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Mange lot seg nok overraske 
av forrige ukes sak om at 
konkurransen Årets mat-

gledebutikk, som arrangeres av 
Tine i samarbeid med Dagligvare-
handelen, er satt på pause. Vi vet 
med sikkerhet at mange også ble 
skuffet. Det er ikke så rart.

Vi har ikke tall på hvor mange 
ganger vi har hørt fra butikksjefer, 

ferskvaremedarbeidere og andre 
butikkansatte at Årets matgle-
debutikk er den høyesthengende 
prisen i norsk dagligvarehandel, 
samt at konkurransen bidrar til 
å løfte butikkene. Årsakene til det 
er flere, men for de fleste handler 
det om at de bedømmes på kvali-
tative kriterier der hele butikken 
utfordres, samt at det er den eneste 
kjedeoverskridende konkurransen 
i bransjen. Én ting er å være best i 
egen kjede, men i tillegg å utkonkur-

rere butikker i andre kjeder, smaker 
naturligvis enda bedre.

At konkurransen nå må ta en 
pause, skyldes pandemien. Det har 
ikke vært mulig å gjennomføre 
premieturer for vinnerne i 2019 
eller 2020. Ettersom samtlige tre 
butikker på pallen i fullsortiments- 
og lavprisklassen belønnes med 
inspirasjonsturer, innebærer dette 
at man med årets vinnere skal gjen-
nomføre premieturer for 18 butik-
ker. Dette vil kreve både mye tid 

og ressurser, og nå gjelder det å få 
premiert dem som premieres skal, 
før man kårer nye vinnere.

Tine har også varslet at man vil 
bruke det kommende året til å eva-
luere konkurransen, og dessuten 
se på muligheter for eventuelle 
forbedringer. Dagligvarehandelen 
er i alle fall motivert til å være med 
videre, så lenge Årets matgledebu-
tikk bidrar til vårt primære formål 
– å gjøre god butikk bedre. Det har 
konkurransen gjort så langt!w

Må ta etterslepet

Tidlig i mai 2019 kommenterte 
daværende næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen den 

varslede meldingen til Stortinget om 
konkurranse i dagligvaresektoren i 
Nationen. «Vil sette punktum for 
debatten om dagligvarebransjen», 
fortalte avisen leserne. Den tidli-
gere statsråden var ikke så bastant i 
det han uttalte. Men han var ganske 
tydelig:

«Min ambisjon er at en minst ti år 
lang diskusjon skal ha en endesta-
sjon – at både regjering og storting 
skal ha et godt utgangspunkt og fak-
tagrunnlag, en solid analyse i bunn, 
kunne se alt i sammenheng – og i 
størst mulig grad kunne bli enige 
om en politikk».

Resultatet kjenner vi. Innstillin-
gen fra Stortingets næringskomité 
og stortingsdebatten gir klare peke-
pinner på vurderingene landets fol-
kevalgte gjorde etter å ha diskutert 
meldingen i et drøyt halvår. Ikke 
uventet fikk regjeringen mange 
oppdrag om videre utredninger. Det 
kan være frustrerende for de som er 
utålmodige, men er helt nødvendig. 
Når vedtak skal treffes, må alle kon-
sekvenser for de som berøres være 
godt utredet og debattert.

Mens Iselin Nybø overtok stafett-
pinnen fra Røe Isaksen, sitter nå 
næringsminister Jan Christian Ves-
tre med ansvaret for å følge opp både 
Stortingets vedtak og regjeringens 
ferske politiske plattform. Et spørs-
mål som vekker debatt, er omfanget 
av og utfordringene ved de tre dag-
ligvaregrupperingenes egne merker, 
kjent som emv.

Emv har økt kraftig i Norge i 
senere år. Beregninger fra Nielsen 

Norge viser at grupperingenes egne 
merker stod for 69 prosent av ver-
diveksten i dagligvaresektoren i det 
siste året før pandemien 2019 (kilde 
NielsenIQ), og at emv har en volu-
mandel på om lag 34 prosent (Private 
Label Manufacturers Association).

Emv er imidlertid ikke et sær-
norsk fenomen. I enkelte andre land 
er det mer utbredt, i atter andre land 
mindre. Uansett er emv kommet for 
å bli, og et forbud – som enkelte har 
luftet – er ikke veien å gå. Men vek-
sten i emv reiser slik Stortinget også 
drøftet tidligere i år, noen problem-
stillinger:
	● Kryssubsidiering: Dagligvare-

grupperingene kan legge urimelig 
høye prispåslag på uavhengige mer-
kevarer for å underprise emv. Det 

kan igjen føre til at merkevaren 
subsidierer egne konkurrenter.

	● Dobbeltroller: Dagligvaregrup-
peringene får som kunder tilgang 
til konkurransesensitiv informa-
sjon fra mat- og drikkeprodusen-
tene samtidig som de konkurrerer 
med de samme bedriftene med 
sine egne merker.

	● Mindre eller mer innovasjon? 
Emv supplerer ikke nødvendigvis, 
men kan også erstatte uavhengige 
merkevarer. Ulike konkurranse-
vilkår som bedre hylleplassering, 
markedsføringskampanjer, lengre 
levetid på innovasjoner, pliktig 
sortiment m.v. kan være særlig 
utfordrende for mindre leveran-
dører, og føre til redusert konkur-

ranse og færre valgmuligheter for 
forbrukerne.

	● Immaterielle rettigheter: Er det 
en underhåndheving av immate-
rielle rettigheter i dag, og bør det 
fremmes tiltak som mer effektivt 
beskytter produsentenes eierskap 
til egne merkevarer, produktut-
vikling og innovasjonsaktiviteter 
overfor dagligvaregrupperingenes 
egne merker?

Dette er problemstillinger den nye 
næringsministeren bør prioritere å 
kartlegge og følge opp. Debatten om 
forbud mot emv kan han imidlertid 
sette punktum for.w

Kjedenes egne merkevarer bør ikke forbys, men den 
kraftige veksten reiser noen problemstillinger det er 
verdt å se nærmere på.

Ikke emv-forbud, men...

Kommentar

Kryssubsidiering: Dagligvaregrupperingene kan legge urimelig høye prispåslag på uavhengige merkevarer 
for å underprise emv, skriver artikkelforfatteren.  

Emv er  
kommet for 

å bli, et forbud er 
ikke veien å gå.

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. 
Han skriver næringspolitiske kommentarer på denne plass. 
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Frem til i år har Coop-kundene 
kunnet donere penger til Coop 
Solidaritetsfond ved å trykke 

på en «gi litt av ditt»-knapp på pante-
automatene. Fondet har i samarbeid 
med Norsk Folkehjelp finansiert en 
rekke humanitære prosjekter de 
siste ti årene, mest internasjonale, 
deriblant minerydding i Bosnia og 

opplæring av minehunder.
Nå er det imidlertid Røde Kors 

som skal nyte godt av pantemidlene, 
etter at Coop har innledet samarbeid 
med Pantelotteriet.

Kom med Ica
Dagligvareaktøren ønsker ikke å 
oppgi tall på hvor mye penger den 
gamle «gi litt av ditt»-knappen 
har generert årlig, men etter det 
Dagligvarehandelen er kjent med, 
har givergleden vært langt større 
i butikker som har vært tilknyttet 
Pantelotteriet. Det er kanskje lettere 
å gi litt av sitt når det finnes en ørli-
ten mulighet for å vinne en million 
kroner.

– Hvorfor går Coop over til Pantelot-
teriet nå?

– I forbindelse med Ica-oppkjøpet 
i 2016, overtok vi også den avtalen 
som de tidligere Ica-butikkene hadde 
med Pantelotteriet. Coop gjorde en 
ny vurdering av pantedonasjonsom-
rådet, og fant at vi gjennom å bytte 
samarbeidspartner til Pantelotteriet 
kunne øke vårt humanitære bidrag 
med over 30 millioner kroner i året, 
forteller informasjonssjef Harald 
Kristiansen i Coop Norge.

– Coop har allerede i et omfat-
tende samarbeid med Røde Kors, 
blant annet med støtteordningen 
Coop Dugnaden og Barnas Røde 
Kors, og vi så derfor på muligheter 
for å utvide dette samarbeidet. Røde 
Kors er en organisasjon som gjør en 
enorm innsats både nasjonalt og 
internasjonalt, sier Kristiansen, og 

legger til:
– Mange av våre kunder synes 

dessuten at Pantelotteriet er en 
spennende og enkel måte å støtte 
på, og det har også en miljøgevinst 
når det bidrar til høyere pantegrad. 
I dag pantes 92 prosent av flasker og 
bokser, og vi gleder oss derfor til å 
få Pantelotteriet i alle våre butikker 
for å bidra til at denne andelen øker 
i fremtiden.

3200 butikker
Når samtlige Coop-butikker har fått 
pantelotteri-knappen på plass, vil det 
finnes i hele 3200 dagligvarebutik-
ker fordelt på de tre store dagligva-
rekjedene over hele landet.

– Dette er en utrolig god nyhet 
som betyr mye for frivilligheten og 
det humanitære arbeidet vårt. Mid-
lene brukes i stor grad lokalt, der 
hvor panteautomatene er plassert. 
Det styrker den lokale beredskapen, 
skaper møteplasser og bidrar til alt 
fra besøkstjenesten til leksehjelp, 
sier president Thor Inge Sveinsvoll 
i Røde Kors.

– Vi er veldig glade for at vi nå får 
Pantelotteriet i våre butikker. Røde 
Kors er en organisasjon som gjør et 
enormt og svært viktig arbeid, som vi 
stiller oss bak, sier konsernsjef Geir 
Inge Stokke i Coop Norge.

– Hvor raskt vil lotteriet være tilgjen-
gelig i alle Coops butikker?

– De aller fleste av butikkene fikk 
pantelotteriløsningen i perioden 
mai-oktober, nå gjenstår bare noen 
få. Til sammen er det cirka 1140 
Coop-butikker som vil tilby pante-
lotteriløsningen i Norge, opplyser 
Harald Kristiansen.

Fortsetter støtte
Kristiansen understreker at Coops 
støtte til Norsk Folkehjelp viderefø-
res selv om man bytter samarbeids-
partner på pant.

– Vi har fornyet avtalen med 
Norsk Folkehjelp for 2022-2023 med 
opsjon på ett års forlengelse. Avtalen 
er bidragsmessig på samme nivå som 
tidligere.

Prosjektene det gis støtte til via 
Coop Solidaritetsfond er for bønder 
i Mosambik, Kambodsja og Bolivia, 
samt kvinnerettigheter i Mosambik 
og arbeidsvilkår i Kambodsja.

– I tillegg støtter vi Minehundsko-
len i Sarajevo, som hittil har utdan-
net cirka 500 hunder som jobber i 
mer enn 20 land. Dette er viktige 
prosjekter som ønsker å støtte via 
Norsk Folkehjelp.w

Dette betyr 
mye for det 

humanitære 
arbeidet vårt.

Lotterikamerater: Konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge har valgt å satse på Pantelotteriet. Det er president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors glad for.  

Humanitært arbeid

Coop bytter til 
Pantelotteriet
nesten samtlige Coop-butikker har nå fått en ny knapp 
på panteautomatene sine. med Pantelotteriet på plass i 
Coop kan røde Kors få flere titalls millioner kroner mer  
å rutte med årlig.

Pantelotteriet

 Isiden starten i 2008 har 
Pantelotteriet blitt en av de 
viktigste inntektskildene til 
røde Kors. 

 I i fjor bidro lotteriet med hele 
92 millioner kroner til det 
humanitære arbeidet, og i år 
går det mot over 100 milli-
oner. 

 Inår alle Coops dagligvare-
butikker nå blir med, kan 
inntektene øke med hele  
30 millioner hvert år.

Mer midler til Røde Kors:



NORGES STØRSTE 
ALKOHOLFRIE JULEØL

*Kilde: Nielsen Data, Volume share YTD, Oktober 2021

Munkholm 
Juleøl 0,33L 
6-pack x 4

Munkholm 
Juleøl 0,33L 
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– Det kom mange 
spørsmål fra folk 
i nærområdet om 

når butikken skulle åpne igjen. De 
savnet den ganske enkelt, sier kjøp-
mann Julia G. Christensen.

30. september fikk de ønsket 
oppfylt, i det samme lokalet som 
butikken hadde før den stengte for 
tre år siden på grunn av byggingen 
i området. Maskiner og anleggstra-
fikk sperret rett og slett for kundene.

Skal ha en vinnerkultur
Rema 1000 Røa Næringspark ligger 
rundt én kilometer fra det trafik-
kerte Røa-krysset, som er omkranset 
av dagligvarebutikker.

Her finner man både Rema, Kiwi 
og Meny. I fjor fant Coop Mega det 
også for godt å slå seg ned ved krys-
set. Ikke langt unna butikken har 

Julia dessuten to Joker-butikker å 
bryne seg på.

– Vi må hele tiden må være på 
topp og prestere enda sterkere. Desto 
viktigere er det å ha en vinnerkultur, 
fremholder kjøpmannen, som satser 
på gode rutiner der man prioriterer 
det riktige tingene. Ansatte som 
ønsker å gjøre sitt beste og som tri-
ves på jobb, har også stor betydning.

– Når folk trives, gjør de en bedre 
jobb, som gjør det desto hyggeligere 
å handle, påpeker hun.

Hun tror også sterkt på Remas 

kjernefilosofi, som lover høy kvali-
tet til lave priser. Aller helst skal de 
være de laveste.

– Vi skal være billigst, fastslår hun.

Lytter til kundene
Gjennom to og en halv måneds drift 
har Julia merket betydelig interesse 
blant kundene for både glutenfrie 
og økologiske produkter, samt vege-
tarprodukter.

– Vi startet med grunnsortimen-
tet, men har tatt inn andre produk-
ter etter hvert som kundene har 
etterlyst dem, forteller hun.

Er det tale om øko-produkter, er 
det først og fremst Kolonihagen det 
dreier seg om hos Rema.

Målet er hele tiden å gjøre kun-
dene fornøyde, selv om 500 kvadrat-
meter salgsflate setter en grense for 
hvor mye ekstra man kan ta inn.

– Vi har ikke gjennomgangstra-
fikk, og må satse på dem som bor i 
området som nærbutikken deres, 

understreker hun.
Med byggingen av blokkene 

rett ovenfor butikken, har 
det kommet mange, nye 
potensielle kunder. Obos 
bygger fremdeles, og vil 
til sammen tilføre nær-
området flere hundre 
leiligheter.

– Vi vil gjerne at alle 
nyinnflyttede skal handle 
hos oss, tilkjennegir kjøp-
mannen.

Kjøpmann etter få år
Starten har vært god for Rema Røa 
Næringspark, synes Julia, som har 
fått hyggelige tilbakemeldinger fra 
kunder.

Hvilken budsjettert omsetning 
hun har å strekke seg mot neste 
år, vil hun ikke røpe, men sier hun 
håper og satser på vekst.

Selv har hun tilbrakt mye av sin 
tid i Rema fra hun var 14, da hun 
gjorde ting som å rydde og telle 
varer. Senere ble det deltidsjobb og 
fulltid fra hun var 19 og ferdig med 
videregående skole.

I dag er Julia 22 år gammel og 
kjøpmann bare tre år etter videre-

gående. I kjeden har man sett at her 
er det en å satse på.

– Dette er den første butikken der 
jeg er kjøpmann, bekrefter hun over-
for Dagligvarehandelen.

Hver morgen suser Julia langs 
ring 3 på vei vestover mot Rema 
Røa Næringspark. Forrige jobb var 
hos Rema 1000 Bøler på den andre 
siden av Oslo, der hun var assiste-
rende butikksjef.w

Det kom 
mange 

spørsmål fra folk  
i nærområdet  
om når butikken 
skulle åpne igjen.

Boligbygging rett ved: – Vi vil 
gjerne at alle nyinnflyttede skal 

handle hos oss, sier kjøpmann Julia 
G. Christensen hos Rema 1000 

Røa Næringspark.  

Mange nye kunder: Obos bygger 
flere hundre leiligheter rett ved 
Rema 1000 Røa Næringspark.  

Gjenåpning

Savnet fra  
den ble stengt
også i oslo med alle dens dagligvarebutikker 
kan en nærbutikk bli savnet.

Rema 1000 Røa Næringspark i drift igjen:



I JULESTRIA TRENGER 
KUNDENE DINE RASKE, 
SMAKFULLE MÅLTIDER!

Sett Knorrs prepakkede 1/3 pall 
med bestselgerne ut på gulv, og 
få med deg verdiveksten Knorr 
Snack Pot bidrar med!

Knorr Snack Pot 3var. 1/3pall 256stk 
(96xCarbonara, 80xBolognese, 80xPotetmos)

EPD: 5685169 

*Kilde: NielsenIQ ScanTrack, Norge Total DVH, Minimeals/brand Knorr. Ikke i henhold til NielsenIQ standard 
varegruppehierarki, % Chg Value vs YA, MAT TY, week 32, 2021. (Copyright © NielsenIQ.)

Snack Pot Tomato & Mozzarella BIG
EPD: 5674221
COOP: 7125792

Snack Pot Carbonara BIG
EPD: 5674197
COOP: 7125791

Snack Pot Wholegrain 
Spinat & Cheese
EPD: 5674072

Snack Pot Wholegrain 
Tomato & Bacon
EPD: 5673777

Snack Pot Bolognese
EPD: 5673405

Snack Pot Carbonara
EPD: 5673496

Snack Pot Mac & Cheese
EPD: 5209895

Snack Pot Potemos Bacon & Onion 
EPD: 5673520

+40%
VERDIVEKST UT 

AV BUTIKK*



Husk julens
favoritter
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26 % 500 g
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3046265
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3,5 % 1 L
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3773330
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Nyt Julen 4 x 125 g
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TINE Seterrømme 
35% 300 g
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TINE Kremfløte 
37% 3dl
4191

2571081
5486907

10

TINE Smør
folie 500 g
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545657
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18

Art.nr
EPD
COOPnr
AiP
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10

Dovre Pepper

2082
1801232
5814595

8

UKE 45 46 47 48 49 50 51
TV (alle kanaler x x x x x x x

Online video x x x x x x x 

Sosiale medier x x x x x x x 

Digital video x x x x x x x 

Sterk mediapakke og
selgende butikkmateriell!
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– For mange små butik-
ker er svinn et stort 
problem. Utfordrin-

gen gjelder særlig ferskvarene, sier 
daglig leder Per Eivind Vik i Snar-
kjøp.

Kjeden har satt seg fore å halvere 
svinnet innen 2030, noe Snarkjøp-
sjefen anser som en realistisk tids-
horisont.

– Ja, hvor ambisiøst er dette målet?
– Det er ganske ambisiøst, det er 

mye som skal klaffe, fremholder han.

2,5 prosent i snitt
– Svinnet i butikkene hos oss varierer 
veldig, konstaterer Per Eivind Vik.

I de beste utgjør det ikke mer enn 1 
prosent av omsetningen, mens noen 
ligger så høyt som 4-5 prosent.

– Snittet ligger nok på ca. 2.5 pro-
sent, anslår han.

Svinnet i Snarkjøp-butikkene skyl-
des i all hovedsak produkter med 
holdbarhetsdato, ikke brekkasje 

eller tyveri.
Pakningene fra leverandørene 

gir mange små butikker hodebry. 
D-pakningene inneholder for mange 
enheter i forhold til rulleringen.

– Her må industrien foreta seg 
noe. Pakningene har det samme inn-
holdet enten butikken er stor eller 
liten, understreker Vik.

Han ser dog at det er en tyngre og 
lengre prosess å få til endringer på 
dette området.

Blir liggende igjen
Holdbarhetsdatoene heter enten 
«siste forbruksdag» eller «best før». 
Den første er det lite å gjøre med 
når datoen har kommet. Da skal 
produktene kastes av hensyn til 
helserisikoen.

– Med «best før» er det annerledes. 
På mange produkter er det unødven-
dig å ha denne. Produktene er like 
gode lenge etter datoen, fremhever 
Snarkjøp-sjefen.

Snarkjøp-butikkene selger alle-
rede varer som er nær holdbarhets-
datoen til halv pris, noe mange kun-
der slår til på.

– De mest attraktive, dyre varene 
går først, og det ligger ofte spen-
nende, gode produkter igjen.

Også disse vil Snarkjøp gjerne få 
solgt i såkalte forundringsposer til 
99 kroner stykket. Innholdet som 
avsløres når man åpner posen, har 
en verdi på 250-300 kroner, og består 
til dels av produkter som har en ten-
dens til å bli liggende igjen i kurven 
med nedprisede varer.

Ser poseantallet
– Det gjelder å ligge i forkant av svin-
net, noe vi skal gjøre blant annet med 
forundringsposene, sier Snarkjøp-
sjefen.

Foreløpig tester han posetilta-
ket i butikken han driver på Tøm-

merstø ved Kristiansand. 
Innen julen ringes inn, 
skal resten av kjeden 
ha fått mulighet til å 
redusere svinnet på 
samme måte.

Via butikkens 
Facebook- eller 
hjemmeside skal 
man kunne følge 
med på antall for-
undringsposer som 
er tilgjengelige til 
enhver tid.

– Da ser man i sanntid 
hvor mange poser som er 
igjen i butikkens kjøleskap. Det 
gjør det lettere å planlegge, sier Vik.

Han har merket seg at enkelte kan 
føle det flaut og vegre seg for å kjøpe 
forundringsposer av frykt for å bli 
ansett som gjerrige. I kjedens helt 
selvbetjente butikker trenger ikke 
det være noe problem.

– Her kan man handle hele natten, 
påpeker Per Eivind Vik.

– Vil raskt i gang
Forundringsposene til Snarkjøp vil 
først og fremt inneholde ferskvarer 
som kjøtt- og meieriprodukter.

– Men det vil også være tørrvarer i 
posene, fastslår Per Eivind Vik.

Produkter merket med «siste for-
bruksdag» må fjernes fra posene når 

datoen er nådd. «Best før»-produkter 
vil kunne ligge i posene adskillig len-
ger.

Snarkjøp består i øyeblikket av 53 
butikker. Vik tror rundt halvparten 
kommer til å selge forundringsposer.

– Hvor vanskelig er det å motivere 
kjøpmennene for dette?

– De aller fleste synes dette er et 
godt tiltak, og mange vil raskt i gang, 
sier Snarkjøp-sjefen.w

Utford- 
ringen  

gjelder særlig 
ferskvarene.

Svinnet svir: – Det gjelder 
å ligge i forkant av svin-

net, noe vi skal gjøre blant 
annet med forundringspo-
sene, sier daglig leder Per 

Eivind Vik i Snarkjøp.  

Slipper å reise forgjeves: På 
Snarkjøp-butikkenes Facebook- 
eller hjemmesider skal man finne 
antall forundringsposer butik-
kene har igjen til enhver tid.  

Svinn

Har overraskelser i posene
snarkjøp vil bekjempe svinnet ved å selge forundrings-
poser med datovarer. i små butikker merkes svinnet så 
det svir.
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Orkla har investert 20 milli-
oner kroner i den nye linjen 
for kartongemballasje, som 

de hevder er den første i sitt slag i 
Europa.

– Norge et stort marked
Det er 14 år siden Orkla kom med sin 
første bærekraftsrapport. 

– Som selskap ønsker vi å ta et 
ansvar, og bærekraft står i sentrum 
for vår virksomhet. Det som er nytt 
nå, er at vi i stadig større grad kan 
ta det ut mer kommersielt, ut mot 
kunde og forbruker, sier Semlitsch, 
som mener kartonglinja er et klart 
konkurransefortrinn.

– Hvorfor var det viktig å gjøre denne 
investeringen her, i Norge?

– Her i Ski har vi en godt auto-
matisert og effektiv produksjon, og 
Norge er og vil fortsatt være et stort 
marked for oss, sier konsernsjefen.

I første omgang er det refill for 
Klar som blir produsert på den nye 
linjen, men fra neste år vil flere store 
merker inkluderes – blant annet 
Omo, Blenda og Milo. Det produse-
res også refill til de svenske og finske 
merkevarene Grumme og Lumme. 
Produksjonskapasiteten er cirka 19 
millioner forbrukerpakninger i året.

– Kommer mer neste år
De første produktene på kartong, 
Klar håndsåpe og Klar flytende 
tøyvask, kom i butikk allerede i sep-
tember.

– Signalene fra butikk er så langt 
gode, men vi er veldig interesserte i 

å høre mer om hva ansatte i butikk 
mener, sier Jaan Ivar Semlitsch. Sig-
nalene fra kjedene angående neste år 
er også veldig gode, rapporterer han.

– Og da kommer det mye nytt!

Ny barriere
Fabrikken på Ski har produsert refill 
i snart 25 år, men det har vært i et 
plastlaminat som ikke kan resirku-
leres. De nye pappkartongene fra 
Elopak er 100 prosent karbonnøytral 
og både kartong og kork kan kildes-
orteres som papp.

Utfordringen i dette prosjektet har 
vært å utvikle en helt tett emballasje 
for tøyvask og rengjøringsmidler – 
som har som oppgave å penetrere 
og trenge gjennom flater for å løse 
opp smuss. Den må være helt tett 
også etter tre måneder i skapet eller 
etter en kakk i handleposen. Her har 
samarbeidspartneren Elopak utvi-
klet en helt ny barriere på innsiden 
av kartongen.

Dobbelt så effektiv
Noen ganger kan mer bærekraftige 
løsninger gå på kompromiss med 
transport, håndtering i butikk eller 
forbrukeropplevelsen hjemme. Men 
ikke her.

– Det geniale med denne vel 
utprøvde kartongen, som vi alle har 
kjøpt med melk og juice, er at den er 
ekstremt effektiv. Det er en grunn til 
at alle melkehyllene i butikk har den 
samme kartongen. Den er effektiv 
i hylla og veldig lett å håndtere for 
butikkansatte, sier Stian Lund, adm. 
direktør for Orkla Home and perso-
nal care Norge.

Kartongvarianten av Klar hånds-

åpe og vaskemiddel er dobbelt så 
effektiv som den gamle refill-vari-
anten i plast. Det betyr at man på en 
pall får dobbelt så mange liter som 
før.

– En rund, høy form versus en 

murstein. Dobbelt så mye er veldig 
mye mer, konstaterer Lund.

Testere på venteliste
Orkla har testet ut refill-emballasjen 
i sin egen nettbutikk klardag.no. Det 
var før produksjonslinja var operativ, 
så kartongene måtte fylles for hånd.

– Det er sånn vi driver innovasjon i 
dag; mindre skala for å få tilbakemel-
dinger – endre – justere – og endre 
igjen. Responsen har vært ekstremt 
god, folk måtte sette seg opp på ven-
teliste for å få kjøpe på kartong, for-
teller Lund.

– Denne kartongen er helt suve-
ren å ha i skapet på vaskerommet. 
Mange vil nok bruke kartongen med 
vaskemiddel som primæremballasje, 
spår Stian Lund.w

I Tundra serien kommer nå 
et alkoholfritt ingefærøl. 
Produktet har en autentisk 
smak av ingefær og egner 
seg utmerket som en mix-
er til både alkoholholdige 
og alkoholfrie drinker.  
Kan naturligvis også  
drikkes som den er. 

I Tundra serien kommer vi nå med et alkoholfritt ingefærøl. 
Produktet er av høy kvalitet og har en autentisk smak av ingefær. 
Egner seg utmerket som en mixer til både alkoholholdige og alkoholfrie drinker. 
Kan naturligvis også drikkes som den er. 

• EPD - 5815089
• Glass�aske 0,25L
• DPAK - 24 stk

7 090034 394124

EPD - 5815089
Glassflaske 0,25L
DPAK - 24 stk

Det geniale 
med denne 

vel utprøvde  
kartongen, er at 
den er ekstremt 
effektiv.

Først: – Vi er først i 
Europa med en sånn linje, 
sier Orklas konsernsjef 
Jaan Ivar Semlitsch.  

Stolt: Også en konsernsjef må ta 
noen bilder av den nye bære-
kraftslinja.  

I butikk: Disse produktene var på 
plass i butikk i september.  

Bærekraft

Såpe på melkekartong
– vi vil sikkert bli kopiert. men 
nå har vi et forsprang, sa orklas 
konsernsjef Jaan ivar semlitsch da 
han åpnet den nye produksjons-
linjen for refillsåpe i pappkartong på 
ski i nordre Follo.



klasses 
potet.

60 %
kjøpsintensjon*

660
planlagt TRP 
889
faktisk TRP 22 %

uhjulpen kjennskap*

Delikat og velsmakende

I en markedsundersøkelse utført av *Kantar i februar 2021, kommer  
det frem at assosiasjonene som økte mest fra 2020 til 2021 er “enkel  
å tilberede”, “god kvalitet” og “smakfull”.

INFLUENCER INNHOLD

FIRE MÅNEDER PÅ TV SOSIALE MEDIER

VERDIKUPONGER 
HOS COOP
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– Det kan være lurt for 
alle, uansett stør-
relse, å vise til å at 

man leverer på Åpenhetsloven. Jeg 
tror det blir et konkurransefortrinn, 
sier Heidi Furustøl.

«Alle» kan spørre
Åpenhetsloven (se faktaboks) påleg-
ger virksomheter av en viss størrelse 
å utføre aktsomhetsvurderinger i 
tråd med OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper. De må årlig 
rapportere om disse vurderingene, 
og de plikter å svare på kunder og 
andres spørsmål om produkter og 
tjenester.

– Det er på det siste punktet dag-
ligvarebransjen kanskje vil merke 
det mest. Du og jeg, allmenheten, kan 
gå inn på nærmeste Extra-butikk og 
spørre om hvordan det produktet vi 
kjøper er laget. Jeg vil tro at de som 
er gode på kundeservice har en for-
del her. Tenk på hvordan dere skal 
lære opp de i butikk og kundeservice 
i Åpenhetsloven, råder Furustøl. Hun 
oppfordrer bransjen til å se positivt 
på «vanskelige» spørsmål.

– Noen ganger har man ikke sva-
ret, og må ut og undersøke ting som 
folk spør om. Det kan være bra for 
risikokartleggingen, faktisk, sier 
hun. 

Trenger veiledning
Nå er lederen av Etisk Handel Norge 
mest bekymret for om norske bedrif-
ter får nok veiledning slik at de kan 
etterleve loven.

– Hvis det ikke bevilges midler til 
veiledning, blir dette en papirtiger 
av en lov. Dette er i teorien den mest 
forpliktende lov om menneskerettig-
heter for næringslivet i verden. Og 
Stortinget må sørge for at det blir 
det i praksis også, sier Heidi Furustøl 
bestemt.

– Etisk Handel Norge har 20 års 
erfaring med denne typen vurderinger. 
Forventer du medlemsvekst nå?

– Godt spørsmål! Jeg vil i utgangs-
punktet tro det, og vi er rustet for å 
ta imot flere. Men en del bedrifter 
er kun ute etter et absolutt mini-
mum for å oppfylle loven, og da blir 
vi kanskje for krevende, siden våre 
medlemmer gjerne vil gå foran som 
gode eksempler erkjenner hun.

Først: Få kunnskap
Da OECDs norske kontaktpunkt 
spurte norske virksomheter om 
de kjente til OECDs retningslinjer i 
fjor, svarte så lite som 2 prosent at de 
kjente de godt. Resten hadde knapt 
hørt om retningslinjene som Åpen-
hetsloven bygger på.

– Min oppfatning er at norsk 
næringsliv generelt har et godt rykte. 
Denne loven vil kunne være med på 
å dokumentere om det faktisk stem-
mer, sier Furustøl.

– Hva bør leverandører som ikke 
kjenner til Åpenhetsloven gjøre nå?

– Først: få litt kunnskap. Vi har 
ganske omfattende veiledning til-

gjengelig på våre nettsi-
der, pluss masse verktøy 
og kurs for våre medlem-
mer. Så bør de få på plass 
god lederforankring, tenke 
gjennom hvem som skal 
være ansvarlig, og hvem som 
skal skrive aktsomhetsvurde-
ringsrapporten. Dernest gjelder det 
å sette seg inn i selve metodikken for 
aktsomhetsvurderingen, sier Heidi 
Furustøl. Etisk Handel Norge har 
utarbeidet maler som særlig de litt 
mindre leverandørene kan bruke.

Merking ikke nok
– Er det noen leverandørkategorier 
som bør være ekstra oppmerksomme?

– Usertifiserte råvarer, slik som 
kakao, kaffe og en del andre land-
bruksprodukter er kanskje ekstra 
utsatt. Men også fisk, ramser lede-
ren av Etisk Handel Norge opp, og 
understreker at flere merkeordnin-
ger er ikke helhetlige. For eksempel 
kan bærekraftig fisk være fisket av 
folk som er tvangsarbeidere innelåst 
på båten.

– Det som er fint med en del serti-
fiseringsordninger, som for eksem-
pel Fairtrade og Svanemerket, er at 
de også vektlegger menneskerettig-
heter. Gode sertifiseringsordninger 
kan være nyttige verktøy som inngår 
i risikohåndtering, sier Furustøl.

Kjeder og leverandører i norsk 
dagligvarehandel er nærmet for-
elsket i begrepet bærekraft, og 
forteller uoppfordret om alle tiltak 
de gjør for å bli mer bærekraftige. 
Da handler det gjerne om klima og 
miljø. Men bærekraft handler er et 
mye videre begrep.

Helhetlig om bærekraft
– Slaveri, barnearbeid og anstendige 
arbeidsforhold inngår også i bære-
kraft?

– Ja, i høyeste grad! Ingenting kan 
egentlig kalles bærekraftig hvis det 
ikke hensyntar mennesker, sam-
funn og miljø, både i egen virksom-
het og i leverandørkjeden, slår Heidi 
Furustøl fast. 

– Det er fint å bidra til 0-utslipp. 
Men hvis maskinen er laget av per-
soner som ikke får lønn, er fratatt 
passet sitt eller utsetter seg for stor 
risiko i produksjonen, kan man ikke 
si at det er bærekraftig. Og dette hel-
hetlige synet på bærekraft mangler 
veldig, synes hun. 

I Norge har det dessuten til nå 
handlet mest om ansvaret man har 
innen Norges grenser. 

– Tanken om at ansvaret ikke 
stopper ved grensen, men går gjen-
nom hele leverandørkjeden, er veldig 
krevende. Det vi gjør her hjemme 
kan ha direkte påvirkning på slaveri, 
tvangsarbeid og barnearbeid. Det er 
fortsatt nytt, sier hun.

– Kan Åpenhetsloven være det som 
gjør at folk ser hele bildet?

– Ja, det er håpet.w

Dette er den 
mest for-

pliktende lov om  
menneskerettig-
heter for 
næringslivet  
i verden.

Kilde: etisk Handel norge  

Åpenhet: – Du og jeg kan gå inn 
på nærmeste Extra-butikk og 
spørre om hvordan det produk-
tet vi kjøper er laget, sier Heidi 
Furustøl i Etisk Handel Norge.  

Bærekraft

«Ukjent» lov vil påvirke 
norsk dagligvare
1. juli neste år trer «Åpenhetsloven» i kraft.  
– det er det mange som ikke vet, slår Heidi Furustøl, 
daglig leder i etisk Handel norge, fast. Hun mener  
det er på høy tid å våkne nå.

Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpen-
het og arbeid med grunnleg-
gende menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold» 
(Åpenhetsloven) ble vedtatt av 
stortinget i sommer, og trer i 
kraft 1. juli 2022.
Formålet er å fremme virk-
somheters respekt for 
grunnleggende menneske-
rettigheter og anstendige 
arbeidsforhold i forbindelse 
med produksjon av varer og 
levering av tjenester, og sikre 
allmennheten tilgang til infor-
masjon om hvordan virksom-
heter håndterer negative 
konsekvenser for grunnleg-
gende menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold.

Ca. 8830 norske virksom-
heter omfattes direkte. i tillegg 
kan man forvente at mindre 
virksomheter vil påvirkes 
indirekte. 

Loven pålegger virksom-
hetene å utføre aktsomhets-
vurderinger i tråd med oeCds 
retningslinjer for flernasjonale 
selskaper. 

de plikter også å årlig 
offentliggjøre en redegjø-
relse som beskriver hvordan 
arbeidet med aktsomhets-
vurderinger er organisert, 
gi opplysninger om faktiske 
negative konsekvenser og 
vesentlig risiko for negative 
konsekvenser som har blitt 
avdekket gjennom aktsom-
hetsvurderingene, samt 
opplysninger om tiltak for å 
stanse eller begrense negative 
konsekvenser. 

dessuten vil enhver ha rett 
på informasjon om hvordan 
virksomheten håndterer 
faktiske og mulige negative 
konsekvenser.

Forbrukertilsynet skal føre 
tilsyn med loven.

Etisk handel 
Norge

en medlemsorganisasjon og et 
ressurssenter for bærekraftig 
handel med 170 medlemmer. 
av disse er 120 bedriftsmed-
lemmer. 

Fra dagligvarebransjen er 
blant annet Coop, norgesgrup-
pen, rema 1000, orkla, bama, 
tine, oluf Lorentzen, scandza, 
Lerum, Hennig olsen is og mills 
med.

Åpenhetsloven:

Aktsomhetsvurderingsprosessens seks trinn 



HELLMANN’S har vernet om kvalitet og smak i 
over 100 år og lages av de beste råvarene, egg fra 
frittgående høns og bærekraftig dyrket rapsolje.

HELLMANN’S - The World’s 
Number 1 Mayonnaise Brand*

Få med deg verdiveksten!

HELLMANN’S Real 
Mayonnaise 12 x 400g

EPD: 2203370
COOP: 705325402

HELLMANN’S Majones  
400g 1/3pall x144stk

EPD: 4962478   
COOP: 705325404 

HELLMANN’S Real 
Mayonnaise Squeezy 8 x 250ml

EPD: 5664925
COOP: 7125793

Til jul bør du ha nok 
Hellmann’s MAJONES på gulv!

vekst på HELLMANN’S
siste rullerende år1

+15%

1Kilde: NielsenIQ   ScanTrack, Norge Total DVH, Majones/Brand, Value % Chg YA, MAT TY, week 40, 2021. (Copyright © NielsenIQ.)
*Source Euromonitor International Limited; Packaged Foods 2022 edition, retail value sales, umbrella brand name classification (includes all 
Hellmann’s and Best Foods brand sales) 2021 data.
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Toro Rett i koppen så dagens 
lys allerede i 1985. Det var før 
Orkla kjøpte Toro nesten 20 

år senere.
– Også den gang var det behov 

for noe i koppen som var lettvint 
å lage og som smakte ekstra godt, 
sier produktansvarlig Tone Blomlie 
Mannseth.

Tre segmenter
Siden starten har det blitt adskillig 
større bredde på Toro Rett i koppen-
porteføljen. Orkla har delt den i seg-
mentene koppretter, porsjonsssup-
per og varm drikke. Kopprettene er 
det seks varianter av, mens porsjons-
suppene finnes i ti ulike typer.

– Varm drikke består av smakene 
sjokoladedrikk, lett sjokoladedrikk 
og solbærtoddy, fremholder Tone 
Blomlie Mannseth.

10-pakningen med sjokoladedrikk 
er den store slageren i serien, og lig-
ger flere hestehoder foran flere av 
de øvrige produktene som det går 
omtrent like mye av. Blant disse fin-
ner man boksen med 512 gram sjo-
koladepulver og refill-posene for dem 
som har kjøpt og tømt boksen.

– Bestselgeren inneholder ti por-
sjonspakninger med sjokoladedrikk 
og er praktisk å ha med seg på tur. 
Boksen egner seg mest hjemme, 
og gjør det mulig selv å bestemme 
antall kopper og mengden man har 
i disse, påpeker Mannseth.

Uansett om man er hjemme eller 
utendørs er det bare å helle kokende 
vann over pulveret og røre om for å 
tilberede.

En hyggelig vinter
Omsetningen av de varme rett i kop-
pen-drikkene til Orkla fikk en vekst 
på nær 10 prosent i dagligvarebutik-
kene i fjor. Etter at Norge ble koro-
nastengt 12. mars, fikk nordmenns 
utfartstrang utløp gjennom turliv og 
norgesferie.

– 2020 ble et godt år for Toro Rett 
i koppen særlig på grunn av somme-
ren. Man koser seg kanskje mer med 
sjokoladedrikk på norgesferie enn 
man gjør i Syden, sier Tone Blomlie 
Mannseth.

I høst har veksten fortsatt selv 
om samfunnet har gjenåpnet, og 
mange dermed har falt tilbake til 
en mer normal livsførsel. Dette har 
satt prognosemakerne til Orkla i 

optimistisk stemning, og gitt dem 
en forventning om 15 prosent vekst 
i Toro Rett i koppen-omsetningen i 

inneværende år.
– Det er vi godt fornøyde med, 

fremhever Tone Blomlie Mannseth, 
som tror en del av veksten skyldes en 
god vinter med mye pent, kaldt vær.

– Vi hentet ut mer på 2021-siden 
av den siste vinteren enn vi gjorde 
på 2020-siden.

Mange små turer
– Det er positivt for salget at folk 
beveger seg utendørs, sier Tone 
Blomlie Mannseth.

– Ja, hvor avhengige er dere av at 
nordmenn boltrer seg med friluftsliv?

– Folk koser seg med sjokolade-
drikk også foran fjernsynet, under-
streker hun.

Når det gjelder friluftslivet, er rett 
i koppen-produktene nok mer avhen-
gige av de små turene enn de lange. I 
hvert fall når det gjelder barnefami-
liene som er hovedmålgruppen for 
Toro Rett i koppen. Når barn skal 
med, blir det gjerne kortere turer.

– Generelt treffer Toro Rett i kop-
pen bredt blant forbrukerne, sier 
Mannseth.

Det er mye emv innenfor vare-
gruppen, i hvert fall når det gjelder 

sjokoladedrikker.
– Emv er lavere priset enn Orklas 

produkter. Hvordan parerer dere dette?
– Vi arbeider hele tiden for å 

holde et høyt nivå, ikke minst for å 
ha den beste smaken på produkter 
folk etterspør. Merkevaren vår må 
være så sterk at vi blir foretrukket, 
poengterer hun.

Mannseth er ikke i tvil om at 
Orklas varme drikker er solid for-
ankret i nordmenns bevissthet.

– Toro Rett i koppen forbindes 
sterkt med kos og varme og skiller 
seg ut, erklærer hun.w

Man koser 
seg kanskje 

mer med sjoko-
ladedrikk på  
norgesferie enn 
man gjør i Syden.

Bestselgeren: 
10-pakningen med 

sjokoladedrikk er sla-
geren blant Toro Rett 
i koppen-produktene.  

Tema: varme drikker

Rett i kroppen hos enda flere
Korona-
nedstengningen 
bidro til et løft på 
nær 10 prosent 
for toro rett 
i koppen i fjor. 
i år tror orkla 
veksten vil fort-
sette og lande på 
15 prosent.



Dagligvarehandelen utgir eget  
økologi-bilag fire ganger i året.
Interessert i å annonsere?

Ta kontakt med din faste konsulent  
eller salgssjef Yngve Knutsen:
yngve@dagligvarehandelen.no
901 77 242

Neste  
utgave!
30. nov

FOTO: ISTOCK
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Ifølge butikksjef Frode Helsø ved 
Extra Stjørdal selger de desidert 
mest varme drikke-produkter fra 

januar til april.
– Da er det mye utfart her og 

mange som skal på skiturer. Det er 
populære turmål her med fin natur 
og terreng for alle, sier Helsø.

Utkanten
Ifølge NielsenIQ-tall har det de siste 
52 ukene blitt solgt sjokolade-, frukt- 
og bærdrikk-produkter for 251 milli-
oner kroner i norsk dagligvarehan-
del. Når det gjelder te har det blitt 
solgt for 403 millioner, mens instant 
kaffe-produkter har blitt solgt for 

421 millioner. Butikksjefen på Extra-
butikken forteller at de har hatt en 
økning i salget. 

– Hittil i år har kaffe økt med 30 
prosent sammenlignet med samme 
periode i fjor, te har økt med 40 pro-
sent og sjokodrikker har en økning 
på 20 prosent, sier Frode Helsø, som 
tror noe av årsaken til at de selger 
mye av dette er at de ligger i utkanten 
av Stjørdal, som siste stopp på veien 

til Meråker og Storlien. 
– Er det et produkt i kategorien dere 

har solgt overraskende mye av?
– Vi har solgt overraskende mye 

refill kontra tidligere år. Det er mulig 
det er fordi det er mer miljøvennlig, 
sier butikksjefen. 

To palleplasser
På Extra Stjørdal selger de mest av 
ordinær kaffe, samt Toro og Freia 
rett i koppen.

– Vi har også en stor økning på 
hele kaffebønner.

– Har dere gitt mer plass til katego-
rien i butikken?

– Vi kjører ofte en hel ende med 
to palleplasser til et av disse produk-
tene. Dette starter vi gjerne med tid-
lig i februar.w

Vi har  
solgt  

overraskende 
mye refill kontra 
tidligere år.

Økning: Butikksjef Frode Helsø ved Extra Stjørdal forteller at de ser en økning i salget av kaffe, te og sjokodrikker.  

Tema: varme drikker

– Populære 
turmål
Hos extra stjørdal i trøndelag ser de en økning 
i salget av kaffe, te og sjokodrikker.

Topp 5

Sjokolade-/frukt/-bærdrikk
 I1. Freia sjokoladedrikk  
10-pk 320 g

 I2. o’boy original 450 g

 I3. toro rett i koppen  
sjokoladedrikk 10-pk 320 g

 I4. o´boy refill 1100 g

 I5. Freia sjokoladedrikk  
boks 450 g

Te
 I1. twining earl grey 50 g

 I2. twining grønn te med 
sitron 40 g

 I3. Lipton yellow label 100 g

 I4. Lipton forest fruit 35 g

 I5. twining earl grey 100 g

Instant kaffe
 I1. nescafé gull refill 100 g

 I2. nescafé brasero 100 g

 I3. nescafé gull 200 g

 I4. nescafé azera 
espresso 100 g

 I5. nescafé gull 200 g

KiLde: nieLseniQ

Festivita ekstra mørkbrent 
er en intensiv og kraftfull 

kaffe fra arvid nordquist som 
skal passe særlig godt sammen 
med god sjokolade eller etter et 
smakfullt måltid. 

i denne blandingen er utgangs-
punktet brasilianske arabicabøn-
ner med lav syrlighet og bred 
karakter.

andre kaffesorter som nylig 
er lagt til i 
tradesolution 
fra arvid 
nordqvist er 
mellan Kaffe 
malet, gran 
dia Kaffe 
Hele bønner, 
espresso 
nero Kaffe 
Hele bønner 
og gran dia 
Kaffe.

Festkaffe

swiss miss Hot Cocoa mix 
milk Chocolate fra Foodpro-

ker kan nå fås kjøpt i meny. tross 
navnet er produktet fra Usa, og 
hver pakke inneholder 10 porser.

Sjokolade-
drikk

et samarbeid mellom the 
Paper Lid Company og 

metsä board har resultert i et 
100 prosent gjenvinnbart lokk 
av kartong til take away.

Lokket passer til bruk på 
varme og kalde drikker. en ny 
teknologi gjør det mulig å forme 
materialet til ønsket utseende. 
Lokket klikker presist på plass 
og har sammenlignbar funk-
sjon med plastlokk, melder 
Packnews.

Co2-fotavtrykket av et 
kartonglokk er under halvparten 
av et tilsvarende plastlokk og er 
fullt gjenvinnbart, ifølge metsä 
board.

100 % gjen-
vinnbart lokk
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– Grunnen til at vi valgte 
dette temaet er fordi 
det er så viktig for 

butikkene å være synlige. Det er 
utrolig lett for kundene å kjøre forbi 
og aldri stoppe. Jeg tenker at butik-
kene må ha som mål å bli et lande-
merke, for da skiller de seg ut. I dag 
er det mange mørke butikker og en 
del som ikke har så fine fasader. Det 
er et stort potensial å hente ut her, 
mener Merkur-konsulent Hallvard 
Christenson. 

– Ikke så lett
Ifølge Christenson er det mange kjøp-
menn som er usikre på hva de har lov 
til når det kommer til skilting.

– Det finnes mye regelverk og hef-
ter om dette, og det er ikke så lett å 
orientere seg. Vi har funnet kontakt-
info til Statens Vegvesen i Viken og 
Vestfold og Telemark som kjøpmenn 

kan få av oss. Vi ønsker å bistå butik-
kene med råd.

– Hva er det viktigste å tenke på når 
det kommer til skilting?

– Det er å vurdere om det er tra-
fikkfarlig. Det er også viktig å tenke 
på størrelse på skiltet, om det er lett 
å lese, om bildet er klart og tydelig og 
om budskapet er enkelt å forstå. Et 
skilt skal tolkes lett og plasseringen 
er også viktig. Man skal ikke vri på 
hodet for å lese skiltet, sier Christen-
son, som tror at mange kjøpmenn 
velger å ikke sette opp skilt på grunn 
av at de er usikre på regelverket. 

Gi noe mer
Alf Kramer, som arbeider med 
kommunikasjon og forbrukerat-
ferd, snakket om skilt og plakate-
ring under samlingen. Det gjelder 
å vekke oppmerksomheten før kun-
dene kommer til butikken og i det 
øyeblikket kundene ser butikken.

– Ofte ligger distriktsbutikkene 
alene, og da er det viktig å lokke kun-

dene. Det er viktig at butikkene ikke 
bare henvender seg til lokalbefolk-
ningen, men også til de som kjører 
forbi, som for eksempel hyttefolk. Et 
eksempel kan være å ha et skilt én 
til to kilometer før man kommer til 
butikken. Der bør man bruke store 
bokstaver og ha et enkelt budskap. 
Fortell at det er en dagligvarebu-
tikk, navnet på butikken og når den 
er åpen. Bruk gjerne kontrastfarger 
og sett det på skrå i kjøreretningen, 
tipser Kramer.

Resten av detaljene kan man ta 
når kunden kommer til butikken.

Når kundene passerer en butikk, 
bør de bli fortalt hva man kan for-
vente å finne her.

– Gi gjerne noe mer enn forven-
tet. I tillegg til et skilt der det 
står hva butikken gjør, er det 
lurt å ha plakater utenfor – 
og her er det viktig å være 
aktuell, sier Kramer. Hvis 
butikken for eksempel har 
fått inn årets lam, kan de 
fortelle om det med plaka-
tering utenfor.

– Når kundene kommer 
inn, er det viktig at de ansatte 
tenker på mersalg. Gi kunden 
flere ideer til hva de skal ha til lam-
met.

– Er det noe man bør unngå ved skil-
ting eller plakatering?

– Ja, ikke bare snakk om tilbud. 
Det er lurt å komme med ideer til 
et godt måltid. Kundene spiser med 
øynene.

– Egen sjarm
En annen som holdt foredrag om 
temaet var Laila Kile Grüner, som 
arbeider ved Bø Maling. Hun ønsker 
å påvirke butikkene til å bruke andre 
farger enn hvitt og sort på fasaden. 

– Det er ingen butikker som er 
like. Noen har gamle hus og andre 
har teglsteinsbygninger. Vi ser at 
mange butikker har valgt farger de 
har fra før, og følger trender uten å 
tenke på bakgrunnen. Det er mange 
butikken som er kamuflert i bak-

grunnen sin.
– Er det mange kjedelige butikkfa-

sader i Norge?
– Nei, det er det ikke. Alle har sin 

egen sjarm, men du skal jo prøve å 
få de som kjører forbi til å ikke kjøre 
forbi. Man må tørre å bruke farger, 
for da får du en reaksjon. Hver og 
en butikk er ulik og kan fargelegges 
deretter. Det viktigste er at det skal 
synes – og hovedinngangen er en av 
plassene hvor man lett kan få dette til.

– Et det noen farger man burde styre 
unna?

– Ikke putt lollipop-farger på fasa-
den. Det er likevel viktig å ha en syn-
lig fasade med gode farger. w

Det er så 
viktig for 

butikkene å være 
synlige.

Trafikkfarlig?: Merkur-konsulent 
Hallvard Christenson sier det viktigste 

å tenke på når det kommer til skilting, er 
om noe er trafikkfarlig. Foto: Privat

Tips:Ha plakater eller bukker 
utenfor butikken. Foto: Privat

Butikk i praksis

Hvordan få de som kjører 
forbi til å ikke kjøre forbi
Under merkurs regionsamling forrige uke holdt Laila 
Kile grüner, alf Kramer og merkur-konsulent Hallvard 
Christenson et foredrag med tips og råd til hvordan 
butikkene skal hindre at kundene kjører forbi.
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Schweppes Tonic / 
Tonic Zero 4-pack Mix 
Halvpall
EPD: 5437702 EPD: 4999504 EPD: 4999512 EPD: 4999629 EPD: 4999637

Schweppes Tonic 
Water PET 24x0,5l

Schweppes Tonic 
Water Zero PET 24x0,5l

Schweppes Tonic 
Water PET 8x1l

Schweppes Tonic 
Water Zero PET 8x1l

Julen står for døren
Husk å bestille Indian Tonic til høysesongen!
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Testet  
Dagligvare
Coop Mega Carl Berner                       19

Meny Røa                                                       19

Coop Mega Metro                                    19

Meny Colosseum                                     19

Meny Vøyenenga                                     19

Rema 1000 Sørumsand 19

Coop Mega Røa Torg 19

Rema 1000 Hovin  18,5

Meny Magneten  18,5

Rema 1000 Symra  18,5

Spar Hasle  18,5

Coop Prix Fornebu  18

Kiwi Cecilie Thoresens Vei               18

Joker Jar  18

Kiwi Bygdøy Allé  18

Rema 1000 Råholt  18 

Coop Prix Hurdal                                      18

Rema 1000 Storsvingen                   18

Rema 1000  Lørenskog                       18

Rema 1000 Ila 18

Meny Åneby 18

Meny Jarhuset 18

Coop Prix Bygdøy Allé  17

Extra Nes i Ådal  17

Rema 1000 Kløfta  17

Kiwi Sorgenfrigata  17

Kiwi Nannestad                                         17

Spar Blakstad                                             17

Kiwi Hagan                                                    17

Meny Kolsås                                                17

Eurospar Ålesund Storsenter       17

Bunnpris & Gourmet Elgeseter    17

Joker Asker stasjon                              17

Kiwi Ullevål                                                   17

Kiwi Tuven  16

Spar Skjærgården  16

Rema 1000 Storo  16

Rema 1000 Nesbru                               16

Bunnpris Lundkvartalet                    16

Extra Veggli                                                 16

Kiwi Hovinveien  15,5

Kiwi Stabekk                                               15,5

Coop Prix Mo i Rana  15

Coop Prix Slattum                                  15

Spar Flateby                                                15

Extra Slemdal                                             15

Extra Gimle 15

Kiwi Maura                                                    15

Kiwi Hasleveien                                        15

Joker Briskeby 14,5

Kiwi IT Fornebu 14

Coop Prix Bygdøy Allé ligger 
i gaten med samme navn, 
sentralt på Frogner. Lokasjo-

nen gjør at dette må være en butikk 
som er hyppig besøkt av de som bor 
og jobber i området. Butikken har 
nylig skiftet profil fra Matkroken 
til Coop Prix, og vi ønsket derfor å 
sjekke endringene som er gjort i den 
forbindelse. I nærliggende området 
finner man en rekke  leiligheter, 
butikker, kaféer og restauranter. 
Det er ingen parkering, men det er 
god kollektivforbindelse i nærheten, 
samt at vi antar at mange kommer 
til fots.

Fasade/inngang
Det er god og tydelig merking av 
kjedens profil og åpningstider fra 
flere sider av bygget. Det er satt opp 

beach flags og bukker med kampan-
jetilbud. 

Innenfor inngangspartiet finner 
vi et flott stativ med ulike blomster 
og planter, samt handlekurver som 
står ryddig. Det pågår en del vare-
påfylling når vi er innom.

Sortiment/
varepresentasjon
Butikken har et noe mindre lokale, 
men dette er en lokalbutikk i en tra-
fikkert gate, og størrelsen er derfor 
ikke uvanlig for å være en Coop 
Prix. Det oppleves enkelte steder 
noe trangt, men jevnt over er det 
god plass mellom reolene. Plassen 
er godt utnyttet, og vi finner blant 
annet et godt utvalg av frukt og 
grønt som møter oss i starten av 
handlerunden. Ellers er vareutval-

get bra, noen hull finner vi enkelte 
steder, men da det pågår varepåfyl-
ling så ser vi derfor noe vekk fra 
dette. 

Vi opplever at de ansatte er gode 
til å prise alle varer i reolene, i til-
legg til at hyllene oppleves som ryd-
dige. Vi finner likevel manglende 
priser på flere av ekstraplassene på 
gulv. 

Butikken oppleves videre som 
ryddig, og det er lett å orientere seg.

Butikken som medium
Gjennom hele butikken går Coop 
Prixs kampanjer og konsepter igjen, 
og de har tatt ut både egne kampan-
jer, tilbud, samt leverandøraktivite-
ter på fine måter.

En fin start på handlerunden er 
frukt- og grøntavdelingen. Vi opp-

lever hyllene som velfylte og pent 
eksponert, samt innbydende i tre-
struktur. I forbindelse med avdelin-
gen er det satt frem en kjøler med 
mat på farten-varer som mineral-
vann, salater, bagetter og smoot-
hie. Da mange kommer innom for 
nettopp denne, noe vi opplevde at en 
del gjorde, er det lurt å sette en slik 
eksponering i starten av handlerun-
den. Vi opplevde at varene var priset.

Det er satt frem en rekke leve-
randøreksponeringer på gulv med 
juleprodukter. Disse opplevdes som 
dekorative og velfylte, med unntak 
av en endeeksponering fra Freia der 
to av hyllene var utplukket for varer.

Hele veien opplever vi at det er 
tydelig merket med kampanjetilbud 
i forkant av kjøledørene og tilhø-
rende varer på tilbud. Kategorimer-
kingen som er benyttet hele veien på 
reolene og som stikker ut fra hyl-
lene gjør det lett å orientere seg og å 
finne varene man er på utkikk etter.

Butikkens ansatte er flinke til 
å benytte seg av frittstående leve-
randørmateriell. Eksempler vært å 
nevne er pallene med Battery ener-

Synlig: Det er god og tydelig merking av 
kjedens profil og åpningstider.  

Ingenting å utsette på servicen
i 2020 ble matkroken bygdøy allé testet. den gang fikk 
de 15 poeng. etter en omprofilering til Coop Prix, scorer 
butikken nå 17 poeng.

Besøkt: Mandag 1. november kl 09:45
Fasade/inngang/kasse 4 av 5
Sortiment/varepresentasjon og 
butikken som medium 4 av 5
Hygiene 4 av 5
Personell 5 av 5

17 
poeng
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Flott: Innenfor inngangspartiet 
finner vi et flott stativ med ulike 
blomster og planter.  

Bra: Lurt å sette en slik eksponering 
i starten av handlerunden.  

Pent: Hyllene i frukt- og grøntavde-
lingen er innbydende, og varene er 
pent eksponert.  

Ingenting å utsette på servicen
gidrikk som oppleves velfylte. Vi 
savner dog priser, i tillegg til at det 
på den ene pallen ligger flere varer 
som ikke hører hjemme her. Her 
kan det være en kunde som har lagt 
det fra seg nylig. Pallen ved siden av 
den ene Battery-eksponeringen er 
noe utplukket for varer.

Avdelingen med brødvarer opple-
ves spesielt innbydende, ryddig og 
varm med flotte hyller i tre som alle 
er velfylte av nystekt brød og bakst. 
Det er en egen ovn som er satt frem 
i butikken som gjør at man kjenner 
den nystekte brødlukten – noe som 
skaper en ekstra fin atmosfære.

Hygiene
Butikken fremstår som ren og ryd-
dig. Dette ser vi både ved inngangen 
der handlekurver står pent stablet, 
rundt brødkuttermaskinen der alt 
oppleves rent og ryddig, samt på alle 
overflater, som virker godt rengjort. 

Vi finner noen varer på gulv som 
kan oppleves noe sjenerende, samt 
feilvarer som er lagt på enkelte fritt-
stående eksponeringer. 

Butikken er godt belyst og opple-

ves ny og flott etter renoveringen. 
Vi sitter igjen med et godt helhets-
inntrykk

Personell
Det er flere medarbeider i butikken, 
som alle bærer korrekt uniform. Det 
første vi møtes av ved inngangen er 
en blid og hyggelig dame som ønsker 
oss velkommen. Hun står og fyller på 
i frukt- og grøntavdelingen, men er 
allikevel oppmerksom og får oss til 
å føle oss sett. 

Vi blir hilst på videre i butikkrun-
den, og i kassen møtes vi av en svært 
hyggelig og positiv mann som gjør at 
handlerunden vår avsluttes like bra 
som den startet. Vi har ingenting å 
utsette på servicen – der vi møtes av 
det lille ekstra.

Kasse/utgangsparti
Kassaområdet består av en kasse. Vi 
opplever området som ryddig, fint 
og i og med at området er noe min-
dre, er det fint at de ikke har satt opp 
altfor mange displayer foran kassen. 
Vi blir raskt ekspedert av en svært 
hyggelig mann.w

o o o
Konklusjon

 ICoop Prix i bygdøy allé er 
en butikk som har fått et 
fint løft med innredning og 
layout som gjør det til en 
lokalbutikk det er hyggelig å 
handle i. 

 IPersonalet er imøtekom-
mende og ser deg gjennom 
hele handlerunden, noe som 
skaper en god atmosfære. 

 Ivi møtes av et ryddig vare-
trykk i alle hyller, og butikken 
oppleves som lys og ren. 

 Ibutikken fungerer som en 
god butikk for hverdagshan-
delen. vi sitter vi igjen med 
en hyggelig handleopple-
velse.

Flinke: De ansatte er flinke til å 
benytte seg av frittstående leve-
randørmateriell.  

Tomt: Her var to hyller utplukket 
for varer.  

Trekk: Vi fant feilvarer som var lagt 
på enkelte frittstående ekspone-
ringer.  

o o

Martine Furulund
martine@dagligvarehandelen.no 

Coop Prix Bygdøy Allé, som nylig 
ble omprofilert fra Matkroken, fikk 
totalt 17 poeng. I fjor fikk Matkro-
ken-versjonen 15 poeng da butik-
ken fikk besøk av butikktesterne. 

– Det er fint å se at vi har for-
bedret oss. Vi har fått inn et nytt, 
bra konsept som passer butikken 
bedre. Jeg føler butikken har blitt 
bedre for kundene og at det er let-
tere å arbeide i den, sier butikksjef 
Thuy Ngoc Khuu.

Enkelte steder opplevde butikk-
testerne butikken som trang. Det 
er Coop Prix-butikksjefen enig i.

– Det er et lite lokale, så det kan 
være litt trangt. 

Testerne fant manglende pri-
ser på flere av ekstraplassene på 
gulvet. Det forsikrer Thuy at er på 
plass.

– Vi har ventet på en del varer, så 
med en gang det kom, fylte vi på, 
sier butikksjefen, som forteller at 

de har mange lunsjkunder.
Da butikken ble testet i 2020 fikk 

de 3,5 poeng på personell. Denne 
gangen ble det full pott, og det er 
Thuy veldig fornøyd med.

– Dette er veldig viktig. Vi skal 
yte god service, og vi arbeider 
hardt for å forbedre oss på dette. 
Det er veldig fint å høre at vi scorer 
bedre her enn sist, synes butikksje-
fen, som takker sine ansatte.

– Hva tenker du om disse tilbake-
meldingene?

– Vi er veldig fornøyde sammen-
lignet med sist gang. Dette var et 
hyggelig resultat, og det er fint å 
se en forbedring. w

– Fint å se en  
forbedring

Vi er veldig 
fornøyde 

sammenlignet 
med sist gang.

o
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For mer informasjon, se www.mersalg.no

Ta gjerne kontakt for
en uforpliktende prat!

Hans Petter Rønning
Kommersiell direktør
Tlf. 951 46 699

Et helt unikt salgssamarbeid!
Vi besøker alle kjeder med våre selgerteam

Kjente merkevarer i porteføljen gir tyngde i besøket

Business partner - vi engasjerer oss sterkt i salgsresultater
og markedsandeler

Vi kan være hele salgsapparatet, eller skreddersy en 
løsning som gir økt salgskraft og stor fleksibilitet

Vi har over tid bevist at vi kan skape salgsresultater
sammen med våre oppdragsgivere

Arne Giverholt
arne@dagligvarehandelen.no

– gjennom ett år skal vi samle alle 
våre kjøpmenn og butikksjefer 
vekselvis fysisk og digitalt for å 
styrke lederskapet i alle butik-
kene våre samt skape en ster-
kere lagånd både i kjeden, men 
ikke minst i den enkelte butikk, 
sier Hr-sjef Kari Fossen.

– vi har utrolig mange gode 
ledere i butikkene; ledelse er et 
fag, hvor vår oppgave er å utvikle 
kjøpmennene til de beste i mar-
kedet, legger hun til.

Hun presiserer at kjøpmennene 
og butikksjefene er dyktige både 
med drift og med mennesker, 

men at søkelyset på lederrol-
len skal være med å vinne enda 
flere kunder i butikkene de neste 
årene.

– Men de går jo og tråkker i 
bena på hverandre hele dagen. Er 
ikke det en god nok læringsarena?

– vi må huske at dette er 
butikker som er åpne 24/7. det 
kan gå lang tid mellom hver gang 
sjefen ser den eller de som jobber 
nattskift. Her ønsker vi å få til et 

system hvor det oppretthol-
des kontakt. vi har riktignok 
de beste teamene, men det er 
alltid muligheter for forbedring, 
vedgår Fossen.

– i løpet av det kommende 
året skal det avholdes flere 
samlinger. Hovedpunktene 
vil være å utvikle kjøpmenn 
til fortsatt være de beste i 
markedet med vekt på å utvi-
kle de 2000 medarbeiderne 
våre. vi skal være vinneren de 
neste årene, og da er det helt 
avgjørende at vi har de beste 
medarbeiderne og lederne til 
å sørge for at kundene velger 
oss fremfor våre konkurrenter, 
erklærer Kari Fossen.w

Det er alltid 
muligheter 

for forbedring. Kompetanseløft: Alle Deli de Lucas kjøpmenn og butikksjefer skal 
få styrket sin kompetanse.  

– Alle må løfte i flokk
Deli de Luca starter et omfattende lederutviklings-
program for alle sine kjøpmenn og butikksjefer.

– dette var tiende gang vi deltok 
på rosa sløyfe-aksjonen. Jeg er 
takknemlig for den fantastiske 
innsatsen medarbeiderne våre 
har lagt ned i alle disse årene – og 
våre gavmilde kunder fortje-
ner også en stor takk, sier ann 
Helen våge, direktør for marked 
og kategori i Circle K norge, i en 
pressemlding.

Circle K norge er én av samar-
beidspartnerne til rosa sløyfe-
aksjonen, som arrangeres av 
Kreftforeningen og brystkreft-
foreningen. På landsbasis har de 
samlet inn mer enn 2,6 millioner 
kroner gjennom hele oktober.

det var Circle K vik i Hole kom-

mune som samlet inn aller mest 
i år, med 83.320 kroner. deretter 
følger Hemnes-stasjonen Circle K 
Korgen med 40.941 kroner, Circle 
K Økern i oslo med 36.077 kroner, 
Circle K Fjellhamar i Lørenskog 
med 35.106 kroner og Circle K 
breivika i tromsø med 33.906 
kroner.

videre på lista kommer Circle 
K e6 dombås med 33.739 kro-
ner, Circle K e6 dal med 33.093 
kroner, Circle K rakkestad med 
29.094 kroner, Circle K nardo i 
trondheim med 27.952 kroner og 
Circle K mo i rana med 27.878 
innsamlede kroner.

– det er inspirerende å se alle 

de kreative ideene ute på stasjo-
nene. også i år har vi farget okto-
ber rosa på Circle K, sier våge.

generalsekretær i Kreftfore-
ningen, ingrid stenstadvold ross, 
er imponert over innsatsen de 
ansatte ved stasjonene legger 
ned hvert år.

– gjennom all slags kreative og 
sprelske påfunn, som rosa bil-
vask, rosa bH-er og ansatte med 
rosa hår, er de med på å bevisst-
gjøre dem som ferdes langs nor-
ske oktoberveier om viktigheten 
av å følge med på forandringer i 
brystet. engasjementet er med 
på å redde liv, fremhever sten-
stadvold ross.w

Millionstøtte:  
I løpet av ti år har 
stasjonene til Circle 
K samlet inn om lag 
36 millioner kroner 
til Rosa sløyfe-
aksjonen.  

Millionbidrag til Rosa sløyfe
Landets Circle K-stasjoner fikk inn 2,6 millioner kroner under årets Rosa sløyfe-aksjon.



INGEN JUL UTEN
FRYDENLUND

JULEØL
FOR OSS SOM ELSKER ØL

FRYDENLUND JULEØL
0,5l boks 6 pack x 4
Alk. 4,6% vol
EPD: 5568878

0,5l boks mix 1/3-pall
Frydenlund 4,6% vol / Dahls Julebrygg 
4,5% vol / Nordlands 4,5% vol
EPD: 5645585
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1. oktober ble hummerfisket 
satt i gang langs hele kys-
ten.

– Og vi bestilte med en gang og 
hadde den første hummeren i dis-
ken allerede 2. oktober. De måtte 
jo fange den først, sier butikksjef 
Tommy Josefsen, som tar inn norsk 
hummer på bestilling.

750 kroner per kilo
Det er Domstein som leverer norsk 
hummer til Coop Mega Arendal.

– Så langt har vi fått det vi 
bestilte. Det virker som vi er inne 
i et godt hummerår, mener butikk-
sjefen.

Han kjenner mange som har fått 

godt med hummer. I arendalsom-
rådet og ellers langs kysten er det 
mange som fisker selv.

Både for yrkes- og hobbyfis-
kere er det gode nyheter at det er 
liv i hummertegnene. Den norske 
hummeren har lenge vært en truet 
rase, og fisket er underlagt strenge 
restriksjoner. For dem som bryter 
disse og tas, vanker det saftige 
bøter.

For dem som heller foretrekker å 
fiske i disken til Coop Mega Arendal, 
vanker det en kilopris på 749 kroner 
for den norske «krabaten», som ikke 
akkurat er hverdagsmat. Det har 
ikke forhindret at supermarkedet 
har fått en del bestillinger på havets 
kardinal.

– Markedet det er der, fastslår 
Tommy Josefsen.

Til skalldyrbordet
– De som kjøper norsk hummer 
er kvalitetsbevisste, og skal som 
regel ha den til skalldyrbordet sitt, 
fremholder Josefsen.

– På denne tiden av året hører 
norsk hummer med til skalldyr-
festen, legger han til.

Coop Mega Arendal selger mye 
skalldyr generelt, og er med på å 
virkeliggjøre kjedens slagord der 
det erklæres at Coop Mega-butik-
kene byr på «et hav av fristelser».

– Frister dere også med den nord-
amerikanske hummeren?

– Det hender av og til, men ikke 
etter 1. oktober.

Etter det skal den norske hum-
meren få råde alene i disken, noe 
den utvilsomt får frem til fisket er 

slutt. Fra 1. oktober til utgangen av 
november er det tillatt å fiske hum-
mer fra svenskegrensen til og med 
Vestland fylke. Langs resten av kys-
ten pågår det frem til 31. desember.

Ingen hummer så langt
I sommermånedene er det den 
kanadiske hummeren til 219 kro-
ner stykket som får ben å gå på ut av 
supermarkedets disk. Hummeren 
veier over ett kilo så kiloprisen blir 
enda lavere.

– Om sommeren selger vi mange 
kanadiske hummer. Den har en god 
pris, synes Tommy Josefsen.

Mange mener at det er mer smak 
i den norske hummeren enn i den 
nordamerikanske. Josefsen er ikke 
uenig.

– De er gode begge to, men det er 
mer smak i den norske, synes han.

Selv setter han gjerne tennene i 
hummer og er med på jakten etter 
den norske.

– Jeg liker å fange den selv, og 
har lovlige teiner, forsikrer butikk-
sjefen.

Som andre har han registrert seg 
til årets fiske, men har bare hatt to 
teiner i sjøen.

– I år har jeg ikke fått noen hum-
mer, men er uansett med for å ha 
det gøy, sier han.w

Det virker 
som om vi 

er inne i et godt 
hummerår.

Vil ha det beste: – De som kjøper norsk hummer er 
kvalitetsbevisste, og skal som regel ha den til skalldyr-
bordet sitt, sier butikksjef Tommy Josefsen hos Coop 
Mega Arendal, her sammen med ferskvaresjef Laila 
Himle Hansen.  

Slipper konkurranse:  
Etter 1. oktober råder den norske 

hummeren grunnen alene hos 
Coop Mega Arendal.  

Kjøpmannen på pulsen

Er med på 
hummerfesten
den norske hummeren landet i disken til Coop mega 
arendal dagen etter starten på årets fiske.

Coop Mega 
Arendal

 Ibutikksjef: tommy Josefsen

 Isalgsflate:  
1500 kvadratmeter
 Ibeliggenhet: én kilometer  
fra sentrum av arendal
 Iantall ansatte: 30

Omsetning:
 I2021: 40 mill. netto  
(åpnet i sommer)
 I2022: 80 mill. netto  
(estimat)



HOFF LIV LAGA
VEGISTERKAKER

5 x 300g Vegansk – Soyafri – Glutenfri

JULEMIDDAG ER
DET STORE DILEMMAET.
VI HAR LØSNINGEN!
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Arne Giverholt
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I dag er hun avdelingsleder hoc 
Meny CC Vest, og midt i trainee-
programmet. 33-åringen har 

vært innom en rekke jobber på veien 
hit. Men nå føler hun at hun er kom-
met på rett plass.

Omsorgsperson
På videregående skole valgte den 
blide nordlandsjenta helse- og sosi-
allinjen.

– Mitt ønske var den gang å bli 
sykepleier. Jeg er nok en typisk 
omsorgsperson, sier hun.

Karrieren startet imidlertid med 
jobb i barnehage.

– Men jeg måtte spe på lønnen, og 
ble i tillegg tilkallingshjelp på Esso 
Harstad. Det var mye nattjobbing 
og fortsatt mye omsorgsarbeid med 
fulle folk som skulle ha hamburgere 

på vei hjem fra fest, minnes hun med 
glede.

Men «trøkket» på Esso skremte 
henne ikke. Tvert om. Hun fikk etter 
hvert et vikariat som gjorde at hun 
ble der fast i fem år.

Koffør ikkje?
– Men så følte jeg at jeg trengte et 
milljøskifte, og flyttet til Tønsberg, 
sier Cecilie.

– Tønsberg? Hvorfor der?
– Koffør ikkje? Jeg hadde hørt av 

en venninne at det var Norges beste 
by å bo i, så jeg ga det et år. Jeg fikk 
jobb hos Statoil Slagenveien, og ble 
der i to år. Da flyttet jeg til Oslo.

– Hvorfor flytte fra idylliske Tøns-
berg?

– Koffør ikkje, parerer Cecilie. 
Dette er hennes standardsvar på 
spørsmålet «hvorfor». Hun følger 
sin intuisjon og tar de valgene hun 
mener er riktige. Så langt har det 
vært fornuftig.

Cecilie hadde aldri vært i Oslo, og 
hadde lyst til å se Tigerstaden. Hun 
la derfor ut en melding på Facebook 

med spørsmål om noen ville vise 
henne byen.

– Jeg fikk svar fra en mann, som 
faktisk er fra Harstad. Jeg har kjent 
ham helt fra barndommen, og i dag 
er han mannen min. Det kan man 
kalle full klaff.

På rett hylle
Omviseren, nå ektemannen, var 
butikkslakter og jobbet i Meny CC 
Vest. Cecilie fikk først jobb hos Sta-
toil Skøyen, og ble deretter headhun-
tet til naboen Elkjøp Skøyen.

– Men hvorfor gikk du etterhvert 
over i dagligvarebransjen?

– Koffør ikkje? Jeg trodde i 
utgangspunktet ikke det var noe for 
meg. Men jeg så for meg at det kunne 
være godt med et år med enkelt og 
rolig arbeid fra 8 til 16.

– Der tok du styggelig feil?
– Ja, da jeg kom til Meny CC Vest 

oppdaget jeg et veldig jag og en høy 
puls. Det var akkurat det jeg hadde 
savnet. Jeg var kommet på rett hylle. 
Jeg elsker aktivitet og et høyt tempo, 
og skulle faktisk ønske at det var jul 
flere ganger i året, sier jenta fra det 
høye nord.

Fikk trainee-plass
Etter to år fikk hun jobben hun 
ønsket seg, nemlig som avdelings-
leder i kjøl/industri. Der er hun 
fortsatt, med ferskvaresjef Emil 

Myrvang som høyt skattet sjef. Men 
Cecilie ville videre, og ymtet ved flere 
anledninger at hun var nysgjerrig på 
Menys trainee-program.

– Jeg ble derfor lykkelig da Chris-
ter (Thorne, butikksjef red. anm.) 
kalte meg inn til en samtale om dette 
programmet. Jeg begynte i august og 
er ferdig i juni.

– Og de videre planene?
– De fleste får da jobber som 

assisterende butikksjefer eller avde-
lingsledere i Meny. I det lange løp er 

selvsagt målet å bli butikksjef. Helst 
i Oslo i første omgang. Men jeg håper 
Meny vil strekke seg litt lenger mot 
nord. I dag er de nordligste butik-
kene i Levanger og Verdal, men hva 
med en Meny i Tromsø? Der bor det 
60 000 mennesker som ville elske å 
få et slikt konsept. Det hadde vært 
drømmen på sikt, sier Cecilie Olea 
Sareussen.

Vi forlater henne med en følelse av 
at denne drømmen vil bli oppnådd. 
Koffør ikkje?w

Jeg skulle 
ønske det 

var jul flere  
ganger i året.

Stolt: Cecilie klarer ikke skjule sin stolthet 
over å få jobbe i landets desidert største, og 
etter manges mening, flotteste Meny.  

Karriere

Vil ha Meny nordover
– meny er det beste butikk-konseptet i norsk dagligva-
rehandel. Jeg skulle så gjerne ønske at kjeden etablerte 
butikker litt lenger nord i landet, sier harstadværingen 
Cecilie olea sareussen.

Meny CC Vest

 Isalgsflate: 2.400 kvm.

 Iansatte: 240

 Iomsetning: 493 mill. (2020)

 Ibutikksjef: Christer thorne

Arne Giverholt
arne@dagligvarehandelen.no

nå er Cecilie snart halvveis i 
trainee-programmet hos meny. 
i alt får 20 ansatte denne 
muligheten, og de arbeider i 
grupper på fire.

– det er veldig lærerikt og 
kjempesosialt. blant annet lærer 
vi mye om butikkøkonomi og 
personalledelse. og samlingene 
på Leangkollen gir god kontakt 
med ansatte i andre butikker. 
vi skaper et hyggelig og nyttig 
nettverk, sier Cecilie.

mellom samlingene får del-
tagerne tilsendt oppgaver som 
skal løses enten i gruppene eller 
enkeltvis.

– det er overraskende mye 

å gjøre, og jeg bruker veldig 
mange timer utover min van-
lige arbeidstid. men det er bare 
bra, for jeg går jo der for å lære. 
mest utfordrende er reflek-
sjonsoppgavene, der jeg skal 
vurdere og utvikle meg selv. 
men de har resultert i at jeg er 
blitt mye mer åpen.

som mentor på kurset har 
hun Christer thorne. mannen 
som leder butikken med nesten 
500 millioner kroner i omset-
ning i fjor.

det er lett å være mentor for 
Cecilie, synes Christer.

– Hun er motivert og enga-
sjert. og hun er sulten. en viktig 
egenskap når man vil utvikle 
seg. Jeg tror Cecilie kommer til 
å få sine mål oppfylt, sier han.

– Det er lett å 
være mentor



Slik registrerer du ditt  
gratis abonnement:
Scan QR-koden
På nett: dagligvarehandelen.no/
abonnement/bestill/183819 
På telefon: 24 077 007

Hei, kjøpmann!
Du leser oss gratis på nett

– kom i gang som digital leser
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irske Fulfil har hatt suksess 
i europa i sin kategori siden 

lanseringen i 2016. nå finnes 
Fulfil også endelig i norge, melder 
Handl norway. dette er barer 
med mye protein og vitaminer, og 
de har i tillegg et lavt sukkerinn-
hold.

Fulfil cocolate peanut & cara-

mel 55g inneholder kun 2,1g 
sukker, hele 20g protein samt 9 
multivitaminer. melkesjokolade 
dekker et lag av karamell blandet 
med sprø crisps, før man kommer 
til en kjerne av peanøtter.

tilgjengelig i utvalgte butikker i 
alle Coops kjedeprofiler.

Fulfil i Norge

Varepraten

Marit Haugdahl
marit@dagligvarehandelen.no

Jif er norges største ren-
gjøringsmerke, og det første 
produktet – Jif skurekrem – 
kom i 1978. men skurekremen 
har aldri blitt produsert i norge 
og av orkla selv – før nå.

– skurekrem er veldig stort 
i norge og en klassiker som vi 
har kjøpt fra Unilever frem til 
nå, forteller stian Lund, adm. 
direktør for orkla Home and 
personal care norge. 

men fra i sommer har Jif 
skurekrem og liknende produk-
ter blitt produsert på orklas 
«såpefabrikk» i nordre Follo.

– samtidig har vi utviklet 
en ny og bedre resept. sku-
rekrem er et relativt krevende 
produkt, med mange granoler 
som skal gi skureeffekt. så 
det har vært en ordentlig utvi-
klingsjobb, sier Lund stolt.

skurekremen har også fått 
ny form, ny flaske og et opp-
gradert design.

– Jif er et effektivitets-
brand, og et av våre største 
og viktigste merker, sier stian 
Lund, som lover at skurekre-
men vil bli godt markedsført 
fremover.

På bildet inspiseres produk-
sjonen av orklas konsernsjef 
Jaan ivar semlitsch.

Skurekremens 
hjemkomst

Sørlandschips melder at 
julechipsen er ute i 

butikk, og at det er full julefest 
med Ribbe, Pinnekjøtt og 
Champagne. 

Verdens tynneste Sør-
landschips Champagne har 

stjernedryss med ekte cham-
pagnekrydder. Tradisjonen 
tro gir pinnekjøtt og ribbe 
igjen julestemning og skaper 
engasjement med den evige 
diskusjonen om hvilken smak 
som er best.

Julefest i chipshylla

en lykkelig hund i nysnø og 
den magiske effekten av en 

snøkule var barndomsminnene 
den prisbelønte illustratøren Lisa 
aisato brukte da hun tegnet årets 
julefrimerker fra Posten.

Julefrimerkene er en viktig 
tradisjon i førjulstiden, og i år er det 
50 år siden Posten ga ut de første 
merkene. Julefrimerkene kan bru-
kes på vanlige julekort og julebrev 
innenlands opp til 20 gram.

advent nærmer seg med 
stormskritt, og årets Flax 

Julekalender nå på plass i 
butikker, kiosker og bensinsta-
sjoner rundt om i landet. 

tradisjonen tro kommer 

Flax Julekalendere med nye 
motiver hvert år. slik ser årets 
utgaver ut.

Flax Julekalender kan for-
resten også skrapes på mobil, 
melder norsk tipping.

Flax til jul?

edamerosten er juleosten 
fremfor noen. i norge har 

den runde røde osten sin 
salgstopp rundt juletider og 
nyttår, men osten er like god året 
rundt, forsikrer tine. 

edamerost er en tørr, fast 
ost og har sitt opphav fra byen 
edam i nederland, ikke langt fra 
amsterdam. ostene, som tradi-
sjonelt kom inn med små båter 
fra gårdene omkring, ble trillet i 
trerenner på bryggene og rett 
inn i lagrene der, derfor den runde 
formen. i norge kommer melken 
fra gårder på sunnmøre og osten 
ystes hos tine meieriet på Ørsta. 

tine norsk vellagret edamer er 
lagret i minimum 12 måneder for 
å gi en enda rikere smak. så lenge 
emballasjen er intakt kan osten 
lagres i mange år til. den passer 
til julefrokosten, eller kanskje som 
en julegave til den matglade.

Juleosten

Conrads Colonial

Send et barn-
domsminne
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Hummus tapenade fra sevans skal være den første 
toppede hummusen i mindre emballasje.

– Produktet er en blanding av vår originale hummus 
toppet med en luksuriøs tapenade. tapenaden, som er 
vegansk, er basert på svarte og grønne oliven, gril-
let paprika, kapers, sitron og krydder, forteller sanna 
Pyykönen, produktsjef i sevan, i en pressemelding.

sevans hummus-sortiment består av totalt åtte 
varianter, som alle produseres i sverige. alle produk-
tene er veganske og inneholder ikke gluten og laktose. 

sevan Hummus tapenade er tilgjengelig hos meny og spar.

På Bakrommet

Spirit Gruppen er et salgs- 
og kommunikasjonshus med 

dyktige og spesialiserte fagfolk. 
Bred erfaring fra byrå, kjede og

leverandørsiden betyr at vi jobber
raskt, effektivt og treffsikkert.

WWW.SPIRITGRUPPEN.NO
Kontakt Tom Aulie på 922 52 687

SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUS

KOMPROMISSLØST FOKUS PÅ
SALG OG KOMMUNIKASJON

spiritgruppen_46x71_Layout 1  05.08.15  10    
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NYE 
VARER

Send oss gjerne litt
tekst og bilder av  
produkt-nyheter til
company@
dagligvarehandelen.no

Kjeks for
barn med
fullkorn
Sætres klassiske kjeksserie Gjende kommer på boks
med små kjeks hvor over halvparten av innholdet er
fullkornsmel. Kjeksen er også uten palmeolje, sukk-
erinnholdet er lavere enn for tradisjonelle barnekjeks
og saltmengden og er også lav. De små kjeksbitene er
formet som troll og dyr fra eventyr, og på baksiden av
boksen står det litt om hver figur. Kjeksene er en an-
else tykkere enn andre barnekjeks og konsistensen er
litt grovere. ■

Inspirasjon 
fra Østerrike

Hansa har brygget sin
egen utgave av det
tradisjonsrike ølet Vi-
enna Lager. Det ble
skapt i 1841 i Wien og
ølet har en typisk kobb-
erfarge. Det er rikt på
smak med en malt-
sødme som beskriver
som fin og en fylde
som karakteriseres
som medium. Navnet
på ølet er Hansa Spesial
Vienna Lager.  ■

Oliven og
hvit te på
flaske
Lilleborg utvider produktserien Naturelle
med en ny dusjsåpe som heter Naturelle
Olive Care Shower & Oil. Produktet er be-
riket med ren olivenolje og har en frisk
duft av hvit te. ■

Har du behov for 
profesjonell salgsoppfølging?
Ta gjerne kontakt med vår Country 
Manager Odd Strand på mobil 
+47 95 80 24 03 eller send mail til 
odd.strand@salessupportnorway.no
www.salessupportnorway.no

Activation|Salgstjenester
|Merchandising|POSM

|Tracking

- Vi har kunnskap 
og kompetanse i det 

Nordiske detaljmarkedet! 

DIN TOTAL-
LEVERANDØR FOR

 ØKT SALG!

 +47 22 11 22 22 | post@retail24.no

Kjøle- og frysedisker 
til butikker

Vi leverer et bredt utvalg 
remote og plug-in disker

www.bartnes.no

Bransjeguiden

Mersalg Gruppen kan være hele
salgsapparatet, eller skreddersy
en løsning som gir økt salgskraft

og stor fleksibilitet!

Kontakt oss i dag!
Tlf. 951 46 699 | mersalg.no

Et helt unikt
salgssamarbeid!

Ønsker du  
å annonsere her?  
Ta kontakt med  

Hilde for mer info  
og priser:

901 27 006
hilde@a2media.no

det er ny f-pak i pre-pak’en 
for Q2, så vi må lage nytt 
POS-materiell og huske 

å oppdatere ean på d-pak.

Spirit Reklamebyrå er et retailbyrå med 
fokus på shopper og trademarketing.

Kontakt Tom Aulie på tlf 922 52 687

www.spiritgruppen.no

STOLTE 
FAG-IDIOTER

meny sletten i bergen er ikke 
de første – og blir neppe de 
siste – som er litt uheldige 
med «3 for 2»-tilbudet sitt. 10 
kroner for én – 30 kroner for to. 
de eneste som lar seg friste av 
et sånt «tilbud» er vel de som 

desperat prøver å spise mindre 
søt bakst. Hm...det gjelder vel 
i grunnen ganske mange! så 
kanskje dette rett og slett er et 
genialt meny-tiltak som et ledd i 
intensjonsavtalen for et sun-
nere kosthold?

  Foto: Janet smilden

Sunnhetskampanje

Hummus + tapenade

maarud Potetgull biff & 
grillet paprika 200g er ifølge 

produsenten en skikkelig smaks-
vinner. 

maarud double Cut mixed 
Chilies 200g er en nyhet for de 
som ikke kan velge mellom slett 
eller rifla chips; her får du nemlig 
begge deler i en og samme pose! 

Saken er 
biff og chili

maarud supermix salt 130g 
og maarud supermix Pap-

rika 130g er potetsnacks med en 
kombinasjon av forskjellige 
former som skal gi en super 
spiseopplevelse. remixen inne-
holder nå en mini-versjon av 
superchips, i tillegg til at saltinn-
holdet er redusert.

Remix av 
Supermix

maarud 
nypotet 

Kantarell, Hvitløk 
& chili 200g og 
maarud nypotet 
Karamellisert 
rødløk 200g er 
sprø og riflet 
potetgull laget 
av norske 
nypoteter.

Årets Nypoteter

– nå kan du spise lekkert 
reinsdyrkjøtt som speke-

mat – et nytt produkt som kan 
konkurrere med det beste av 
speket kjøtt fra spania og italia, 
ifølge are smuk Figved, adm. 
direktør i Finnmark rein.

rein speket biff er tynne skiver 
reinsdyrkjøtt fra dyr som har 
beitet fritt på Finnmarksvidda. 
Kan serveres som snacks, pålegg 
eller som en forrett. tørket reins-
dyrkjøtt er tradisjonsmat blant 
reineiere i Finnmark. 

den som ønsker å komplemen-
tere spekefatet med mer reins-
dyrkjøtt, kan 
kjøpe speket 
pølse fra Finn-
mark rein. rein 
speket pølse 
passer som 
turmat, pålegg 
eller snacks.

Finnmarks-
viddas svar på 
Parmaskinke

De tre vise menn ga bort 
det fineste de hadde, 

gull røkelse og myrra. C soaps 
har blandet duften av man-
darinskall og appelsin, økolo-
gisk som på Jesu tid, med et 
dryss kanel, og avrundet med 

en salutt av gjev myrra. 
Den nye juleduften har de 

puttet i en multispray, en 
såpespray som kan brukes 
på alt, samt i en annen nyhet, 
håndsåpen i aluminiumfor-
pakning.

Grønnere julevask



 1. 

2. 

3. 

4. 

Enkle retter - lette, lyse øl

Kraftige retter – fyldige og smaksrike øl

Gjennom måltidet: Start med de lette 
og lyse ølene og gå mot de mørkere, 
rikere og mer alkoholholdige ølene

Alkohol og bitterhet bryter ned fett i 
maten og renser munnen

5. Vær forsiktig med for bittert øl tidlig 
i måltidet, da bitterheten påvirker 
påfølgende smaksopplevelser

6. Server ølet i et godt ølglass som er 
riktig vasket så du får en fin og holdbar 
skumtopp. Vi «smaker» med øynene og 
smaken holder lengere

SLIK VELGER DU ØL TIL JULEMATEN

 

NORDLAND JULEØL 
Boks 0,5l - EPD 4081345

DAHLS JULEBRYGG
Boks 0,5l - EPD 145292 

Boks 0,5l HP - EPD 2616019

DAHLS JULEØL
Flaske 0,33l - EPD 4582060

Flaske 0,33l HP – EPD 4939161

RINGNES JULEØL
Flaske 0,33l - EPD 4836714

TUBORG JULEØL 
Boks 0,5l -  EPD 2368348

Boks 0,5l HP - EPD 2368389

MUNKHOLM JULEØL 
Alkoholfritt 

Flaske 0,33l - EPD 4836482
Flaske 0,33l HP - EPD 4844593

E.C. DAHLS BRYGGERI 
Lille Bjørn Juleøl

Flaske 0,33l - EPD 4582151

FRYDENLUND JULEØL
Boks 0,5l - EPD 5568878

RINGNES JULEØL
Boks 0,5l -  EPD 2368322

Boks 0,5l HP  - EPD 2368363
Boks 0,5L Ringnes & Tuborg Mix HP 

– EPD 5333604

Mix 1/3-pall juleøl  
Dahls Julebrygg, Nordlands 

og Frydenlund
Mix pall - EPD 5569157


