortimentet tillod, at man kunne få dækket så godt som hele sit 

indkøbsbehov i samme butik. Det vil sige, at der skulle være en tilpas produktbredde i butikken. I 

samme forbindelse er kendskabet til produkterne og dermed ’tilliden’ til produkterne vigtigt for 

forbrugerne. Dermed er det ikke blot vigtigt at have et bredt produktsortiment, men også have et i 

forvejen kendt sortiment (mærkevarer) eller ’private label’, som kunden med tiden har lært at 

kende. Tilliden og kendskabet til butikken var som nævnt også vigtigt, da man her ved, hvilke varer 

man kan få og hvor man kan finde dem i butikken. Dette bekræftes af flere af mine eksperter, 

blandt andre adjunkt ved Århus Universitet, Lars Esbjerg (bilag 6), adm. direktør for Institut for 

Center-Planlægning, Per Nyborg (bilag 7), og af professor ved CBS, Flemming Poulfelt (bilag 2). 

Per Nyborg udtaler, bl.a., at der er ’tale om en sikkerheds- og tryghedsfaktor’. Det behøver ikke 

nødvendigvis at være danske produkter, men drejer sig om en ’kendskabsfaktor’, hvad angår 

produkterne (bilag 7). 

 

Afstanden til butikken var også et meget vigtigt element, da indkøbene skulle passes ind i en travl 

hverdag, og det hele skulle hænge sammen logistisk. Når det altså drejer sig om sortimentet og 

kendskab/tillid til butikken samt afstand til butik er fællesnævneren også at spare tid under 

dagligvare-indkøbet. 

 

Blandt de mellemvigtige kriterier nævnte deltagerne, noget overraskende, at pris-kvalitetsforholdet 

ikke var så vigtigt som de ovenstående kriterier. Det kan skyldes en forventning om, at man ved et 

bevidst valg af handel i discountsektoren automatisk forventer en lav pris, og at pris-

 der var blandt de 3 vigtigste, 

og hvilke der var de 2 mindst vigtige (spørgsmål 11 i bilag 12 og 13). 

 

De kriterier, deltagerne vurderede som vigtigst ved evaluering af butiksalternativer, var suverænt 

produktsortimentet (herunder bredden i udvalg, sundhed/økologi/friskvarer), afstanden til butik 

samt kendskab og tillid til butikken og dens produkter. 

 

                                                
18 De syv kriterier: Produktsortiment/kvalitet, afstand til butik, Pris-kvalitets ratio forholdet, kendskab/tillid til 

produkterne/produktmærkerne, produkt oprindelsesland, butiksindretning og butikkens fremtoning, service 

og ’andre kriterier’.  
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kvalitetsforholdet dermed ikke nødvendigvis er i top. Deltagerne ønskede dog ikke at betale mere 

for deres dagligvarer, end hvad var rimeligt. Butikkens fremtoning og indretning (design og 

atmospherics) blev også nævnt som et mellem-vigtigt kriterium ved valg af butik, da flere deltagere 

nævnte, at en butiks (manglende) rengøring/hygiejne og (dårligt) førsteindtryk kunne betyde et 

fravalg af butikken. Selvom indkøbene gerne skulle være hurtigt overstået i dagligdagen, måtte det 

gerne være en rimelig positiv indkøbsoplevelse. 

 

Blandt de uvigtige eller uvæsentlige kriterier var områder som country-of-origin og service. 

Deltagerne gik i udgangspunktet ikke så meget op i, hvor varerne var produceret, dog er min 

vurdering, at det trods alt kan have en betydning ved valg af to ens produkter, om der står hhv. 

dansk eller tysk eller et tredje land på indpakningen, hvilket Lidls direktør i Danmark også mener, 

han udtaler, at: ”… Folk har mere tillid til et æble der er dyrket på Fyn end i udlandet” (Springborg 

2009); denne opfattelse deles af adm. direktør for De Samvirkende Købmænd John Wagner, som 

er inde på, at: ”Generelt stoler forbrugerne mere på danske produkter og danske detaillister….” 

(bilag 4), og han fortsætter ved at pointere, at betydningen er mindsket, men stadig er mærkbar. 

 

Helt overordnet omkring den danske forbrugers kriterier udtrykker professor ved CBS, Flemming 

Poulfelt, det meget sigende: 

 

”Indkøb af føde- og dagligvarer er efter min mening knyttet til den nationale kultur 

og en indkøbsmæssig tryghed. Det handler i høj grad om tillid; tillid til 

produktkvalitet, produktionsmetoder, indhold i varerne og lignende” (bilag 2). 

 

Service var generelt ikke noget, deltagerne forventede eller efterspurgte ved dagligvareindkøb. 

Dog kunne det have en betydning, hvis der decideret var tale om dårlig/negativ service, 

eksempelvis uforskammet og uhjælpsomt personale. Hvad angår vigtigheden af service (the social 

dimension), ligger det fint i tråd med artiklen af Ohmsen (2010), hvor det fremgår, at vi danskere 

ikke generelt efterspørger dette ved dagligvareindkøb. 

 

7.3.4 Valg af butik og efterkøbsadfærd 

Ved det endelige valg af butik er der tale om, at forbrugerne typisk beslutter sig på baggrund af de 

overvejelser, de har gjort sig gennem informationssøgningen og evalueringen af 

butiksalternativerne ud fra evalueringskriterierne. 

 

Som tidligere nævnt adskiller den fase sig fra den traditionelle model, idet der er tale om et valg af 
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en butik og ikke køb af et produkt. Men lige så vel som man kan fortryde et køb, når man ser 

produktet, kan man også fortryde valget af butik, når man ankommer til butikken. Selvom denne 

adfærd relativt sjældent forekom, så kunne eksempelvis rengøringen i butikken eller udsigten til en 

lang kø (og dermed et tids-relateret element) samt mangel på varer eller en bestemt varekategori 

bevirke, at man ligefrem omgjorde sin beslutning om køb i den givne butik; det vil altså sige, at et 

valg af butik udelukkende blev omgjort, hvis ens udvælgelseskriterier i et eller andet omfang ikke 

blev opfyldt i tilstrækkelig grad. En deltager i fokusgruppe I (bilag 12) udtrykte det med, at han var 

loyal over for sine egne kriterier, men ikke over for en bestemt butik som sådan. Valget blev i mine 

fokusgrupper derfor primær truffet på baggrund af opfyldelsen af de – for den enkelte forbruger – 

væsentligste kriterier.  

 

Graden af efterkøbsevaluering var ikke umiddelbart noget, der bevidst blev gjort så meget ud af 

blandt fokusgruppe-deltagerne. Denne evaluering blev typisk foretaget på vejen hjem, og mens 

udpakningen foregik. Men det var ikke noget, der fyldte så meget i dagligdagen; dog hvis der var 

tale om gentagne ’negative oplevelser’, kunne det ifølge deltagerne have en betydning for 

evalueringen af den konkrete butik. I fokusgruppe II blev dette diskuteret, og der var enighed om, 

at negative indkøbsoplevelser generelt vægtede tungere i butikker, man ikke normalt benyttede, og 

at tolerance-tærsklen derfor nok var lidt lavere i sådanne butikker. Der er derfor ikke råd til, på et 

meget konkurrencepræget marked, at skuffe forbrugerne og især ikke, hvis der tale om nye og 

dermed ikke-loyale kunder. Dette er i tråd med de undersøgelser, der tidligere er blevet omtalt i 

afsnit 4.2.2, som blandt andet viser, at kunderne i forbindelse med dagligvarehandel er relativt 

loyale, hvilket også bestyrkes i mine interviews, og opbyggelse af kundeloyalitet er derfor vigtigt 

også i denne sektor. 

 

7.4 Hvor står Aldi og Lidl? 
Denne analyse af forbrugeradfærden ud fra beslutningsprocessen giver nogle indikationer på, hvor 

Aldi og Lidl står ud fra en betragtning om at ’opfylde forbrugernes forventninger’ til deres 

indkøbssted. Dette spurgte jeg derfor yderligere ind til for at få deltagerne til at vurdere, hvordan 

Aldis og Lidls position var, om der var tale om et godt match mellem deres kriterier og Aldi og Lidl. 

Deltagerne i begge fokusgrupper var enige om, at der generelt var tale om et dårligt match med 

Aldi. Aldi lever ikke op til de kriterier, der er vigtige for forbrugerne. Deltagerne nævnte, at de ikke 

mente, at de fik den ønskede kvalitet samtidig med, at sortimentet var ukendt, ikke bredt og dybt 

nok samt at frisk-vareafdelingen var for dårlig. Det betød, at man derfor blev tvunget i flere 

butikker, hvorfor deltagerne ikke mente, Aldi ville være andet end en suppleringsbutik og dermed 

ikke et reelt alternativ ved dagligvarekøb. 
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Hvad angik Lidl var holdningen væsentlig mere positiv. Her vurderede deltagerne, ud fra de 

tidligere behandlede evalueringskriterier, at Lidl udgjorde et mellem-match. Dette blev begrundet 

med, at deltagerne også her fandt, at kvaliteten ikke umiddelbart var høj nok, selvom det lidt større 

udvalg i dybden og bredden i højere grad mindede om det udvalg, der var i eksempelvis Netto, dog 

var kendskabsfaktoren stadig en hæmsko for Lidl, men deltagerne mente, der var et potentiale i 

Lidl fremadrettet. 

 

Hverken Aldi eller Lidl var, også set i lyset af den ovenstående analyse, ikke umiddelbart en del af 

deltagernes consideration set. Som en af deltagerne i fokusgruppe I udtrykte det: 

 

”Man kan jo sagtens, når man bor centralt, lægge vejen forbi en Aldi eller Lidl, 

hvis man virkelig var interesseret i at vælge en af disse. Men det er jo ikke lige 

Aldi og Lidl, der’ popper’ op som de første alternativer, når man tænker 

dagligvareindkøb” (bilag 12). 

 

Dette indikerer, sammen med den gennemførte mini-test (bilag 14), at deltagernes brand-

awareness i forhold til Aldi og Lidl ikke er så stor. Aldi og Lidl placerede sig begge med et 

gennemsnit 19

 

på 7. pladsen i deltagernes oplistning af dagligvarebutikker. 

7.5 Sammenfatning 
Hvad angår den generelle forbrugeradfærd i forbindelse med dagligvarekøb, bekræftede 

fokusgrupperne min opfattelse af, at der tale om melleminvolvering for forbrugeren ved køb af 

dagligvarer/valg af butik. Der bliver lavet en vis informationssøgning, og forbrugeren har nogle 

klare holdninger til indkøb af dagligvarer og dermed til butiksvalget. Generelt mente deltagerne 

ikke, at hverken Aldi eller Lidl har den fornødne kvalitet i deres produktsortiment, og at især Aldis 

produktsortiment er så godt som ukendt for de fleste forbrugere, hvilket har en betydning med 

hensyn til kendskab og tryghed i produktvalget. 

 

Under analysen af selve beslutningsprocessen viste det sig, at deltagerne planlægger deres 

indkøb i udstrakt grad. Planlægningen af den eksterne informationssøgning, såsom læsning af 

tilbudsaviser og udarbejdelse af indkøbslister ud fra de manglende varer i husstanden, kommer i 

                                                
19 Ved sammentælling af deres placering på deltagernes lister blev de i gennemsnit placeret som nummer 7, 

hvor fx Netto havde et gennemsnit som nummer 2-3. 
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anvendelse ud fra de kriterier, der skal være opfyldt ved et indkøb. I den forbindelse trækker 

forbrugeren formentlig også ubevidst på sit consideration set, så valget blandt alternativerne ikke 

bliver så omfattende. 

 

Disse netop nævnte kriterier, som deltagerne fremhævede som væsentlige ved evaluering af 

butiksalternativerne, var produktsortimentet (kvaliteten, dybde og bredde samt frisk-vareudbuddet), 

afstanden til butik, kendskabet og dermed tilliden til produkterne/butikken. Deltagerne så gerne, at 

alle behovene kunne opfyldes i samme butik. Mens produktets oprindelsesland og service ikke lod 

til at spille nogen stor rolle i evalueringen af alternativer. 

 

Deltagerne mente ikke, at Aldi ville have de store chancer for at blive en primær butik for dem, fordi 

der var for mange kriterier, der ikke blev opfyldt der. Derimod har Lidl et fornuftigt potentiale, da de 

har tilpasset sig en del, mens det fortsat manglende produktkendskab og tillid samt de få butikker 

og dermed afstanden til butikkerne var en stor ulempe. 
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8. Konklusion 

 

Jeg har i denne kandidatafhandling beskæftiget mig med Aldis og Lidls begrænsede succes på det 

danske marked og ud fra teorier omkring internationalisering og forbrugeradfærd undersøgt om 

disse teoretiske områder kan være forklarende faktorer til den begrænsede succes. 

Litteraturbearbejdningen viste, at faktorerne omkring markedskonditionerne, kulturel og geografisk 

nærhed samt psykisk distance var vigtige. Derudover var standardisering versus tilpasning og den 

benyttede indtrængningsmetode herunder indtrængningsstrategien væsentlige elementer for en 

detaillists internationaliseringsproces. For så vidt angår forbrugeradfærden tog jeg afsæt i en til 

formålet tilpasset version af beslutningsprocessens fem faser: problemerkendelse, 

informationssøgning, vurdering af butiksalternativer, valg af butik og efterkøbsadfærd. Analysen af 

beslutningsprocessen viste følgende teoretiske bidrag sig væsentlige og blev derfor inddraget i 

analysen: Involveringsgrad, forbrugerloyalitet, forbrugertillid og brand awareness. Disse bidrag 

mener jeg er væsentlige, når man betragter en dagligvare-detaillists muligheder for at vinde 

markedsandele. Derudover har jeg inddraget forskellige kulturelle forhold i analysen, såsom 

kulturbundne produkter, national identitet og fødevarerelateret livsstil. 

 

I forbindelse med Aldis internationaliseringsstrategi, og deres valg af Danmark, har de gjort sig 

nogle – udefra betragtet – fornuftige overvejelser. Markedskonditionerne på det danske marked i 

1977 lignede til forveksling de konditioner, der gav dem succes på det tyske marked, hvor der 

herskede ressource-knaphed. Dog er der noget, der tyder på, at Aldi har undervurderet den 

psykiske distance, da de med overvejende sandsynlighed har betragtet markedet som et 

uproblematisk nærmarked og dermed ikke været tilstrækkeligt forberedt. Men det kan også tolkes 

derhen, at Aldi har ment, de havde verdens bedste koncept, og derfor kun har vurderet ud fra 

markedskonditionerne og derfor bevidst ikke har taget den psykiske distance og det psykiske 

distance-paradoks i betragtning. Aldi bygger på et ekstremt standardiseret koncept ud fra 

kodeordene: omkostningsminimering, prisfokusering og et begrænset sortiment. Derfor ønsker de 

formentlig ikke at tilpasse deres marketing parameter-mix, da de i videst muligt omfang ikke vil gå 

på kompromis med konceptet og miste stordriftsfordele. Dette er en medforklarende årsag til de 

problemer, de har haft med at vinde markedsandele på det danske marked. Aldi valgte at træde 

ind på det danske marked ved organisk vækst, hvilket har været den rigtige beslutning, da 

detailhandlen inden for discountbranchen på daværende tidspunkt var ikke–eksisterende og man 

havde alle muligheder for at slå sig ned. 
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Hvad angår Lidl har de haft et andet fokus end Aldi. De kom ind på markedet på et meget senere 

tidspunkt, hvorfor de har måttet gribe internationaliseringen an på en anden måde. Lidl har i højere 

grad vurderet valget af Danmark ud fra kriteriet om, at markedet har potentiale for discount – altså 

gode vækstmuligheder. Lidl har i første omgang ikke spekuleret i faktorer som geografisk og 

kulturel nærhed og har derfor undervurderet markedskonditionerne og den psykiske distance en 

smule. De kom på markedet med store armbevægelser, men har siden haft det svært. Lidl griber 

deres internationalisering an ud fra samme devise som Aldi – et meget standardiseret koncept. 

Dog har Lidl indset, at de er blevet nødt til at tilpasse sig på væsentlige områder for at få succes på 

et meget konkurrencepræget marked. Det er især marketing-parametrene: Produkt, distribution og 

promotion man er gået på kompromis med. Dog med en vis forsinkelse, hvilket de første år med 

stor sandsynlighed har kostet markedsandele, som kan vise sig svære at få fat i. Lidl havde i 

udgangspunktet flere muligheder for at vælge en anden indtrængningsmetode ved at ’overtage’ en 

allerede eksisterende kæde. Lidl valgte dog organisk vækst som metode med etablering af mange 

butikker på en gang. Dette har dog vist sig svært i et tætpakket detailhandelsmiljø i Danmark, 

hvorfor etableringen er gået langsommere end ventet. Såvel Aldis som Lidls 

internationaliseringsstrategi i forbindelse med indtræden i Danmark må derfor anses som 

indeholdende flere problematiske dispositioner. 

 

Hvad angår forbrugeradfærden ved dagligvarehandel og valg af butik bekræftede de to 

fokusgruppe-interviews, at der i høj grad var tale om en melleminvovleringskategori, da 

beslutningsprocessens fem faser i en vis udstrækning gennemløbes. Forbrugerne foretager 

informationssøgning i forbindelse med valget af butik, denne foregår primært ved planlægning af 

deres indkøb, gennem ekstern søgning i tilbudsaviser og ’hvad man har hjemme’, og på den 

baggrund udarbejdes der ofte indkøbslister. Denne eksterne søgning suppleres ofte med en intern 

søgning i form af tidligere erfaringer med butikkerne og forbrugerens consideration set, alt efter 

hvilke kriterier forbrugeren går efter, og hvor de bedst bliver opfyldt. I forbindelse med evalueringen 

af butiksalternativer var de klart vigtigste kriterier for deltagerne i fokusgruppen produktsortimentet 

(kvaliteten, dybde/bredde og frisk-vare-udbuddet), afstanden til butikken (logistikken i dagligdagen) 

samt kendskabet og tilliden til produkterne og butikkerne. Det blev samtidig tydeligt, at 

produkternes/butikkernes country-of-origin og service ikke spillede den store rolle for deltagerne.  

 

Umiddelbart var der ikke nogen af deltagerne, der så Aldi som et reelt alternativ som primær-butik, 

da matchet med deltagernes kriterier og opfattelsen af og erfaringerne med Aldi ikke harmonerede 

særligt godt. Aldi skal umiddelbart ændre sit koncept grundlæggende med bl.a. større 

produktbredde og flere ’kendte’ varer. Derimod synes deltagerne at have et væsentligt mere 
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positivt indtryk af Lidl, som de anså for en detaillist med et vist potentiale, grundet den viste vilje til 

at tilpasse sig de danske forbrugere, hvor der dog stadig var væsentlige elementer, der krævede 

opmærksomhed, inden Lidl ville kunne blive et reelt alternativ som primær butik. Lidl opfattes 

stadig som meget tysk, og flere kendte varer på hylderne ville hjælpe på deres fremtidige 

muligheder. 

 

Det kan således konkluderes, at Aldis og Lidls internationaliseringsstrategi har slået fejl på 

væsentlige områder, såsom en relativ ensidig fokusering på deres standardiseringskoncept såvel 

som en manglende indsigt i og forholden sig til de forbrugeradfærdsmæssige forhold på det 

danske marked. 
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BILAG 2: Interview med professor ved CBS, Flemming Poulfelt 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 
- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

FP: Ikke besvaret. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

FP: Det er ret interessant at to store tyske virksomheder ikke kan få mere ud af det danske 

marked. 

Man kan undre sig over, at to internationale detailkæder ikke er bedre til at læse markedet end de 

faktisk har været. Der er jo en relativ hård konkurrence på det danske fødevaremarked. Jeg undrer 

mig over, at de ikke har haft større fokus på hvordan den danske detail-struktur fungerer. 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 
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Netto, Fakta osv.) Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

FP: Aldi og Lidl har nok opfattet sig selv som store og delvist monopolistiske detail-kæder. Hvis 

man opfatter sig selv som monopolistisk så får man også hurtigt en vis arrogance. 

De danske aktører har været bedre til at promovere sig mere som de ’frække’, hvilket det som 

discountere har vist sig at man skal – man skal turde vise en vis charme og frækhed. 

 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

FP: Ikke besvaret 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

FP: Det der bl.a. også lokker forbrugeren er, hvis forbrugeren kan få kendte mærkevarer til en 

billigere pris. Hvilket Fakta og Netto har formået. De har formået at sælge danske og udenlandske 

mærkevarer til en pris der ligger måske 5-10 procent lavere end i andre butikker (Supermarkeder). 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

FP: Ikke besvaret. 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 
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købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

[altså: kan man tale om en ’stærk dansk nationalitetsfølelse’ inden for et område der er relativt 

kulturbundent. Vi danskere går jo umiddelbart en del op i hvad vi spiser og dermed muligvis stoler 

mere på/har mere tiltro til danske detaillister/produkter fra danske leverandører? Også jf. fx vores 

forhold til EU hvor vi generelt er skeptiske] 

 

FP: Indkøb af føde- og dagligvarer er efter min mening knyttet til den nationale kultur og en 

indkøbsmæssig tryghed. 

Det handler i høj grad om tillid; tillid til produktkvalitet, produktionsmetoder, indhold i varerne og 

lignende. Pris kan også indikere noget om tillid, for billigt kan også være et problem.  

Tillid til produkterne er en faktor som de udenlandske kæder har undervurderet. 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

FP: Se svar ovenfor. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

FP: Ikke besvaret. 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 
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FP: Ikke besvaret. 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

 

FP: Ikke besvaret. 

  

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 3: Interview med ekstern lektor ved CBS, Jesper Aastrup 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 
- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

JA: Det kan jeg ikke sige noget om, da jeg ikke har siddet i ledelsen på det tidspunkt. Min tanke er 

dog, at Aldi har haft et velfungerende koncept på det tyske marked. De har haft et brand og et 

færdigt koncept, som de mente var til at rulle ud på et nærmarked. Altså primært en vækststrategi 

som motivation til nærområdet. 

 

Lidl har haft deres populærkoncept i Tyskland, og har set, at der er et marked for discount i 

Danmark. Så derfor skal de selvfølgelig ind på det danske marked og slås. 

Igen vækst som kodeord – og DK bliver ofte præsenteret som en form for test-marked. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

JA: Jeg kan næsten ikke forestille mig andet – nu man har taget beslutningen, så har man kigget 

på de omkringliggende markeder først. Jeg vil da tro og håbe man har vurderet hvor der et ’hul’ for 

en mulig markedsvækst. De nævnte faktorer er ikke nødvendigvis de væsentligste, men de er 

vigtige determinanter. 

Markedsstrukturen ligner jo også overordnet den tyske. 
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- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv. Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

JA: De historier jeg har hørt, er at Aldi kom med deres tyske koncept. Man har garanteret troet, det 

ville være relativt overkommeligt. De havde fx ikke tilbudsaviser, ikke frisk mælk og i så fald tysk 

mælk. De har sikkert været forberedt – men overrasket over nogle ting der skulle laves om. 

 

Grundlæggende ’lugter’ det lidt at Tyskland – og Tyskland og fødevarer er måske ikke noget der 

tiltaler danskerne specielt meget. Og en stor brug af tyske producenter og dermed ofte ukendte 

mærker. 

 

Rema, Kiwi, Netto og Fakta har haft mere fokus på friskvarer og danske producenter. Netto, Rema 

og Fakta er bare stærkere brands end Aldi og Lidl i Danmark. Kvaliteten af tyske fødevarer 

opfattes af ringere kvalitet. Dette hører jeg mange steder når jeg kommer rundt, og interviewer 

forbrugere. 

 

Det der er for mig at se tale om forbrugernes forventninger til kvaliteten. Forbrugerne forventer 

kendte mærker og producenternes herkomst kan have en indvirkning. Man forbinder ikke 

nødvendigvis Tyskland med sexede/kvalitetssikrede fødevarer. 

Jeg ved ikke om det drejer sig om, at mange husholdninger lægger deres hovedindkøb i fx Fakta 

og Netto – Mens vi måske i højere grad køber enkeltvarer og foretager suppleringskøb i Lidl og 

Aldi. 

 

Jeg opfatter branchen som 3-lags. Aldi og Lidl er hard-discount, Netto og Fakta soft-discount og så 

Kiwi og Rema1000 er soft-soft discountere. Hvor danskerne formentlig nok bare er mere til soft-

discount. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 
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JA: Lidl har jo – uden at vide det præcist – set, at man fx ikke kan klare sig uden en tilbuds-avis. 

De har satset mere på frisk mælk og grøntvarer. De har i højere grad foretaget en større tilpasning. 

Hvor Aldi har holdt meget mere fast i deres standardiserings-koncept. 

De reklamer der er fra Aldi og Lidl baserer sig meget på Non-food varer. 

 

Lidl har placeret sig længere ude ved trafik-årerne og har generelt større butikker. Aldi har valgt 

små/mindre lokaliteter.  

Lidl kan have svært at skaffe egnede lokaler, da de er kommet sent ind på markedet.  

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

JA: Igen taler vi nok om, at vi danske forbrugere har en forventning om, at dansk-producerede 

fødevarer har en højere kvalitet. Men Aldi og Lidl gør jo omvendt alt for at få produkterne til at se 

danske ud. 

 

Men også i danske forretninger kommer der jo også varer fra udlandet. Der forventer vi det bare 

ikke. Når vi går ind i en Aldi og Lidl så forventer vi jo tyske varer. 

Måske opfatter vi tysk madkultur som noget, der ikke er særligt tiltalende. Der er formentlig nogen 

kvalitetsusikkerheder blandt de danske forbrugere. 

 

Det vil ikke være realistisk med en fuldstændig strategisk tilpasning, da omkostningerne i den 

forbindelse vil være for store og samtidig vil det være en fundamental ændring af deres respektive 

grundlæggende koncepter. 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 
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JA: Der var ikke rigtig nogen mulige købere for Aldi, så det var vel den eneste reelle mulighed. Dog 

kunne de også have overvejet den nye spiller i Dansk Supermarked, hvorfor skulle de ikke kunne 

have indgået noget tværgående samarbejde her (hvor Aldi kunne slå på deres erfaringer fra det 

tyske marked) Det KUNNE man måske have overvejet. Men måske ikke så realistisk på det 

tidspunkt. 

 

Hvad angår Lidl kunne de måske have overvejet andre muligheder, da de må have vidst de ville 

have fået svært ved at få fodfæste især i de større byer. De har været hæmmet af 

besværlighederne med at finde lokaliteter. Men det virker som om de er ret tålmodige og er ude 

med antennerne konstant efter lokaliteter. 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

[altså: kan man tale om en ’stærk dansk nationalitetsfølelse’ inden for et område der er relativt 

kulturbundent. Vi danskere går jo umiddelbart en del op i hvad vi spiser og dermed muligvis stoler 

mere på/har mere tiltro til danske detaillister/produkter fra danske leverandører? Også jf. fx vores 

forhold til EU hvor vi generelt er skeptiske] 

 

JA: Delvist – også i forhold til det vi har talt om vedrørende tysk madkultur (smitter af på tyske 

detaillister og producenter) 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

JA: Nok ikke til Tyskland og kvalitet generelt betragtet – mere noget omkring tysk-madkultur og 

den opfattede kvalitet heraf. Måske tilltaler Aldis og Lidls opbygning af butikker os heller ikke så 
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meget. Den er en smule lager-agtig. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

JA: I forhold til Lidl ønsker de helt sikkert at vokse gennem organisk vækst. Jeg ved ikke om Aldi 

har det på samme måde, måske er de egentlig ’tilfredse’ med deres nuværende situation. 

 

Såvel Aldi og Lidl bliver nødt til at fokusere på noget mere brand og marketing strategi. De skal 

have danskerne til at lægge en større del af deres ’primær-køb’ i deres butikker. De skal have 

ændret forbrugernes forventede oplevelse af fx kvalitet og tryghed.  

 

Måske kan de i højere grad satse på fersk-varer (kød og grønt afdeling muligvis også brød). 

Dybest set er vi jo ligeglade med hvor dåserne kommer fra – men de skal satse mere på 

markedsføre pålæg og de ovennævnte fersk-vare kategorier). 

 

Lidl og Aldi har bare et dårligere ry i befolkningen og derfor har de også sværere ved at skaffe 

lokaliteter hos diverse udlejere, som ikke er vilde med at få dem ’indenfor’. 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

JA: Umiddelbart tror jeg ikke at det er så realistisk at de kan vokse sig væsentligt større. 

Danskerne er nok generelt mere til soft-discount. Spørgsmålet er om de kan ændre danskernes 

opfattelse af, at de er hard-discountere, der ikke kan levere de produkter af friskhed der er nævnt 

ovenfor. 

 

Der er naturligvis også tale om noget efficiens/effektivitet. Lidl ligger klart i bunden af omsætning 

pr. butik/kvm. Netto fører suverænt derimod. Der er faktisk tale om en faktor 3 mellem de Netto og 

Lidl. Det er en meget voldsom forskellig og må koste indtjeningsmæssigt. De er jo også ca. dobbelt 
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så store butiksarealmæssigt – hvilket betyder de alt andet lige skal sælge mere. Lidl konceptet er 

lidt mere nyskabende og tilpasningsvilligt end Aldis. Men rent lønsomhedsmæssigt har de 

problemer – det ’gap’ skulle gerne lukke sig, hvis de skal have succes med også at tjene penge. 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

 

JA: Ved ikke om der præcist er tale om det. Lidls ide har jo været at man skulle købe ind fx på 

vejen hjem. Der er jo naturligvis tale om en dyrere beliggenhed i centrum/byerne, hvorfor denne 

strategi er godt i tråd med discount-konceptet. Det er dog en udfordring, at de skal have folk til at 

købe ind på den måde. I Danmark er der en tradition for, at man kommer hjem og så går ned og 

køber ind. Vi har generelt en ret høj butiks-tæthed i DK, så vi har jo alting inden for en kort afstand. 

Og det er problem i hvert fald for Lidl som ’sen efterfølger’ på markedet. 

  

 

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 4: Interview med adm. dir. i de Samvirkende Danske Købmænd, John 

Wagner 

 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 
- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

JW: Begge detaillister har haft en interesse i at trænge ind på markedet, fordi de betragter det som 

almindelig markedsvækst - det er en naturlig udvidelse af markedet. For Aldi var det nok et 

springbræt for at komme ind i Norden, som så aldrig er lykkes. 

Lidls bevæggrund har også været at ekspandere gennem markedsvækst. 

Lidl startede ikke i DK. Men de har testet det skandinaviske marked i Norge og Sverige med 

varierende succes. 

Ingen af dem har, efter min mening, opnået den position de vil. Lidl skal nok få vækst. Mens det 

bliver mere end svært for Aldi, på grund af det indtryk og den holdning forbrugerne allerede har af 

Aldi. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

JW: Som det ser ud, har de begge gjort sig ALT for få overvejelser. De har gjort en masse fodfejl i 

starten i forhold til deres måde at etablere sig på markedet.  

Lidl har klart lært af nogle Aldis fejl. Lidl har satset meget på frugt og grønt og flere danske varer 

på hylderne. 
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Lidl har efterhånden tilpasset sig mere forbrugernes ’ønsker’ og adfærd efter tilladelse fra 

Tyskland. Men man startede ud med et klart standardiseringskoncept – som de så løbende har 

tilpasset delvist. 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv. Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

JW: Ja – det er jeg helt sikker på. Da Aldi og Lidl gik ind i DK, så betragter de det nærmest som 

deres baghave. De blev overrasket, da de ikke har gjort forarbejdet ordentligt. De har 

undervurderet den ’psykiske distance’. 

Aldi har undervurderet den danske reaktion på deres indtræden. Reaktionen kom meget hurtig fra 

de danske konkurrenter. Man etablerede hurtigt nogle danske pendanter i Netto og Fakta og gik til 

modangreb. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

JW: Se svarene ovenfor. 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

JW: Det havde helt bestemt hjulpet Aldi at tilpasse sig. Men hvis de gjorde det nu, ville det for Aldi 

tage rigtig lang tid at nedbryde forbrugernes opbyggede fordomme. Derudover skal de 

fundamentalt ændre deres koncept. 

 

Det har været noget nemmere for Lidl, da de ikke er så etablerede endnu vil forbrugerne i ’nye’ 
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områder altid være nysgerrige og hvis de har nået at tilpasse konceptet tilstrækkeligt inden har de 

en chance.  

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

JW: Nej, det mener jeg sådan set ikke de har. Rema1000 har gjort det væsentligt bedre. Større 

markedsandele og større brugertilfredshed. De har benyttet franchising, hvor der typisk er større 

lokalt engagement. Man skal være opmærksom på, at det har været lokale ledelser og 

samarbejdspartnere (hos Rema1000). Hvor Aldi og Lidl stadig er strengt topstyret fra Tyskland. 

 

Rema1000 har blandt andet draget nytte af medlemskab af en brancheforening, hvor de har 

kunnet få gode råd og vejledning. Aldi og Lidl har valgt en isolationspolitik. De begår deres egne 

fejl. 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

[altså: kan man tale om en ’stærk dansk nationalitetsfølelse’ inden for et område der er relativt 

kulturbundent. Vi danskere går jo umiddelbart en del op i hvad vi spiser og dermed muligvis stoler 

mere på/har mere tiltro til danske detaillister/produkter fra danske leverandører? Også jf. fx vores 

forhold til EU hvor vi generelt er skeptiske] 

 

JW: I hvert fald i forhold til Aldi da de startede. Men ikke så meget længere. Generelt stoler 

forbrugerne mere på danske produkter og danske detaillister. Forbrugerne er mere sikre, går ud fra 

der hos danske producenter i højere tages højde for dyrevelfærd, produktsikkerhed, etik og 

lignende ved at danske produkter. Betydningsforskellene på hvor produkterne/detaillisterne 
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kommer fra er ikke så stor som tidligere – men stadig mærkbar. Der har været sager, som har vist 

denne opfattelse. Aldi har haft enkelte sager af den slags, fx hvor de har solgt udenlandsk 

producerede produkter, som var de danske. 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

JW: Se ovenfor – men ellers skyldes det også mangel på mærkevarer. Deres skrabede sortiment 

gør, at de bliver fravalgt. Tryghed i de produkter man kan købe samt at man ikke kan nøjes med at 

handle et sted. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

JW: Krisen har stor betydning. Tidligere tog Lidl udelukkende markedsandele fra Aldi. Nu går de 

begge frem. Krisen har ’foræret’ hard-discounterne en del kunder. Det helt store spørgsmål er 

hvad der sker efter krisen? 

  

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

JW: Lidl har muligheden for at komme op og bide skeer med Fakta og Netto. Det er dog næppe 

sandsynligt med Aldi. 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 
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JW: Ja – vi vil se en koncentration af forretningerne. Derudover tror jeg primært, at Aldi og Lidl vil 

blive benyttet som suppleringsbutikker til små-indkøb.  

 

  

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 5: Interview med Kathrine Heiberg 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 

- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

KH: Det er typisk for denne type virksomheder, at det er volumen driver værket. Jo større de køber 

ind jo billigere kan de gøre. Derfor giver det god mening at udvide og skaffe sig endnu større 

stordriftsfordele. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

KH: Der ligger noget naturligt i at vælge et nærmarked. Så jeg kan kun umiddelbart bekræfte at 

disse faktorer er meget vigtige determinanter. 

Begge har dig alligevel undervurderet den kulturelle/psykiske distance på flere områder, men fra 

min stol især i forhold til udlejere af beliggenheder og i forhold til danske medarbejderes 

forventninger. 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  
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I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv). Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

KH: Mange bliver overrasket over markedet i Danmark. Der er en holdning til, at hvis man kan 

være en succes i Danmark kan man være en succes alle steder. 

 

Spørgsmål om motivation af personalet. Der er større kulturforskelle end man går og tror. Tror som 

sådan ikke de har undervurderet de andre aktører på markedet. Men de har undervurderet 

muligheden for beliggenhed og personale-situation (primært lokaliteter hvad Lidl angår). De har 

ikke forstået den danske samfundsstruktur i forhold til arbejdsmarkedsvilkår. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

KH: Kender jeg ikke rigtig nok til. Aldi brugte dog lang tid med at tage friske varer ind. Lidl har gjort 

det hurtigere i Sverige så mon ikke også i DK. 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

 

KH: Hvis de nu tilpassede sig fuldstændigt ville de jo ikke have noget ’anderledes’ at tilbyde 

kunderne, så vil de miste deres konkurrence-fordel. Men en delvis tilpasning inden for rammerne af 

deres koncepter, vil da kun kunne blive en fordel, som jeg ser det. 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 
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KH: Jeg tror ikke, at de ville gøre det på andre måde. Organisk vækst er i deres situation den 

bedste løsning. For Aldi var der ikek rigtig andre muligheder. Organisk vækst har vist sig svært og 

problematisk for Lidl, bl.a. på grund af lokalplaner. 

  

I de virksomheder jeg hjælper, hvor de sidder med en udlejer, vil udlejer altid vælge 

NETTO/FAKTA, dernæst Rema1000 og KIWIog til sidst følger så tyskerne Aldi og Lidl – så de har 

svært ved at skaffe lokaler. Placering er et nøgleord – Aldi og Lidl tilbyder ofte at betale en 1/3 

mere i leje og alligevel ønsker mange udlejere ikke at have dem som brand. 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

[altså: kan man tale om en ’stærk dansk nationalitetsfølelse’ inden for et område der er relativt 

kulturbundent. Vi danskere går jo umiddelbart en del op i hvad vi spiser og dermed muligvis stoler 

mere på/har mere tiltro til danske detaillister/produkter fra danske leverandører? Også jf. fx vores 

forhold til EU hvor vi generelt er skeptiske] 

 

KH: Jeg tror du overfortolker en smule. Alle folk siger de vil have økologi. Men de køber det ikke. 

Det er nok nærmere hele ’indpakningen’, det drejer sig om. Hvis man skruer tiden 20 år tilbage så 

Netto jo heller ikke særlig godt ud. Lidl og Aldi ser meget billige ud. Så gider folk ikke købe ind der. 

 

Det handler også i høj grad om at bygge sit brand rigtigt op hos forbrugeren. Her har det haltet for 

begge to – og især Aldi har bygget deres brand for dårligt op i DK. 

Det handler også om at være nær ved kunderne. Hvis der er 75 meter Fakta og 150 til nærmeste 

Netto, så går man meget ofte i Fakta. Det handler meget om beliggenhed. 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 
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etc.? 

 

KH: Det mener jeg som udgangspunktet ikke der er tale om. Men selvfølgelig er der en del 

forbruger der hellere køber dansk, men i højere grad køber folk nok det de kender. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

 

KH: De skal have etableret sig de rigtige steder og så tilpasse sig de kulturforskelle i 

forbrugeradfærden der er tale om. De skal bygge brandet op på en anden måde. Desuden skal de 

de foretage markedsstrategiske tilpasninger til de danske forhold. 

 

Især for Lidl bliver det også en udfordring at finde egnede lokaliteter i byerne. 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

KH:  Nej, det tror jeg ikke. De skal bygge deres brand op på ny – Så der skal en større reformation 

til af deres brand, hvilket er svært og ressourcekrævende. Spørgsmålet er om villigheden er til det 

– jeg tvivler.  

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

 

KH: Det har meget med lokaliteter at gøre. Man scorer rigtig meget på at have deres de rigtige 

beliggenheder. 

  

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 6: Interview med adjunkt ved Århus Universitet, Lars Esbjerg 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 

- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

LE: Hverken Aldi eller Lidl er formentlig tilfredse med deres nuværende markedsandele og har ikke 

fået så markant en markedsandel som de kunne ønske – dertil har især Aldi’s koncept været for 

tysk, altså for meget orienteret mod hard discount. Samtidig står de overfor stærke konkurrenter i 

Netto, Fakta, og Rema. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

LE: Det har jeg ingen ide om 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

 

LE: ingen anelse 

 

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 
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tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv). Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.)?  

 

LE: Aldi var længe om at tilpasse deres koncept til det danske marked, fx mht. at føre frisk mælk. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

LE: Begge er nødt til at tilpasse sig det danske marked samtidig med, at de holder fast i deres 

styrker, hvor især Aldi’s operationer er karakteriseret ved enkelhed 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

LE: Det ville helt klart have hjulpet Aldi, hvis de fra starten havde satset mere på danske produkter. 

Om det stadig er vigtigt er jeg mere tvivlende overfor, da oprindelsesland ikke længere er helt så 

centralt for forbrugerne. 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

LE: Ja, da det er den måde de primært har vokset. Wal-marts uheldige erfaringer med at trænge 

ind på det tyske marked står som et skoleeksempel på de problemer man kan få ved at købe sig 

ind på et marked (og på manglende forståelse for det marked man opererer på) 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 
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købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid)?  

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel. 

 

LE: Nej, det hænger sammen med at koncepterne ikke har været tilpasset danske forhold og at 

mange har syntes at det var nogle forfærdelige butikker og underlige produkter de solgte/sælger 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

LE: Jeg tror ikke, at de skyldes modvilje mod tyskere 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

LE: ikke besvaret 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

LE: Jeg tror, at de begge vil skulle kæmpe hårdt for at vokse 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

 

LE: Der er en tendens mod større butikker, hvilket ikke passer godt med Aldis koncept, men bedre 
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med Lidl og Rema, og så er der en trend mod at tilbyde et større sortiment af friske produkter 

  

 

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 7: Interview med adm. direktør Per Nyborg 

 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 

- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

PN: Der er mange paralleller – for begge er det gået langsommere end ventet. 

Lidl har haft samme historie-lære som Aldi.  

Begge kæder har for stor en del af tyske vare, dog er begge efterhånden kommet efter det – dog 

mest Lidl. 

Ingen af dem har indtil nu efter min overbevisning opnået den ønskede/forventede position. 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

PN:  

Aldi: Jeg tror de valgte Danmark på grund af at der var tale om et nabo-land, hvor Aldi jo indtil nu 

har holdt fast i markedet. Det har været en naturlig beslutning – selvom det er et ret lille marked 

har de ment at det havde et stort discountpotentiale. 

 

For Lidl har de samme faktorer, efter min mening, spillet ind. Lidl har dog før prøvet at trække sig 

ud af et marked – i Norge var indtrængningen i hvert fald ikke velovervejet. Fx havde Lidl placeret 
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et distributionscenter i et område, hvor der ikke var nogen veje. 

Hvilket giver stof til eftertanke – de har dog en anden holdning til DK. Da vi generelt er mere 

discount-mindede sammenlignet med resten af Norden. 

Lidl har en stor tro på egne evner. Har formentlig skelet til at markedet allerede var ret besat – men 

på trods af det, ment at de kom med noget nyt og har som sagt haft stor tiltro, til eget koncept. 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv. Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

PN: Lidl har været blændet af deres egen styrke og koncept. Har sikkert troet de ville have lagt 

landet ned relativt hurtigt. De ønskede at diktere markedssituationen. Fx ved at presse prisen ned 

på frugt og grønt - Sætte nye standarder. 

De har med stor sandsynlighed troet det var ’piece of cake’ at åbne butikker i Danmark. Deres 

lokaliseringens tanker har haft problemer og holder slet ikke. De ville placere sig ved trafikknude-

punkter og samtidig har planlovens restriktioner skabt problemer som de burde have været OBS 

på. De har formentlig troet, at de sagtens kunne omgå/forhandle om planloven, men det er ikke 

sket og de måtte bøje sig. 

 

Aldi: Jeg ved det ikke, men tror man har tænkt, at man har/havde verdens bedste koncept. Og 

dermed med stor sandsynlighed har undervurderet markedet.  

Aldi kører formentlig en bevidst strategi i forhold til deres butikkers udseende og indretning. Det 

handler om at deres butikker gerne SKAL se billige og ’tarvelige’ ud, så forbrugerne ikke er i tvivl 

om at det billigt og at de har skåret ind til benet i bestræbelserne på at skaffe så billige priser som 

muligt. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

PN: Aldi var meget langsomme til at etablere sig i starten. Det har været anden dagsorden for Lidl 

– ’vi skal hurtigt ind og have en ’kritisk masse’. De var hurtige med en centrallager-struktur. At de 
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så slet ikke har levet op til egne tanker om hvor hurtigt det skal/skulle gå har så været en anden 

sag. 

 

Lidl fører generelt en lidt anden strategi – hvor man i højere grad (hurtigt/fra starten af) har valgt at 

tilpasse visse produktkategorier i et vist omfang. 

 

Derudover er andre forskelle nævnt ovenfor. 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

PN: Der er ingen tvivl om, at jo mere de forstår at tilpasse sig markedet og forbrugerne, jo større 

markedsandele vil de kunne opnå – men om det så giver større afkast i forhold til en 

omkostningsomlægning er så mere tvivlsomt.  

Det er også blevet en strategi i sig selv hos discountere at sælge mærkevarer til en billigere pris – 

fordi supermarkederne konkurrerer nu også på discount varer med decideret discount-afdelinger 

(SuperBest, Bilka, Føtex, Kvickly, SuperBrugsen).  

 

Især Aldi får et problem – da hele deres supply Chain er bygget anderledes op. 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

PN: Vedr. Aldi – var de jo de første på markedet, så derfor ikke rigtig noget at komme efter – og 

det var på det tidspunkt relativt nemt at finde lokaliteter på det tidspunkt. Modsat kan det jo så 

være man egentlig ikke har været kritiske nok – efter konkurrenterne kom på markedet og måske 

placerede sig mere gunstigt så har Aldi måtte foretage en del omrokeringer. 

 

Tror egentlig ikke Lidl havde andre reelle muligheder for indtrængning. Har svært ved at se hvad 
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alternativet skulle have været. 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

[altså: kan man tale om en ’stærk dansk nationalitetsfølelse’ inden for et område der er relativt 

kulturbundent. Vi danskere går jo umiddelbart en del op i hvad vi spiser og dermed muligvis stoler 

mere på/har mere tiltro til danske detaillister/produkter fra danske leverandører? Også jf. fx vores 

forhold til EU hvor vi generelt er skeptiske] 

 

PN: Jeg tror, der er tale om en sikkerheds- og især tryghedsfaktor. Det handler ikke – efter min 

overbevisning – om at have danske produkter som sådan. Man kan sagtens have udenlandske 

produkter der er kendte, som man gerne vil købe… Modsat er ukendte mærker noget som 

forbrugerne er mere tøvende overfor at købe. Der ligger noget i det med at det er danske produkter 

– men til en VIS grænse. 

Der er derfor mere tale om en ’kendskabsfaktor’ i forhold til produkterne. Vi vælger det, vi føler os 

mest trygge ved. Det skader så heller ikke, at Netto er den kæde vi ifølge analyser har den største 

tiltro til. Det hjælper ikke på Aldi og Lidls muligheder for at vippe dem af pinden 

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

PN: Se svar ovenfor. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 
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PN:  

Aldi har en nogle muligheder, hvis de får deres sortiment mere indarbejdet i den danske 

befolkning. Deres største problem i den sammenhæng er nok at de ikke laver en større charme-

offensiv. Så på den baggrund netop får svært ved det forehavende. Det er også yderst tvivlsomt 

om Aldi ønsker at tilpasse sig yderligere. 

 

Lidl får det også op ad bakke fremover, da de ikke har den differentiering overfor fx Netto som de 

nok havde forventet/håbet på. De minder faktisk en del om hinanden med private label og delen af 

’kendte’ mærkevarer og antallet af varenumre. Deres forspring vedr. butiksstørrelse er også 

reduceret grundet planloven og Nettos strategi med at bygge/ombygge deres butikker i lidt større 

målestok. Dermed bliver endnu et parameter til differentiering taget fra dem. 

 

Lidl har først sent fundet ud af at de skal promovere sig bedre (efter 5 år i landet) og at det handler 

om at være ’on the top of the mind’ – som Netto (og til dels Fakta) jo er.  

 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

PN: Det man ikke skal underkende er den ressourcemæssige power der ligger bagved disse to 

virksomheder. Man skal have respekt for, at HVIS de beslutter sig for at give den hele armen – så 

kan de gøre det. 

Men som strategien ser ud pt. og den måde det lader til at ressourcerne allokeres og bruges på (i 

virksomhederne) for nuværende lader det ikke til det. 

Tror også, uden at vide det, at det handler om den ’kamp’ der foregår internt i nok primært Lidl men 

også Aldi mellem DK og Tyskland i strategi-øjemed.  

 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 
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PN: Butikkerne bliver generelt en smule større i dag. Samtidig er det pudsigt, at discountere er 

gået længere og længere ned i by-størrelse – og bliver ved med at åbne flere og flere butikker i 

samme byer – bliver en type nærmarked. 

Rema1000 skulle egentlig hedde Rema600 – i forhold til varenumre og de er jo væsentligt steget 

og burde vel hedde Rema2000 nu. 

  

 

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 8: Interview med lektor ved CBS, Mogens Bjerre 

 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 

MB: Det er et glimrende sæt spørgsmål du har lavet - meget dækkende, men også meget 

omfattende. 

 

Den korte udgave af svarene - på tværs af dine kategorier er, at begge kæder har forfulgt en 

standardiseringsstrategi - Aldi mere end Lidl - og har stædigt holdt fast i denne - deraf den 

markedsandel de har opnået. Lidl er på ingen måde færdig med at ekspandere endnu, og jeg deler 

ikke din opfattelse af at de "kæmper" - det går som det skal, om end langsommere... 

 

Jeg mener derfor heller ikke der er "kulturel forklaring" som du antyder - og REMAs succes skyldes 

i høj grad et bredere sortiment samt deres franchisemodel, hvor den enkelte butikschef er 

selvstændig. 

 

Begge kæder har erklæret, at kunne man klare sig i DK, kunne man klare sig overalt i EU - men 

med tanke på at Netto netop har givet op i UK (og har det svært i Sverige), må man nok stille sig 

kritisk til et sådant udsagn. 

 

Både DS og COOP så et behov for at møde Aldi, meeennn, der gik altså nogle år før de gjorde det 

- så i begyndelsen var der blot tale om en forsigtig betragtning - og en afventende holdning, samt 

ikke mindst en vurdering af, hvilke elementer at Aldis koncept, der tiltalte danskerne, og hvilke, der 

ikke gjorde det... 

 
- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 

 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 
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Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 - Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk 

distance) og markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls 

valg af Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning?  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv. Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 
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fødevarer (fx sikkerhed og tillid) ? 

Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel.  

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund? 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

  

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 9: Interview med Flemming Sørensen 

 
 
SPØRGSMÅL TIL KANDIDATAFHANDLING: 
 

- Hvad har efter din mening været henholdsvis Aldis og Lidls incitamenter til at træde ind på det 

danske marked? Har Aldi og Lidl opnået den ønskede position (eller højest opnåelige) på det 

danske marked, når man tager i betragtning, at Aldi har været på det danske marked i over 30 år 

uden at erobre markante markedsandele, mens Lidl efter 5 år fortsat kæmper med fodfæstet? 
 

- Aldi var i realiteten den første discountbutik i Danmark (indtrængning 1977), og siden er markedet 

vokset til over 30% og er stigende. Så strategisk set var det vel fornuftigt nok at forsøge at komme 

til Danmark. Hvilke overvejelser mener du, at Aldi har gjort sig omkring valget af Danmark? 

Hvad angår Lidl, har de så truffet et strategisk velovervejet valg ved indtrængning på det danske 

marked, og hvad har efter din overbevisning været Lidls bevæggrunde for at prøve kræfter med 

det danske marked? 

 

- Mener du, man kan konkludere, at kulturel og geografisk nærhed (herunder psykisk distance) og 

markedskonditionerne været betydende determinanter for henholdsvis Aldis og Lidls valg af 

Danmark – og har disse faktorer været de ’rigtige’ at beslutte indtrængning på baggrund af? 

 

FS: Aldi og Lidl vælger interventionen på det danske marked med næsten 30 års mellemrum, 

hvilket i sig selv gør en markant forskel i strategierne bag indtrængning alene på grund af 

markedsudviklingen såvel i Danmark som globalt set i perioden fra 1977 frem til 2005. 

Aldi er stadig efter godt 30 år på det danske marked kendetegnet som en ”hard discountkæde*” og 

har ikke foretaget en nævneværdig trading-up af butiksprofilen sammenlignet med de øvrige 

discountkæder på det danske marked, og heller ikke i samme grad som Lidl i perioden efter 1977, 

f.eks. er butiksstørrelsen og omsætning pr. butik i dag langt større i gennemsnit i Lidl end i Aldi. 

* (få varenumre nøje udvalgt blandt de absolut mest solgte problemløse dagligvarer og i de senere 

år suppleret med de mest solgte IT- og elektronik-produkter (del af Aldi-profilen i dag))”  

Aldi opererer med et lavt pris- og omkostningsniveau og det begrænsede sortiment, valgt ud fra 

krav om en meget høj omsætningshastighed i forhold til konkurrenterne. Prisen er brugt som den 

væsentligste parameter i introduktionsfasen understøttet af en maksimering af stordriftsfordelene.  
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Aldis indtog i Danmark kan forklares ud fra en række markedsforhold i Danmark. For eksempel 

vurderede Aldi derfor før etableringen i 1977 at forbrugerne på det danske marked befandt sig i en 

lignende situation, som Tyskland efter krigen, nemlig faldende købekraft, stigning i udgifter til el, 

varme, benzin og olie, som dansk detailhandel ikke havde gjort meget for at afhjælpe gennem en 

effektivisering af distributionen og ved udnyttelse af stordrift og omkostningsminimering. 

De danske markedsforhold passede derfor helt perfekt i 1977 til Aldi-idéen, som er salg af 

kravvarer med høj omsætningshastighed til markedets laveste pris ved maksimal udnyttelse af 

stordrift. 

Lidl er etableret i 1973. Lidl har ubetinget gennemgået en langt kraftigere trading–up proces end 

Aldi frem til i dag. 

 

Forbrugerne i Danmark har på det tidspunkt fokus på at maksimere totalnytten af 

rådighedsbeløbet, og vælger derfor i stigende grad køb af kravvarer i discountbutikker for at få 

flere ressourcer til køb af f.eks. luksusvarer og serviceydelser som rejser mv. 

Det er på den baggrund Lidl etablerer sig i 2005.  

Lidl vælger derfor ekspansion til Danmark og Sverige (Norge slår fejl) fordi de har drifts- og 

konkurrencemæssige fordele i discountmarkedet på grund af størrelsen i forhold til danske 

discountkæder, som de vil udnytte på det stigende danske discountmarked og som et led i en 

vækststrategi for at fastholde eller udbygge positionen på discountmarkedet globalt set. 
Lidl´s strategi for etablering på det danske marked i 2005 er derfor en vækststrategi båret af 

konkurrencemæssig styrke og kædefordele i forhold til de øvrige discountkæder på det danske 

marked og selvfølgelig forstærket af Danmarks geografiske placering i forhold til Tyskland. 

 

- Har Aldi og Lidl været blændet af en illusion om, at Danmark var et nemt tilgængeligt marked for 

dem, og har de været tilstrækkeligt forberedte på eventuelle negative konsekvenser af deres 

indtrængning? 

 

FS: Nej de har alene haft fokus på, at de besidder større konkurrencestyrke end de indenlandske 

danske kæder i lavprissegmentet, hvoraf kun Netto og Rema 1000 opererer på flere markeder og 

ikke globalt. 

 

Styrken bag Lidl har vist sig at betyde meget specielt efter finanskrisen satte ind i 2008, hvilket har 
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givet Lidl stor vækst samtidig med, at de har åbnet en hel række nye butikker, og de har allerede 

nu bidt sig godt fast på markedet specielt i Jylland.  

  

I forlængelse heraf: Har Aldi og Lidl været godt nok forberedte på de øvrige aktørers evne til at 

tilpasse sig den nye markedssituation (hvilket vel må siges at være tilfældet, når man tænker på 

Netto, Fakta osv. Samt at der jo er kommet store discount-udvalg i den øvrige del af 

fødevarebranchen (Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBest osv.) ?  

 

FS: Aldi ændrer fortsat ikke nævneværdig på sit grundkoncept – det danske vareudbud er let 

stigende. Det er værd at bemærke, at Aldi vinder mange pris- og kvalitetsanalyser – de kan bevise, 

at de sælger kvalitetsvarer til markeds laveste priser – hvilket de ikke ønsker at ændre på. 

Lidl har derimod efter en træg start valgt at fokusere langt mere på danske og udenlandske 

mærkevarer end Aldi, og har med succes udfordret de danske discountkæder og henter løbende 

større markedsandele også fra de danske discountkæder. 

 

- Hvilke strategiske forskelle ser du i henholdsvis Aldis og Lidls måde at håndtere indtrængningen 

og etableringen på det danske marked (ud fra et standardiserings- versus tilpasningssynspunkt) ? 

 

FS: Se tidligere svar! 
 

- Tror du, det ville have hjulpet Aldi og Lidls etablering på det danske marked, hvis de havde valgt 

fra starten af at satse mere på dansk-producerede produkter? Og hvad nu hvis de i dag laver en 

’fuldstændig’ strategisk tilpasning (hvis overhovedet realistisk), ville det hjælpe på deres situation – 

Lidl er jo begyndt at tilpasse sig delvist? 

 

FS: Aldi vil helst ikke have lokale eller mærkevarer på hylderne (udnytter fordele ved privat labels 

maksimalt). Ved Aldis introduktion i 1977 var den lave pris parameteren, som skulle overbevise 

forbrugerne om at vælge Aldi som indkøbssted. Der rejste sig et rammeskrig blandt forbrugerne 

mod den tyske kæde med butikker der mindede mest om lagerlokaler med rod og uden 

kundeservice. I starten valgte Hr. og fru Danmark derfor Aldi fra af hensyn til status, det var helt yt 

at handle i Aldi for gennemsnitsdanskeren. Kunderne kom i stedet fra de laveste sociale lag med 

lille købekraft og dårlige skolekundskaber. De kunne bogstaveligt talt ikke læse hvad der var i 

varerne, for alt stod på tysk, som de ikke havde lært. Det er hovedforklaringen på at Aldi fik sit ry 
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som tysker butikken, som samtidig tændte dårlige minder om grusomhederne i 2. verdenskrig i 

befolkningen, hvor mange alt for godt huskede tyskernes fremfærd under 2. verdenskrig. 

 

Flere danske varer i Aldi fra begyndelse ville uden tvivl have forbedret muligheden for vækst i 

Danmark, men Aldi har vurderet at tab af stordriftsfordele var større end gevinsten ved at sælge 

flere danske varer. 

Der er kommet nye generationer til siden 1977, og vi rejser mere, hvilket har mindsket problemet 

med tyske varer, men fortiden hænger dog stadig fast hos mange, der ikke helt har glemt 

tyskernes fremfærd tidligere. Lidl derimod kom så længe efter krigen, at de ikke på samme måde 

som Aldi bliver koblet sammen med tyskernes fortid. Samtidig har Lidl også valgt flere danske 

varer i sortimentet, hvilket betyder, at det store tyske sortiment ikke volder de store problemer for 

danske forbrugere i dag, blot kvaliteten er i orden i forhold til prisen. 

 

- Såvel Aldi som Lidl har i Danmark valgt ’organic growth’ som indtrængningsmetode (for Aldi var 

det vel et relativt naturligt valg, da der ikke var andre discountere med nogenlunde samme 

forretningsprofil og værdi-sæt at overtage). I dine øjne, har henholdsvis Aldi og Lidl (også deres 

indtrængningstidspunkt taget i betragtning) valgt den rette indtrængningsmetode i Danmark?  

- Og i så fald hvorfor har de valgt den rette indtrængningsmetode/hvorfor har de ikke 

valgt den rette indtrængningsmetode? 

 

FS: Med det lavpriskoncept de begge bygger på, kunne de ikke med rationale vælge andre måder 

at trænge ind på det danske marked end ved ”organic growth” uden at ”ødelægge” idéen og 

koncepterne i de succesfulde kæder. Samtidig er det danske marked så lille, at de uden de store 

omkostninger og risici kan afprøve nye eller tilpassede koncepttyper inden de implementeres bredt 

i de store lande. Danmark betyder umådelig lidt for kæderne – hvilket er årsagen til, at Aldi i mange 

år har tabt penge i Danmark uden det betyder noget for koncernen bag. Nogle mener, at Aldi er i 

Danmark for at kunne servicere tysker kunder, der er på ferie eller midlertidig bor i Danmark. 

Tyskerne taler om ”Mein Aldi” 

 

- Kan Aldis og Lidls relativt store vanskeligheder på det danske marked til dato, efter din mening, 

bunde i kulturelle og nationalistiske forhold hos forbrugerne og dermed skyldes country-of-origin, 

og at danskerne muligvis hellere køber dansk i danske forretninger og muligvis kan strækkes til at 

købe hos vores ’broder-folk’, og at vi derfor stoler mere på egne produkter, når det kommer til 

fødevarer (fx sikkerhed og tillid)?  
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Vedrørende ’broder-folk’ tænker jeg på det tankevækkende i, at Rema1000 har overhalet Aldi og 

Lidl indenom i forhold til markedsandel. 

 

FS: Det bunder efter min mening alene i hensyn til stordrift, og det sortiment de har, som kun er 

basale varer. Rema 1000 har slet ikke samme koncept. Sortimentet er langt større, der er bedre 

service, og stordriftsfordelene er af langt mindre betydning end i Aldi og Lidl. Rema 1000 henter 

større markedsandele fra supermarkeder og varehuse end fra de traditionelle discountbutikker (i 

bredere konkurrence). Rema 1000 opfylder meget forskellige behov og langt flere behov på 

markedet sammenlignet med Aldi og Lidl.  

 

- I forlængelse heraf kan den danske kultur og mentalitet, i den forstand at mange danskere har et 

anstrengt forhold til Tyskland (som er historisk betinget), ses som medforklarende til, at den 

danske forbruger fravælger de tyske kæder af denne grund, eller skyldes det blot større tillid til og 

identifikation med de danske discount-detaillister i forhold til kvalitet/produkter/butiksindretning 

etc.? 

 

FS: Se tidligere svar. 

 

- Hvilke udfordringer ser du som de største for henholdsvis Aldi og Lidl i forhold til at generere 

overskud og øgning af markedsandele i forhold til de direkte konkurrenter på det danske marked? 
 

FS: At krisen klinger af og fokus igen kommer på kvalitet og service – reelt set tror jeg, at det især 

er Lidl der vinder alene på pris/kvalitets forholdet, fordi stadig flere dagligvarer stifter status til 

basale varer, hvilket betyder, at prisen bliver den vigtigste parameter ved valg af indkøbssted. Aldi 

og Lidl har langt større muligheder for at opnå og udnytte de nødvendige stordriftsfordele i en 

markedsudvikling, hvor prisen bliver den vigtigste parameter for valg af indkøbssted for de basale 

varer. 

 

- Ud fra Aldi og Lidls nuværende strategi ser du dem – eller én af dem – som detaillister, der 

umiddelbart kan styrke deres position på det danske marked for discount-fødevarer (i forhold til 

deres direkte konkurrenter)?  

- Hvis ja, i så fald på hvilken strategisk baggrund?  

 

FS: Kapitalstyrke bliver vækstdynamoen for begge kæder sammen med effektiv drift og 
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stordriftsfordele i stor skala  

 

- Hvis nej, i så fald hvilke begrundelser mener du der er herfor? 

- Eller tror du, at de på sigt kan styrke deres egen position ved blot at ’hænge i’ – så 

kommer kunderne af sig selv? 

 

I forlængelse heraf: Ovenstående har vel også noget at gøre med lokaliteterne på forretningerne at 

gøre. Er der en tendens i branchen til, at alt bliver samlet et sted? 

 

FS: Beliggenhed er altid vigtigt, men i takt med at discountbutikkerne i høj grad overtager den rolle 

som minimarkeder og supermarkeder har spillet som meget lokale butikker, hvor de fleste indkøb 

sker i dagligdagen, bliver der mange nye placeringsmuligheder for discountbutikker ud over 

centerplaceringer, som slet ikke altid er den bedste placering for netop discountbutikker. 

  

TAK FOR HJÆLPEN ! 
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BILAG 10: Undersøgelsespopulation ved fokusgruppeinterviews 
  

        Undersøgelsespopulation - Fokusgruppe interview 1 
    

        Køn: Alder:  Civilstand: Børn: Bopæl: Stilling: Lidl:* Aldi:* 
Mand 55 år Gift 2 (voksne) Roskilde Projektleder   X 
Kvinde 30 år Gift Ingen børn Kbh S Fuldmægtig X X 
Mand 31 år Gift 1 (4 år) Svogerslev Projektass.   X 
Kvinde 40 år Gift 2 (8 og 5 år) Frederiksberg Kontorassistent (X) X 
Kvinde 30 år Samlever Ingen børn Frederiksberg Fuldmægtig X X 
Mand 34 år Single Ingen børn Kbh N Key Account man. (X) X 

        
        *) Inden for 10 minutters transport tid  

    
        
        Undersøgelsespopulation - Fokusgruppe interview 2 

    
        Køn: Alder:  Civilstand: Børn: Bopæl: Stilling: Lidl:* Aldi:* 
Kvinde 45 år Gift 2 (15 og 12 år) Hvidovre Overass. X X 
Kvinde 32 år Gift 1 (4 år) Kbh V Pædagog X X 
Kvinde 56 år single Ingen hjemmeboende Kbh N Kontorfuldmægtig X X 
Kvinde 30 år Single 1 (4 år - delebarn) Hvidovre Arbejdsløs   X 
Mand 31 år Gift Ingen børn Søborg Key acc. manager X X 
Mand 52 år Gift 2 (19 og 22 år en hjemme) Kbh V Faglig sekr. X X 

        
        *) Inden for 10 minutters transport tid – frem og tilbage  
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BILAG 11: SPØRGEGUIDE 
 
 
SPØRGEGUIDE TIL FOKUSGRUPPE INTERVIEW 
 

Introduktion og præsentation (10 min.) 

• Udfyldelse af mini-spørgeskema (primært personlige data) og en lille brand-awareness 

’test’. 

• Præsentation af tema samt forventningsafstemning 

 

1. Åbningsspørgsmål (5 min.) 

• Hvem er I? 

 

• Hvad laver I til daglig? 

 

• Hvad er Jeres civilstand og har I børn? 

 

2-4. Indledende spørgsmål (20 min.) 

• 2. Hvad er Jeres forhold og holdning til at handle dagligvarer i discountbutikker? Er det 

noget I gør eller noget I helst undlader – helt overordnet? 

 

• 3. Når I køber ind, er det så noget I bare gør uden at tænke over det, nærmest som en 

vane eller er det noget I overvejer og planlægger? 

 

• 4. Hvad er Jeres første indtryk – generelle holdning – når I tænker Aldi/Lidl? 
 

5-14. Hovedspørgsmål (70 min.)  

• 5. Hvordan griber I det at handle dagligvarer an? Handler I ind løbende (ad hoc) eller 

forsøger I at strukturere jeres indkøb til få indkøbsture? 
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• 6. Forestil jer en typisk indkøbstur efter dagligvarer – kan I hver især sætte et par stikord 

på, hvad I først tænker på når I tænker på indkøb af dagligvarer. 

 

• 7. Hvordan passer henholdsvis Aldi og Lidl ind i forhold til disse tanker? 

 

• 8. Når I skal handle ind undersøger I så hvad I har brug for at handle ind og undersøger I 

markedet for tilbud, udarbejder indkøbssedler og lignende eller foregår indkøbene mere 

tilfældigt? (10 min.) 
 

• 9. Hvilken ’rolle’ spiller fx tilbudsaviser og indkøbssedler i forbindelse med valg af butik? (10 
min.) 
 

• 10. Handler I det samme sted hver gang og hvor stor en del af de ønskede varer kan I som 

regel få der? Hvis I primært handler samme sted i hvilken er det så? (10 min.) 
 

o 10a. Hvad skulle der til for, at I, hvis I har en primær butik, ville overveje skift af 

primær butik?  

 

• 11. Hvilke kriterier er de væsentligste for Jer i forhold til at vurdering af butiksalternativer? 

(15 min.) 
o Produktsortiment/kvalitet (størrelse på udvalg, produkt oprindelsesland, sundhed – 

økologi, frugt/grønt) 

o Afstand til butik 

o Pris/price-quality 

o Kendskab og tillid til produkterne/produktmærkerne 

o Produkternes oprindelsesland 

o Butiksindretning og butikkens ’fremtoning’ 

o Service (vigtigt med eksempelvis hurtig og effektiv betjening?) 

o Andre kriterier? 

 

• 12. Hvordan lever Lidl og Aldi for Jer som forbrugere op til disse kriterier? (10 min.) 
 

• 13. I hvor høj grad er henholdsvis Aldi og Lidl et reelt alternativ for Jer som forbrugere (dem 

der nævner urealistisk stor afstand skal vurdere dem ud fra kendskab og som butikker der 

ligger tæt på)? (15 min.) 
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o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvad skal Aldi og/eller Lidl gøre anderledes for jer som forbrugere for at komme i 

betragtning? 

 

• 14. Gør I jer efter indkøbsturen nogen overvejelser om forløbet af indkøbsturen (en 

positiv/negativ ’oplevelse’) og hvor stor betydning har disse overvejelser reelt i forhold til 

fremtidige indkøbsture? 

 
Slutspørgsmål og afrunding (10 min.) 
Opsummering af forløbet og svarene fra fokusgruppeinterviewet. Deltagerne vil løbende under 

opsummeringen blive opfordret til at kommentere i forhold til misforståelser og lignende. 
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BILAG 12: MENINGSKONDSENSERING AF FOKUSGRUPPE INTERVIEW 1 
 

Introduktion og præsentation 

• Udfyldelse af mini-spørgeskema (primært personlige data) og en lille brand-awareness 

’test’. 

• Præsentation af tema samt forventningsafstemning 

 

1. Åbningsspørgsmål 

• Hvem er I? 

 

• Hvad laver I til daglig? 

 

• Hvad er Jeres civilstand og har I børn? 

 

2-4. Indledende spørgsmål 

• 2. Hvad er Jeres forhold og holdning til at handle dagligvarer i discountbutikker? Er det 

noget I gør eller noget I helst undlader – helt overordnet? 

 

Deltagerne svarede, at de generelt benytter discountbutikker som den foretrukne butikstype 

til indkøb af dagligvarer. ’Hoved-indkøbet’ foregår i en discountbutik, og det er typisk ved 

’særlige lejligheder’ eller særlige produkter indkøbet foregår i en ikke-discount. Dog var en 

enkelt deltager ’afvigende’ i den sammenhæng, hvor det store ugentlige indkøb foregik i 

’ikke-discount’, og discountbutikken blev benyttet til suppleringskøb.  

 

• 3. Når I køber ind, er det så noget I bare gør uden at tænke over det, nærmest som en 

vane eller er det noget I overvejer og planlægger? 

 

Der var her ikke den store enighed blandt deltagerne om hvordan indkøbene foregik og 

blev struktureret. Hvad der dog kunne observeres var, at alle deltagere, undtagen en 

enkelt, undervejs i diskussionen af dette spørgsmål var inde på, at der jævnligt var 

overvejelser i form af planlægning omkring indkøb af dagligvarer. 

Overordnet kunne det dog ud fra deltagernes udtalelser konkluderes, at størsteparten af 

deltagerne benyttede både planlægningsindkøb og ’ad-hoc’ indkøb. Når ad-hoc indkøb blev 
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benyttet, var det eksempelvis på vej hjem fra arbejde, hvor man gik ind for at lade ’sig 

inspirere’. Et par deltagere holdt sig dog generelt til én eller to ugentlige indkøbstur, hvor 

der så efter behov blev suppleret. En deltager nævnte, at han på grund af sin status som 

single generelt handlede meget impulsivt og fra dag til dag.  

 

• 4. Hvad er jeres første indtryk – generelle holdning - når I tænker på Aldi og Lidl? 

 

Aldi: Deltagerne fandt over en bred kam, at Aldi er meget kedelig såvel udadtil, med den 

brune farve og deres blå/hvide logo, som indadtil eksempelvis indretningsmæssigt. Alle 

deltagerne kunne nikke genkendende til en deltagers beskrivelse af, at Aldi mest af alt 

mindede om en lagerhal. En deltager nævnte, at Aldi ikke er en butik der ligefrem inspirerer 

til indkøb, hvilket de øvrige deltagere var enige i. I forbindelse med deres indretning blev 

Aldis kasse-bånd nævnt som et irritationsmoment (de manglende bag-bånd hvor der ikke er 

plads og tid til at pakke i poser ved kassen). 

 

En deltager forbandt umiddelbart Aldi med super billige varer og knald-tilbud (på non-food 

varer). Dog var det fremherskende billede af Aldi, deres meget tyske sortiment og at der 

generelt var et begrænset vareudbud og for mange varer ’man ikke kender’, hvilket ofte 

resulterede i usikkerhed omkring hvad man får. Deltagerne var generelt ikke så tilbøjelige til 

at købe varer de ikke var vant til/havde tillid til. 

 

Lidl: Generelt virkede fokusgruppen til at have en smule mere ’sympati’ for Lidl i forhold til 

Aldi. Lidl blev blandt andet karakteriseret som ’lidt mere lækker’ (måske på grund af at 

butikkerne generelt er nyere) og lidt mere venlige med mere plads i butikken, hvilket også 

skyldes, at butikkerne er større end Aldi butikkerne. Dog blev det også nævnt, at det stadig 

er discount på den ’rå måde’ og deltagerne opfattede også generelt Lidl som en ret 

uinspirerende butik, som måske kan hænge sammen med, at det er discount.  

 

Deltagerne opfattede Lidl som meget ’tysk’, lige fra det indretningsmæssige, det 

designmæssige og deres produktsortiment. I forhold til de første to punkter, blev det af en 

deltager nævnt, at det blandt andet skyldtes butikkens farver, deres indkøbsvogne, 

kassebånd med tilhørende kæmpe pakkebord – hvor en anden deltager nævnte, at det var 

et irritationsmoment, at man lige fik en smule ekstra stress med på vejen ud af butikken (på 

grund af kassebåndet). Det blev, som ved diskussionen af Aldi, nævnt, at mange af 

mærkerne er ukendte. 
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Hovedspørgsmål 

• 5. Hvordan griber I det at handle dagligvarer an? Handler I ind løbende (ad hoc) eller 

forsøger I at strukturere jeres indkøb til få indkøbsture? 

 

Deltagerne gentog (jf. spørgsmål 3), at der var forbundet en vis planlægning og 

strukturering med indkøb af dagligvarer. Ved de mere planlagte indkøb foregik det typisk 

ved at undersøge, hvad man lige havde/ikke havde i skabene, køleskabet og lignende. En 

enkelt deltager gentog, at indkøbene ofte blev foretaget fra dag til dag. 

 

• 6. Forestil jer en typisk indkøbstur efter dagligvarer – kan I hver især sætte et par stikord 

på, hvad I først tænker på når I tænker på indkøb af dagligvarer. 

 

Deltagerne nævnte til dette punkt stikord som bekvemmelighed og logistik som centrale 

punkter, hvilket med andre ord vil sige, at butikkernes beliggenhed, og det faktum at det 

skal være nemt og enkelt, spiller en stor rolle i en travl dagligdag, som en deltager udtrykte 

det. I forbindelse med bekvemmelighed, nævnte en deltager, at: ”man ikke ønsker at skulle 

gå i tre butikker for at få dækket sit behov, så hellere vælge en butik på forhånd, hvor man 

ved behovet bliver dækket” – hvilket ifølge deltageren som regel afhang af den aktuelle 

indkøbsliste. 

 

En deltager nævnte, at indkøbene foregår i butikker man kender. Hvilket de øvrige var 

enige i, da tidsforbruget var en vigtig faktor og man derfor ikke ville unødigt meget tid på at 

finde varerne eller risikere at skulle i flere butikker. Det blev også nævnt, at motivation kan 

spille en rolle, når man sidder derhjemme og planlægger. Det kan eksempelvis have 

betydning om det er en lørdag man skal handle, og man måske i højere grad ønsker en 

’indkøbs-oplevelse’, eller om det er en onsdag, hvor det i højere grad er en ’pligt-opgave’ at 

handle ind. 

 

• 7. Hvordan passer henholdsvis Aldi og Lidl ind i forhold til disse tanker? 

 

Deltagerne var enige om, at Aldi og Lidl generelt lå forkert placeret. En deltager nævnte det 

meget sigende for gruppens diskussion, at:” man kan jo sagtens, når man bor centralt, 

lægge vejen forbi en Aldi eller Lidl, hvis man virkelig var interesseret i at vælge en af disse. 

Men det er jo ikke lige Aldi og Lidl, der’ popper’ op som de første alternativer når man 



 Internationalisering og forbrugeradfærd – Aldis og Lidls indtrængning og etablering i Danmark 

 

121 

 

tænker dagligvareindkøb”.  

 

Det blev igen nævnt, at kendskabet til butikkerne spiller en rolle for en del af deltagerne, 

man undlader ofte at handle i en butik, hvis man ikke er fortrolig med butikken og dens 

produkter. 

 

• 8. Når I skal handle ind undersøger I så hvad I har brug for at handle ind og undersøger I 

markedet for tilbud og lignende eller foregår indkøbene mere tilfældigt? 

 

Tilbudsaviser er noget størstedelen af deltagerne læser/kigger igennem. Det er dog ikke 

noget, der som sådan planlægges ud fra og dermed handles specifikt efter. Hvis der skal 

handles ind ud fra tilbud i tilbudsaviser, skal det være et tilbud, der batter noget. Det vil 

sige, at det ikke drejer sig om tilbud på basis-varer, eksempelvis hvor man kan spare 2 kr. 

på en liter mælk. Det er i højere grad, for dem der læser tilbudsaviser, for at få inspiration til 

det ’lidt ekstra’, som ikke bare er basisvarer. 

Men den overvejende del af deltagerne læser tilbudsaviser og, at de primært benyttes som 

inspiration til ’madplanen’ og ved gode tilbud på eksempelvis non-food varer. Der handles 

primært ind ud fra det aktuelle behov – altså hvad mangler man, men de fleste erkendte, at 

der jævnligt havner lidt impulskøb i indkøbsvognen. 

 

• 9. Hvilken ’rolle’ spiller fx tilbudsaviser og indkøbssedler i forbindelse med valg af butik? 

 

Deltagerne var enige om, at det der spiller den største rolle ved de planlagte køb er, at det 

skal være bekvemt. Bekvemmeligheden ved de planlagte indkøb var vigtig, altså ud fra en 

forventning om, at alle varer helst skal kunne købes samme sted. 

 

Valget af butik bliver derfor, ifølge størstedelen af deltagerne, ofte defineret ud fra den 

indkøbsseddel der er udarbejdet. De fleste deltagere nævnte, at indkøbslister jævnligt, om 

end ikke altid, var en faktor i planlægningen valget af butik. 

 

• 10. Handler I det samme sted hver gang og hvor stor en del af de ønskede varer kan I som 

regel få der? Hvis I primært handler samme sted i hvilken er det så? 
 
De fleste deltagere havde en eller to primære butikker de handler i, og disse var typisk 

discountbutikker (Fakta og Netto). En enkelt handlede dog primært i enten Føtex, Netto, 
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Eurospar eller Kvickly – altså en større grad af ikke-discount. Men dette var ikke det 

generelle billede. Det var, at Netto dominerede billedet af primær-butik. Dem der typisk 

havde flere end en primær butik vurderede, at det især drejede sig om typen af køb og om 

der skulle købes noget specifikt, der afgjorde valget af den ene eller anden af de primære 

butikker. 
 

For dem der primært handlede i én butik var denne, som ovenfor nævnt typisk en 

discountbutik. 
 

o 10a. Hvad skulle der til for, at I, hvis I har en primær butik, ville overveje skift af 

primær butik?  

 

De deltagere der gav udtryk for, at de havde én primær butik og så foretog suppleringskøb i 

andre butikke, svarede på dette spørgsmål, at det der skulle få dem til at skifte primær butik 

blandt andet var, at de havde de samme varer (både mærkenavne og udvalg) til en billigere 

pris samt at den skulle ligge i samme afstand eller være logistisk attraktivt som deres 

nuværende primærbutik. Derudover skulle den ’nye primærbutik’ have det ekstra som den 

nuværende primærbutik ikke havde, hvilket eksempelvis kunne være en delikatesse-

afdeling en bager eller lignende. 

 

• 11. Hvilke kriterier er de væsentligste for Jer i forhold til at vurdering af butiksalternativer? 

o Produktsortiment/kvalitet (størrelse på udvalg, produkt oprindelsesland, sundhed – 

økologi, frugt/grønt) 

o Afstand til butik 

o Pris/price-quality 

o Kendskab og tillid til produkterne/produktmærkerne 

o Produkternes oprindelsesland (COO) 

o Butiksindretning og butikkens ’fremtoning’ 

o Service (vigtigt med eksempelvis hurtig og effektiv betjening?) 

o Andre kriterier? 

 

Deltagerne fik udleveret dette spørgsmål på skrift og fik så efterfølgende nogle minutter til 

at kigge listen igennem og blev bedt om at prioritere væsentligheden af de forskellige 

faktorer. Hvorefter de blev bedt om at argumentere for de 3 væsentligste og efterfølgende 

for de 2 mindst væsentlige kriterier ved valg mellem butiksalternativer. 
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Ved gennemgangen af de væsentligste kriterier, blev det hurtigt klart blandt deltagernes 

svar, at afstand til butikken (beliggenhed og logistik) samt produktsortimentet (herunder 

produktbredde/dybde, friskvarer og kendskab til produkterne) var de vigtigste kriterier. 

Deltagerne nævnte, at prisen næsten altid vil være vigtig – man er for nærig til at handle 

almindelige dagligvarer til ’overpris’. Afstanden til butikken er væsentlig, da ’det hele skal 

hænge sammen - arbejde, børn og tid’. 

Produktsortimentet er vigtigt i forhold til at få alle de ønskede varer i samme butik og 

samtidig kende til de produkter der forhandles. Enkelte havde lagt produktkendskab og tillid 

under ’produktsortimentet’ i vurderingen. 

Af andre interessante kriterier som ikke var nævnt eksplicit som muligheder blev også 

rengøring og hygiejne nævnt som væsentlige elementer. Hvis disse kriterier ikke er opfyldt 

kan det betyde et fravalg af butikken, da deltagerne fandt, at det var helhedsindtrykket der 

gjorde at man fik en positiv indkøbsoplevelse. 

 

Ved gennemgangen af de mindst væsentlige kriterier var deltagerne heller ikke i tvivl eller 

uenige. Her var der enighed om, at produkternes oprindelsesland (COO) var uvæsentligt 

samtidig med at service heller ikke var en væsentlig faktor for deltagerne. I forhold til 

oprindelsesland nævnte en af deltagerne dog, at hvis fx oplevelsen af pris/kvalitetsforholdet 

var i orden betød oprindelseslandet ikke noget, men hvis deltagerne var i tvivl om kvaliteten 

i forhold til prisen, så kunne oprindelseslandet formentlig spille en rolle. 

I forhold til ’service’ nævnte en anden deltager, at vedkommende havde placeret dette lavt, 

da service ikke er noget der normalt blev efterspurgt ved dagligvareindkøb. Det blev også 

nævnt, at service dog spillede en mindre rolle, typisk i negativ sammenhæng som 

irritationsmoment, hvis der eksempelvis var mangel på ’forkanter’ og prisskilte. 

 

• 12. Hvordan lever Lidl og Aldi for Jer som forbrugere op til disse kriterier? 

 

Deltagerne skulle overordnet karakterisere Aldi og Lidl ud fra deres ovenstående valg af 

kriterier om der var tale om et godt, mellem eller et dårligt match. 

 

Hvad angik Aldi var deltagerne enige om, at der var tale om et generelt dårligt match. 

Selvom de har billige priser får man ikke en tilpas høj forventet kvalitet for pengene. 

Sortimentet er generelt ikke bredt og dybt nok til at være aktuel som det faste indkøbssted. 

Samtidig stemmer deres koncept ikke overens for de deltagere der nævnte 
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afstand/beliggenhed, indretning og fremtoning som vigtige kriterier. Derudover var det 

manglende kendskab og dermed tillid til produkterne også af vigtighed for deltagerne. 

 

Vedrørende Lidl var deltagerne også bredt set enige om at der var tale om et mellem-

match. Sortimentet blev betegnet som værende tættere på det som deltagerne efterspurgte 

såvel i dybde, bredde og i forhold til kendte produkter. Dog har de stadig ikke nok af de 

produkter som deltagerne havde ’vænnet sig til at købe’. 

En deltager nævnte, at Lidl var mere indbydende (end Aldi) og ligner lidt mere Netto, da der 

ikke er så meget ’lagerhal’ over det – men at produktkendskabet igen havde negativ effekt. 

 

• 13. I hvor høj grad er henholdsvis Aldi og Lidl et reelt alternativ for Jer som forbrugere (dem 

der nævner urealistisk stor afstand skal vurdere dem ud fra kendskab og som butikker der 

ligger tæt på)? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvad skal Aldi og/eller Lidl gøre anderledes for jer som forbrugere for at komme i 

betragtning? 

 

Alle deltagerne var enige om, at Aldi egentlig var udelukket som et reelt alternativ, især i 

forhold til at blive den primære indkøbsmulighed. Derimod mente de fleste, at Lidl godt 

kunne have mulighed for at blive et reelt alternativ. I hvert fald ville Lidl kunne komme med i 

overvejelserne, dog var eksempelvis deres beliggenhed en stor hæmsko.  

Deltagerne mente, at for at skulle skifte butik (til Aldi og/eller Lidl) blev det nævnt, at det var 

vigtigt, når man ’endelig’ kom ind i en ny butik, at man så fik en aha-oplevelse, altså en 

positiv oplevelse der overgik ens forventninger. Det skyldes ifølge det fleste, at der skal 

noget særligt til at fravælge det man kender. Inspirationen er også vigtig ved køb af 

almindelige dagligvarer, der skal noget til der får os til at vælge Aldi og Lidl fremover de 

andre butikker, og det har Aldi og Lidl ikke. 

 

I forhold til at handle og dermed også at skifte primær butik, var deltagerne enige om, at et 

bredt sortiment var af stor vigtighed. Produktgrupperne i frisk-vare sektionen såsom 

frugt/grønt, mejeri, brød og kød var meget vigtigt. Disse kategorier skal være i orden. 

Deltagerne mente, at især Aldi halter gevaldigt efter konkurrenterne på det parameter.   

 

Begrebet loyalitet/tryghed blev flere gange benyttet indirekte af deltagerne (hvorefter jeg 

spurgte ind til det) blandt andet ved udtalelser som: ”Jeg har dem alle liggende inden for 
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kort afstand og går ofte forbi Aldi og Lidl for at gå 300 meter ekstra til Netto”. 

Bekvemmelighed og tryghed spiller også ind i forbindelse med loyalitet overfor en 

butik/kæde. Man ved hvad sit primære supermarked står for og hvad man kan få.  

Til gengæld hvis det forhold ændrer sig, at butikken ikke længere lever op til den 

loyalitet/forventning om behovsdækning vil deltagerne ikke tøve med at skifte butik. 

Butikken/kæden skal gøre sig fortjent til den loyalitet – som i lige så høj grad er en kriterie-

loyalitet som en decideret butiksloyalitet, altså ikke loyalitet til butikken som sådan men en 

loyalitet til forbrugerens kriterier ved valg af butik. 

 

• 14. Gør I jer efter indkøbsturen nogen overvejelser om forløbet af indkøbsturen (en 

positiv/negativ ’oplevelse’) og hvor stor betydning har disse overvejelser reelt i forhold til 

fremtidige indkøbsture? 

 

Der var generel enighed om, at evalueringen af indkøbsturen, når den til tider blev 

’evalueret’, ikke foregik særlig grundigt. De fleste gjorde sig primært overvejelser på vej 

hjem fra indkøbsturen og imens udpakningen foregik og foretog ikke yderligere evaluering. 

Evalueringen bestod hovedsageligt i overvejelser om de på forhånd bestemte varer blev 

købt, om der blev foretaget nogle ’spændende’ impulskøb og om det generelt var en god, 

effektiv og/eller hyggelig indkøbstur. I negativ retning kunne evalueringen bestå af 

manglende opfyldning på hylder, overblikket i butikken, såsom vareplacering, hylde-

forkanter, prisskilte og rengøring. Desuden var det væsentligt om indkøbsturen var blevet 

opfattet som stressende. 
 

Umiddelbart mente fokusgruppen ikke, at disse overvejelser konsekvent indgik i 

overvejelserne ved næste indkøbstur. Fokusgruppen diskuterede i den forbindelse, om 

hvor mange overvejende ’negative’ oplevelser der skulle til for, at en butik, der ellers var en 

af de primære butikker, en anden gang ville blive valgt fra. Det som fokusgruppen kunne 

blive enige om, var at der skulle flere end én negativ oplevelse til for at fravælge butikken. 

 
Afslutning/afrunding 

Interviewet med afsluttet med en opsummering af de væsentligste pointer. Deltagerne i 

fokusgruppen planlagde i et rimeligt omfang deres indkøb eller en væsentlig del af deres indkøb. 

Desuden blev det diskuteret, hvilke kriterier der spillede den største rolle ved valg af butik og 

hvordan denne forbrugeradfærd matcher Aldi og Lidl. 
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BILAG 13: MENINGSKONDSENSERING AF FOKUSGRUPPE INTERVIEW 2 
 

Introduktion og præsentation 

• Udfyldelse af mini-spørgeskema (primært personlige data) og en lille brand-awareness 

’test’. 

• Præsentation af tema samt forventningsafstemning 

 

1. Åbningsspørgsmål 

• Hvem er I? 

 

• Hvad laver I til daglig? 

 

• Hvad er Jeres civilstand og har I børn? 

 

2-4. Indledende spørgsmål 

• 2. Hvad er Jeres forhold og holdning til at handle dagligvarer i discountbutikker? Er det 

noget I gør eller noget I helst undlader – helt overordnet? 

 

Ingen af deltagerne havde nogen præferencer som sådan for eller imod det at handle i 

discountbutikker. De nævnte alle, at de jævnligt handlede i discountbutikker. Det drejede 

sig om Netto og (Døgn)Netto. 

 

• 3. Når I køber ind, er det så noget I bare gør uden at tænke over det, nærmest som en 

vane eller er det noget I overvejer og planlægger? 

 

Så godt som alle deltagerne udtalte, at dei høj grad planlagde deres indkøb. Årsagen til at 

de fandt planlægning nødvendig var primært at undgå et unødvendigt stort tidsforbrug ved 

indkøb af dagligvarer, hvis indkøbene ikke blev planlagt. En deltager udtrykte det således: 

Jeg planlægger meget, da jeg ellers kan rende i supermarkeder hver dag og det gider jeg 

ikke bruge min tid på…. Så vi køber ind til 2-3 dage af gangen med hjælp af indkøbsliste”. 

Over halvdelen af deltagerne nævnte ligeledes brugen/inspirationen fra tilbudsaviser som 

en del af den planlægning der foregik. En enkelt deltager udtrykte dog, at de havde mange 

gode intentioner om at planlægge deres indkøb men blev aldrig til noget og indkøbene 



 Internationalisering og forbrugeradfærd – Aldis og Lidls indtrængning og etablering i Danmark 

 

127 

 

foregik stort set altid spontant. 

 

• 4. Hvad er Jeres første indtryk – generelle holdning – når I tænker Aldi/Lidl? 
 

Aldi: Deltagerne nævnte, at de formentlig var ret fordomsfulde når det kom til Aldi. Der var 

en generel forestilling om, at kvaliteten på fødevarer ikke var alt for høj, og at det ikke var et 

sted man gik for at handle fødevarer, typisk var det andre typer af varer der var fokus på 

ved de lejlighedsvise besøg i Aldi (non-food tilbud eller lignende). Ligeledes var der udbredt 

enighed om, at Aldi generelt præsenterede sig som en beskidt, snavset og rodet butik. En 

deltager karakteriserede dette på følgende måde: ”Aldi med deres brune kasser med varer 

stoppet ind i er ikke så charmerende”. Hvilket der blev nikket genkendende til fra de øvrige 

deltagere. 

 

Lidl: Generelt blev Lidl umiddelbart opfattet lidt mere positivt end Aldi. Her blev det nævnt i 

forhold til den mere positive vinkel, at de jo udover deres standard-tyske varer også havde 

’kendte’ mærker i deres sortiment, og at deres sortiment generelt var større end Aldi. Men 

det blev, som ved Aldi, også tydeligt, at der blandt deltagerne var en holdning til, at 

fødevarerne ikke havde den fornødne kvalitet i forhold til det der blev efterspurgt. 

 

5-14. Hovedspørgsmål 

• 5. Hvordan griber I det at handle dagligvarer an? Handler I ind løbende (ad hoc) eller 

forsøger I at strukturere jeres indkøb til få indkøbsture? 
 

Som deltagerne allerede havde været inde på under spørgsmål 3, så blev indkøbene for 

den overvejende del af deltagerne (med en enkelt undtagelse) primært struktureret til få 

indkøbsture ved hjælp af deciderede indkøbslister. Dog kunne deltagerne ikke se sig bort 

fra, at der da også blev foretaget indkøb som var mindre strukturerede og mere impulsive. 

Men som hovedregel blev indkøbene planlagt på forhånd. 

 

• 6. Forestil jer en typisk indkøbstur efter dagligvarer – kan I hver især sætte et par stikord 

på, hvad I først tænker på når I tænker på indkøb af dagligvarer. 

 

Der var enighed blandt alle deltagerne om, at beliggenheden er væsentlig. Indkøbet skal 

helst foregå så tæt på som muligt. Desuden var det vigtigt, at man kunne få alle de varer 

man havde sat sig for at købe det samme sted. Deltagerne nævnte, at der simpelthen ikke 
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var tid i dagligdagen til at gå i flere supermarkeder for at handle, hvorfor det også var 

vigtigt, at man kendte til butikken, vidste hvad man kunne forvente og hvor man kunne finde 

varerne. 

De vigtigste stikord var derfor bekvemmelighed, kendskab til butikken/produkterne, 

udvalget og sortimentet – ved det ’daglige’ indkøb. 

 

• 7. Hvordan passer henholdsvis Aldi og Lidl ind i forhold til disse tanker? 

 

Det var forskelligt hvordan deltagerne vurderede Aldis og Lidls logistiske placering. Dog var 

der bred enighed om, at Aldi aldrig ville blive den foretrukne butik, når det kom til at handle 

dagligvarer. Det ville typisk være ved køb af praktiske småting og som suppleringskøb, 

deltagerne mente at Aldi kunne blive benyttet i ny og næ. Vedrørende Lidl var den 

generelle erfaring, blandt dem der havde besøgt Lidl, at oplevelserne havde været 

’nogenlunde’ i forhold til opfyldelsen af kravet om at kunne få alle de varer der skulle købes 

det samme sted. Dog var det for ofte sket for deltagerne, at Lidl ikke havde alle de varer 

der skulle handles, og det var et irritationsmoment. Derfor valgte man ofte det ’sikre’, hvor 

man vidste man kunne få opfyldt sine indkøbsbehov. 

 

Derudover fandt deltagerne heller ikke Aldis og Lidls ferskvarer (kød, mejeri, frugt/grønt og 

brød) særligt spændende, en kategori som deltagerne fandt vigtig. 

 

• 8. Når I skal handle ind undersøger I så hvad I har brug for at handle ind og undersøger I 

markedet for tilbud, udarbejder indkøbssedler og lignende eller foregår indkøbene mere 

tilfældigt? 

 

4 af 6 deltagere udtalte, at de benyttede tilbudsaviser i forbindelse med planlægning af 

deres indkøb. Dette kunne enten være i form af inspiration til den ’ugentlige madplan’ eller 

fordi der var specifikke tilbud, man rent faktisk stod og havde brug for. Derimod spillede TV-

reklamer ikke som sådan nogen rolle i forbindelse med tilbudssøgning. Det var altså 

primært en kombination af indkøbssedler og tilbudsaviser, der var afgørende for hvad der 

blev puttet i indkøbskurven. På trods af at to af deltagerne ikke var så flittige til at 

planlægge deres indkøb, blev der dog benyttet huskelister i hjemmet i form af tavler og 

lignende. Det var i højere grad disciplinen med at holde sig til det planlagte når man stod i 

butikken der var ’problemet’. 
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• 9. Hvilken ’rolle’ spiller fx tilbudsaviser og indkøbssedler i forbindelse med valg af butik? 

 

Der var forskel på hvor stor en rolle tilbudsaviser og indkøbssedler havde i forbindelse med 

valg af butik. For halvdelen spillede de en vis rolle, da det hændte, at en butik havde nogle 

tilbud og at man derfor tilrettelagde hele sit samlede indkøb efter de varer man kunne få i 

det pågældende supermarked. Her var det også tydeligt, at der var forskel på hvor 

deltagerne boede. Hvor det i provinsen lod til at være mere normalt at benytte bilen ved 

indkøb og her blev tilbudsaviser i højere grad benyttet, da man så mere bekvemt kunne 

køre mellem et par forskellige supermarkeder. 

Typisk for alle deltagerne var dog, at det var non-food varerne der som regel trak mest ved 

valg af butik ud fra tilbudsaviser. 

 

• 10. Handler I det samme sted hver gang og hvor stor en del af de ønskede varer kan I som 

regel få der? Hvis I primært handler samme sted i hvilken er det så? 
 
Alle deltagerne vurderede, at de havde én primær butik de i overvejende grad handlede i. 

Det var Netto, Døgn Netto og Fakta, der her blev nævnt. Her blev ca. 70-75% af indkøbene 

for alles vedkommende foretaget. Andre butikker blev benyttet, hvis der lige var noget 

særligt der lokkede, der skulle foretages mindre suppleringskøb eller man befandt sig et 

andet sted og det var mere praktisk at handle der. 
 

o 10a. Hvad skulle der til for, at I, hvis I har en primær butik, ville overveje skift af 

primær butik?  

 

Deltagerne var enige om, at der generelt skulle meget til for at man skiftede sin 

primære butik ud, da det ikke var nogen overvejelser man sådan generelt gjorde 

sig. Den genkendelighed der er i den ’normale’ butik og det kendskab man har til 

vareplacering og produktkendskabet vægtede generelt højt blandt deltagerne. Flere 

deltagere nævnte også en ’tryghed’ i, at man vidste man kunne få de varer man 

regnede med og at kendskabet og en enkelt nævnt, at ’nærheden’ var vigtig, at man 

kunne sige hej til personen ved kassen. 

 

Hvis deltagerne skulle skifte primær butik ville det som minimum kræve, at butikken 

man overvejede at skifte til havde samme eller større udvalg, at det var mere 

bekvemt og helst en billigere pris, da det ellers ikke havde noget særligt formål i sig 
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selv at skifte. Et andet forhold der kunne få deltagerne til at skifte, var hvis butikken 

blev alt for uhygiejnisk og beskidt. 

 

• 11. Hvilke kriterier er de væsentligste for Jer i forhold til at vurdering af butiksalternativer? 

o Produktsortiment/kvalitet (størrelse på udvalg, produkt oprindelsesland, sundhed – 

økologi, frugt/grønt) 

o Afstand til butik 

o Pris/price-quality 

o Kendskab og tillid til produkterne/produktmærkerne 

o Produkternes oprindelsesland (COO) 

o Butiksindretning og butikkens ’fremtoning’ 

o Service (vigtigt med eksempelvis hurtig og effektiv betjening?) 

o Andre kriterier? 

 

Deltagerne fik udleveret dette spørgsmål på skrift og fik så efterfølgende nogle minutter til 

at kigge listen igennem og blev bedt om at prioritere væsentligheden af de forskellige 

faktorer. Hvorefter de blev bedt om at argumentere for de 3 væsentligste og efterfølgende 

for de 2 mindst væsentlige kriterier ved valg mellem butiksalternativer. 

 

Ved gennemgangen af de væsentligste kriterier var der ingen tvivl blandt deltagerne om, at 

produktsortimentet, afstanden til butikken og kendskabet til produkterne var de absolut 

vigtigste parametre.  

I forhold til produktsortimentet så skulle butikken have et tilstrækkeligt sortiment til at ens 

behov i så stor udstrækning som overhovedet muligt kunne opfylde i samme butik. Hertil 

kan lægges kendskabet til produkterne. Mange fandt en tryghed i, at de vidste hvad de 

forskellige produkter ’stod for’. 

 

Afstanden til butikken var vigtig, da en travl hverdag skulle kunne hænge sammen. 

Derudover var der ingen der ønskede en længere ’rejse’ for at købe ind. 

 

Ved gennemgangen af de mindst væsentlige parametre ved vurdering af butiksalternativer 

var der heller ikke her nogen tvivl om at deltagerne karakteriserede service og COO som 

de mindst væsentlige parametre.  

I forhold til service spillede dette parameter udelukkende en rolle, hvis butikken blev 
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opfattet til at have en direkte negativ service, såsom uforskammet og uhjælpsomt 

personale eller lignende. 

 

• 12. Hvordan lever Lidl og Aldi for Jer som forbrugere op til disse kriterier? 

 

Deltagerne skulle overordnet karakterisere Aldi og Lidl ud fra deres ovenstående valg af 

kriterier om der var tale om et godt, mellem eller et dårligt match og gerne argumentere for 

hvorfor. 

 

I forbindelse med karakteristikken af Aldi var der bred enighed om, at der tale om dårligt 

match. Begrundelse for dette var blandt andet Aldis, efter deltagernes mening, lave kvalitet 

og manglende fokus på fersk/friskvarer. Deltagerne mente heller ikke at Aldi borgede for 

det produktsortiment og generelle kvalitet som de som forbrugere forventede og det faktum 

at mange af produkterne var ’eksotiske’ altså produkter man ikke kendte. 

 

En deltager nævnte et konkret eksempel, hvor havde foretaget tre suppleringskøb inden for 

den sidste uge i Aldi, som alle var ferskvarer og havde været nødsaget til at smide alle tre 

varer ud grundet smagen og friskheden. Dette var bestemt noget, der fik personen til 

kraftigt at overveje fremtidige køb i butikken. Andre kunne nikke genkendende til den type 

oplevelser. 

 

Lidl blev i højere grad karakteriseret som et mellem-match. Hvor der også blandt 

deltagerne umiddelbart var et lidt anstrengt forhold til Lidl og deres kvalitet. Dog fandt 

deltagerne, at potentialet hos Lidl var til stede og at de faktisk til trods for kort tid på det 

danske marked i en vis grad havde tilpasset sig og fået flere ’kendte’ mærker ind i deres 

sortiment. 

 

• 13. I hvor høj grad er henholdsvis Aldi og Lidl et reelt alternativ for Jer som forbrugere (dem 

der nævner urealistisk stor afstand skal vurdere dem ud fra kendskab og som butikker der 

ligger tæt på)? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvad skal Aldi og/eller Lidl gøre anderledes for jer som forbrugere for at komme i 

betragtning? 

 

Deltagerne mente ikke at Aldi på noget tidspunkt ud fra det koncept de kørte med nu ville 
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kunne blive et reelt alternativ. Aldi ville maksimalt kunne udgøre en butik der kunne bruges 

ved suppleringskøb og køb af ’ikke-fødevarer’. Mens deltagerne ikke kunne afvise, at Lidl i 

højere grad kunne blive et alternativ i det daglige indkøbsmønster med nogle forbedringer 

på væsentlige punkter, som nævnt under spørgsmål 11. 

 

• 14. Gør I jer efter indkøbsturen nogen overvejelser om forløbet af indkøbsturen (en 

positiv/negativ ’oplevelse’) og hvor stor betydning har disse overvejelser reelt i forhold til 

fremtidige indkøbsture? 
 

Den deltager, der under spørgsmål 12 nævnte episoden om suppleringskøbene inden for 

den sidste uge, nævnte, at der klart var blevet gjort overvejelser, da det bestemt var nogle 

irriterende oplevelser. Men da butikken i forvejen ikke var den primære butik, var 

overvejelserne primært gået på, at der måske ikke skulle suppleres med ferskvarer fra 

netop den butik. 

 

Den generelle holdning var dog, at man da gjorde sig nogle overvejelser især hvis 

indkøbsoplevelserne havde været af negativ karakter – men ikke noget der som hovedregel 

havde så stor betydning i dagligdagen. Der var der en klar tendens blandt deltagerne til at 

negative oplevelser vægtede tungere, ved køb i ’nye’ butikker – altså butikker man ikke 

normalt benyttede. Her var tolerance-tærsklen generelt noget lavere. 

 

Slutspørgsmål og afrunding 
Interviewet med afsluttet med en opsummering af de væsentligste pointer. Deltagerne i 

fokusgruppen planlagde i stort omfang deres indkøb. Desuden blev det diskuteret hvilke kriterier, 

der spillede den største rolle ved valg af butik og hvordan denne forbrugeradfærd matcher Aldi og 

Lidl. 
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