Gruppres!
- ett hjälpmedel
Se sidorna 32-34

tidningen
NR 3 M A R S

^ ^

1964

Rätt öppnat,
snabbi prismörkt,
lätt exponerat
Se sidorna 50-53

I dag dricks det

DUBBELT
SÅ MYCKET

LÖFBERGS
LILA
I dag dricks det mer än dubbelt så mycket Löfbergs
Lila som för bara fem år sedan — 1963 blev ett nytt
rekordår för Det Svenska Kaffehuset. Och ökningen
fortsätter! Kurvan går allt brantare i höjden, fler och
fler väljer den förnäma kvalitén från Det Svenska
Kaffehuset.

1943

1948

1953

1958

kaffet som
blivit en
nationaldryck

IC\

— medlemmar

Kom ihåg!
Blil9&4års
Mr.COLDMASTER
och rinn

allt detta

Kora
ihåg!

COLDMASTER - TÄVLINGEN 1964

JÄTTEMARKNAD!
Frysbox- och frysskåpsmarknaden är stadigt ökande — 1964 beräknas försäljningen till
90.000 enheter

ca 180.000.000 kronor!

TAG ER ANDEL!
Era kolleger landet r u n t h a r visat att det går att sälja hemfrys och tjäna på det! Ni får
stöd av skyltmaterial och annonsering. Men framför allt säljer Ni en b r a p r o d u k t — Ni
säljer 1964 års C O L D M A S T E R !
Sätt u p p "Kom-ihåg-blocket" — Kryssa för vad Ni säljer och

tjäna på att tävla om titeln

Mr. COLDMASTER 1964
Resultatet av tävlingen kungöres i ICA-Tidningen nr 3
1965, varefter priserna kominer att utdelas.

TVÅ SÄLJER FÖR TRE
Praktiken har visat att två kassor med
National automatiska växelgivare har
resurser att klara en större omsättning
än tre kassor av äldre typ.

KUNDVANLIGARE KVITTO
Det utförliga kundkvittot ger Ert företag
good-will. Av kvittot framgår
• vad varje post kostat, vilken varugrupp den tillhör och slutsumman
• hur mycket kunden fått tillbaka

MER RATIONELLT
Mindre köer betyder gladare kunder.
Med NCR:s växelgivare kan Ni arbeta
med färre kassor — lägre lönekonton
och större försäljningsutrymmen!

NCR:s AUTOMATISKA VÄXELGIVARE
• För varje butikstyp finns ett lämpligt kassaregister med växelgivare.
• När växelpengarna är slut i apparaten ger den en summersignal, kassörskan byter då snabbt och enkelt
ut myntkassetten.
• NCR har ett effektivt och väl utbyggt
servicenät. NCR:s service galler över
hela produktlinjen — från kassakvittot till elektronisk datamaskin.

SAKRARE
Tryck bara på tangenten och k-l-i-r-r kunden har sina växelmynt i myntskålen. NCR:s växelgivare räknar aldrig fel!

NATIONAL
AKTIESOLAGET N A T I O N A L KASSA REGISTER

NCR växelgivare är försedd med
utbytbar myntkassett. Myntrännan kan placeras på valfritt sätt.

GENERALAGENT JOHAN SANDE
Huvudkontor: Vasagatan 19-21, Stockholm C. Tel. 08/22 83 20.
31 egna service- och försäljningsavdelningar i landet.

NCR

V i t a f i l m 5 0 F-10 o c h 7 5 - S T
för ost o c h charkvaror
Pliofilm - 7 5 - M för kött
Glasklar genomskinlighet. hög styrka, behandlad mot imbildning på båda sidor.
Köttfilmen 75-M ger Er snabbare, bekvämare
och mer ekonomisk förpackning.

Vitafilm 50 F-10 är en höggenomskinlig
sträckbar paketeringsfilm, som effektivt
skyddar ost och charkvaror mot lättnadssvinn.
Vitafilm 75-ST är en krympfilm, som ger
en åtsmitande, skrynkelfri och säljande
förpackning.

V i t a f i l m 75j£W_ f ö r f r u k t
och grönsaker
ger fullgott skydd mot onormal uUorkning
och klämskador. För banderollpaketering
av (rukt i träg är 75-ST den rätta filmen.
Behandlade mot imbildning pä båda sidor.

Att s ä l j a ä r a t t s y n a s
Säljande varuexponering
är t i d e n s lösen i d e t a l j h a n d e l n . G o o d y e a r s m o d e r n a f ö r p a c k n i n g s f i l m e r

bygger

på 30 års erfarenhet. Från G o o d y e a r kan Ni få rätt
kvalitet för varje varutyp -

våra specialister står alltid till Ert

f ö r f o g a n d e för r å d g i v n i n g .

GOODYEAR
BOX 270 30 -

IC A-tidningen

STOCKHOLM 27 -

AVD.

FORPACKNINGSFILM

-

TEL

08/63 02 80

.?

i SAMLAD TROPP
åker barnen till fjällen opp!
Vi gör vad vi kan för att skänka våra telningar kondition
och hälsa, så att de kan orka med de kommande
ansträngningarna i livet.

Tl£ VAöMAR UNGAR
& TOLV VAGNAR FÖRS
STA KT Fö DER,. N(J
SKA VÅLTÅ&ET
KUNNA GÄ/

DU£ RÄTT
KIJOK, M6N

DfNDÄRE
VISARE."

VA UR-

Så tänker också hönsuppfödaren!
Han vill ha en jämn, harmonisk första uppväxttid
för sina kycklingar, hela tiden med målet —
en lönsam varpning — i sikte.
Frisk luft och god omvårdnad räcker dock inte.
Det krävs också ett väl avpassat
och vetenskapligt utprovat foder —
FORS STARTFODER

HARALD FORS & CO AB
— foderspecialisten —
4
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Mälaren runt

ICA-hallen, Stockholm:

Pappersvaror
i rymlig vagn
ICA-hallen i Stockholm har i en stadig
ståltrådsvagn funnit en utmärkt exponent för bland annat hushållsrullar och
toalettpapper. En liknande vagn har funnits tidigare, men den här är större: 85
cm lång, 50 cm djup och 66 cm hög.
Vagnen är dimensionerad med tanke på
att passa in i Serie-60-inredningen, såväl
i gondoler och i väggfack. Den är även
utmärkt för gondolgavelexponeringar
samt som impulskorg för mera skrymmande varor.
Vagnen går på hjul. Man kan därför
med fördel fylla den på lagret och sedan köra ut den i butiken. Vill man, där
så är lämpligt, ge varorna öppen front
mot kunden så fäller man bara in vagnen framsida.

butiksbesök

Mälaren runt

ICA-hallen, Stockholm:

Extrahyllor för
komplementvaror
Redan från starten räknade köpman
Tage Walerud, ICA-hallen i Stockholm
med att man så småningom skulle behöva ytterligare hyllmeter för det alltmer
växande sortimentet.
— Vi ordnade därför påbyggnad på
alla kyldiskar samtidigt som inredningen
kom på plats. Den här påbyggnaden är
tillverkad av brännlackerad stålplåt, alltså samma material som för övrigt i diskarna. För att extrahyllan inte skall
skymma de övriga varorna i disken finns
det uttag för lysrör under hyllan. Tack
vare denna extrahylla får vi nu plats
med lämpliga komplementartiklar till varorna i respektive diskar.

IC A-tidningen
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sälj det rätta - sälj Cloetta
1CA-Iidningen

NYHET
från goda

PARTY GOTT

STOR
DRIVE
till
PÅSK

med färg

säljande
kampanjstäil
till Påsken
HÖG KVALITET LÄTTSÅLD

BRA REKLAM

sälj det rätta - sälj Cloetta
ICA-tidningen

Information frän

STAMVÖRTSTYRKA
är ett mått
på ölets
kvalitet
Fackmännen mäter ett öls styrka efter dess stamvörtstyrka, inte efter alkoholhalten. På kontinenten liksom nu allt oftare även i Sverige använder även icke
fackfolk detta mått för att bedöma olika ölsorter.
När man talar om 10 °/o-igt öl avser man alltså stamvörtstyrkan, vilket enkelt uttryckt är den extrakthalt
i procent som vörten har innan jäsningen börjar.
En hög stamvörtstyrka bidrar till att ge ölet ökad
fyllighet. Pripps bryggeri har väckt sensation i fackkretsar genom sin metod att framställa Pripps Special
som just har hög stamvörtstyrka (12,2 %>) utan att
överskrida för klass II lagstadgad alkoholhalt (2,8
vikt %>).
Denna metod innebär bl.a. att jäsningsprocessen avbrytes genom en komplicerad procedur som fordrar
yrkesskicklighet och omsorg.
Den höga stamvörtstyrkan är en av hemligheterna bakom framgångarna med Pripps Special
som ger en specifik smakupplevelse av fyllighet
i förening med skummande friskhet.
Typ av maltdryck
Stamvörtstyrka %
Kolsyra %
Kalorier/100 g
Skatteklass
Skatt öre/flaska
Alkohol vikt °/o max.

Specialöl
12,2
0,45
52
II
16
2,8

PRIPPS

TRADITION 1

KVALITET

butiksbesök

Mälaren runt
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ICA-hallen, Stockholm:

»»

Hästsko" haller ordning
på kryddorna

Köpmannatjänst har lanserat ett nytt
kryddställ som passar in i Serie 60-gondolerna. Det är smäckert utfört i metalltråd. Facken är avpassade efter Coronaförpackningarna. Framtill är det försett
med lister för etiketter.
För att påsarna alltid skall stå upprätt är varje fack försett med en tyngd
i form av en hästsko. Den glider på två
metalltrådar och stöttar bakifrån upp
påsarna. Vid påfyllning förs »hästskon»
tillbaka. Kryddstället har prövats en tid
vid ICA-hallen i Stockholm. Där har
man de bästa erfarenheter av det.

butiksbesök

Mälaren runt
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Östberga Snabbköp, Stockholm:

Skolmatsedel - service
för husmödrar
I Östberga Snabbköp, Stockholm, finns
vid köttdisken en rejält tilltagen skolmatsedel. Till vänster på den finns veckans
måltider för de olika skolorna. På utrymmet längst ned ger butiken egna tips
och priserbjudanden. Plakatet skyddas av
genomskinlig plast.
— Det är en reklamfirma som sköter
om skolmatsedeln, berättar köpman Erik
Eck. Varje vecka får vi en »matsedel».
Det enda vi behöver fundera över är
vad vi själva skall slå fram.
Denna skolmatsedel har vi som en
service för alla mammor med barn i
skolåldern. De vill veta vad barnen fått
i skolan för att slippa bjuda på samma
rätt hemma också.

ICA-tidninften
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ALLROUND BUTIKS VÅG

L I N D E L L S PRESENTERAR
- ANPASSAD BRANSCHVÅG
Lindelis butiksvåg typ 1403 är en dagsaktuell våg
som genom sina rika kombinationsmöjligheter
är lämplig för vägning av vilken som helst av
våra dagliga varor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anpassad förvarje bransch och just Era behov
fördelaktigt inköpspris
försedd med pat.s. prisvisare med prisminne
marknadens bäst anpassade prisskalor
stor avläsbarhet genom den väl tilltagna
skallängden
3 kg kapacitet
tar liten plats på disken — 190X305 mm
kåpa av svenskt rostfritt kvalitetsstål
skuggfri visare — exakt avläsning ur alla
vinklar
kan fås som bilvåg för varuhussar

Lindellvågen typ 1403 levereras med två års
garanti och Ni får Lindells bekväma betalningsvillkor.
Tag kontakt med oss för närmare informationer
och/eller demonstrationer av Lindells butiksvåg
typ 1403.

LINDELLS V Å G F A B R I K S AKTIEBOLAG
Tel. Jönköping 036/11 85 50. Stockholm 08 '20 67 02
Göteborg 031/13 67 77, Malmö 040/101 04
•

10

Landets ledande butiksvågstillverkare

ICA-tidningen

Y-3 ökar... och ökar Era dagskassor!
Y-3 är den "stora succén i det lilla paketet" ty fler och fler inser att Y-3 ger det
bästa resultatet vid fintvätt. Det nya modet i stickat — av ylle, orlon, ban-lon m.m.
- samt plagg av t. ex. nylon, terylene och dacron kräver ett fintvättmedel för kallt
eller ljummet vatten — Y-3! Och modehusen rekommenderar Y-3!
Följ upp Y-3-kampanjen som startar i mars. Se till att Ni har den nya säljande
hyllkartongen med 20 st Y-3-kapslar med speciellt tvättrad - en specialkartong
med bred säljfront! Skylta Y-3! Sälj Y-3! Öka Era dagskassor!
EXTRA! Med kampanjkartongen följer 100 gratisprover för utdelning till Era kunder.

ICA-tidnlngen

II

WALLCO MARKNADS- OCH KAMPANJINFORMATION

Ny stor kampanj för Jordan

Sveriges mest sålda
tandborste 1963
(i värde enl. Aflärsindex)

Jordan 2-pack,
konsumenterbjudande
"Jordan
der får
vid köp
öka Er

2-pack" är vårens tema. Era kunfördelaktigt "Special-erbjudan.de"
av Jordan 2-pack sonv kominer alt
tandborstförsäljning.

Kampanjförpackningen
innehåller 2 dussin medium och 1 dussin
hårda tandhorslar. Varje dussin innehåller
4 st 2-pack + \ st separata tandborst ar. Ni
köper kampanjförpackningen med kraftig
rabatt som Ni lämnar vidare till Era kunder.

Praktisk, säljande
örpackning som passar
Ert Jordanställ.

Jordan
MEST

12

SÅLDA TANDBORSTE

ICA-tidningen

butiksbesök
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Tälje Livs,

Södertälje:

Tre småbutiker
blev Tälje Livs
I fjol övertog köpman Torsten Eriksson
en betjäningsbutik: i Södertälje. Omsättningen låg på knappt 600.000 kronor.
Samtidigt passade han på att köpa in
två intilliggande butikslokaler — en
mjölkbutik på 15 m 2 och en väskaffär
på 26 m-. Torsten Eriksson rev mellanväggarna och fick en självbetjäningsbutik
på sammanlagt 83 m- säljyta. Den 2
december i fjol öppnade ban butiken —
Tälje Livs. Omsättningen pekar för närvarande mot 800.000.
Till vänster på bilden syns köttavdelningen, som är inrymd i den före detta
mjölkbutiken. I bakgrunden det utrymme
som tidigare var väskaffär.

SJU

Nytt bättre sätt sälja frö. De
mest efterfrågade sorterna
säljes i satser om 7 st i attraktiv ask. 8 satser •= 56 frösorter av blommor och köksväxter, varav många statserkända. En lönsam artikel i
toppkvalitet. Fönsterväxterna skall sås nu, Era damer
blir glada om Ni tar hem en kartong omgående.

ICA-tldntngen

vackra
blommor
i en ask...
OHLSENS ENKE MALMÖ
Malmö942000
GäWe29550
Goteborg 131255
Hälsingborg 33299
Kristianstad 19522 Stockholm 6947 69 Västeros 35095 Ö r e b r o 182500
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GEVALIA

landets största
kaffe
i enskild handel

startar jätte
kampanj!
Ridån för den hittills starkaste vårdriven går upp den 16 mars!
- med kraftfull dagspressannonsering i flerfärg

- med helt nytt, färgstarkt
butiksmaterial

- med bred veckopressannonsering i fyrfärg

- med Riksbussreklam och
spårvägsaffischer

- med dominerande stortavlor i Stockholms tunnelbana

- med fyrfärgs jätteaffischer
på stortavlor och pelare

GEVALIAS stora försäljningsframgångar
fortsätter!
Nu dricker svenska folket över 6 miljoner koppar Gevalia varje dag
- en ökning med ca 1 miljon koppar på drygt ett år.

14

IC A-tidningen

Så här kaffeglad är Lill-Babs i
vårens Gevalia-reklam,
som vänder sig till alla
ungdomliga kaffekonsumenter.

IC A-tidningen
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Surf fyller

i
10 år!

Surf-introduktionen för tio år sen lever
säkert i friskt minne hos alla, som var
med på den tiden. Denna lansering är
utan motstycke i Sverige, och den
gjorde också genast Surf till marknadens ledande tvättmedel.

Den ställningen har Surf behållit, tack
vare ett utmärkt stöd från handelns
sida och en aktiv marknadspolitik. Med
Er hjälp tänker vi även i fortsättningen
behälla den ställningen. Jubel-kampanen vi nu startar är ett löfte för många
nya jubelår!
Med tack för 10 framgångsrika år

AB Sunlight

Här är jubileumskampanjen!
DET BÄSTA SURF HITTILLS

PÅ

Till jubileet kommer Surf med ytterligare
produkt förbättringar.

EKONOMIPAKETET

KR

1:50

Husmödrarna tjänar minst 3:75 jämfört
med 10 Normalpaket.

16
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EXTRA RABATT

Jubel-Surf tvättar ännu renare, vitare.
^•C Klarar även hårt smutsad tvätt
På samtliga Surf-paket (utom Normal)
finns en blomstercheck på kr 1: - . Den
kan lösas in hos alla blomsterhandlare, som
är anslutna till Blomsterförmedlingen.

y^.

Motverkar att nylon gulnar

5 j < Gör redan gulnade nylonplagg vitare
för varje tvätt

ICA-lidningen

butiksbesök

Mälaren runt
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Ell-Be Livs, Södertälje:

Löstagbara prislappar
i ostdisken
Två saker frapperar en vid åsynen av
ostdisken i Ell-Be Livs, Södertälje. Den
goda ordningen och de rejäla prislapparna!
Varje ostsort ligger i sin egen trådkorg
med relativt höga sidstycken. Liten risk
för att olika ostsorter skall blandas huller om buller i disken. Lätt för både
kund och personal att överblicka den rediga exponeringen.
Prislapparna ovanför varje ostsort är
dubbelvikta och hänger över en plastlina. Ostsortens namn är textat direkt
på plakatet men prislapparna är löstagbara. De har en liten flik i var kortsida som stickes in i skåror på prisplakatet. Vid prisändringar behöver alltså
bara den lilla prislappen bytas ut.

Beställ skyltar och reklammaterial
Gratisprover för utdelning
JC'A-tidningen
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komplett
sortiment
i malmedel
har Ni I PARADIMAL — finns både som sprayförpackning
och i flytande eller fast form. En effektiv och efterfrågad
märkesvara Utnyttja den korta malsasongen till en punktaktivitet med PARADIMAL — en lönsam merforsäljning.

sprayförpackning

flytande för
besprutning

5 hängare
i ask

påsförpackning

Aerosol :
6 oz, 12 o z 10 s t / k a r t o n g

Paradimal
DDT Extra
1/4 liter,
1/2 liter —
12 st/kartong
Dito
1/1 liter,
10 st/kartong

20 askar
i skyltkartong

om 18 tabletter, 25 påsar
i skyltkartong

affärsläget
Den svenska industriproduktionens ökningstakt mellan 3:e
och 4:e kvartalet 1963 betecknas enligt konjunkturinstitutets
decemberbarometer som svagt accelererad. Verkstadsindustrins produktion har visat tecken till en något högre ökningstakt under de senaste månaderna.
Det säsongskorrigerade indextalet för industriproduktionen
steg i november till 306 från 305 i oktober. Jämfört med
samma tid i fjol är industriproduktionen 4 % högre.

Konsumtionsvaruindustrin
uppvisar fortfarande
en högre
ökningstakt än
kapitalvaruindustrin.
Till följd av den gynnsamma inhemska
efterfrågeutvecklingen expanderar konsumtionsvaruinduslrierna
kraftigt. Antalet anställda uppges i konjunkturinstitutets
barometer ha
ökat bland annat inom trikå- oeli
konfektionsindustrierna.
Totalt inregistreras under december en minskning av antalet
anställda inom hela industrin, med cirka 0,5 % från
november. Även sysselsättningen inom verkstäderna sjönk i
december enligt Statistiska Centralbyrån. Den var 1 % lägre
än månaden före och 2 % lägre än i december 1963. Den
största sysselsättningsnedgången rapporteras av de elektriska
verkstäderna.
Den successiva förbättringen av orderingången för verkstadsindustrin synes ha fortsatt fram till årsskiftet.
Den totala investeringsvolymen
i år beräknas ligga på en
nivå 3,5 % över fjolårets siffra. Ökningen faller dock nästan
helt på statliga och kommunala investeringar samt bostäder.
Bostadsbyggnadsprogrammet
i år upptar 85.000 lägenheter,
ca 5.000 mer än i fjol. Ungefär en fjärdedel därav beräknas
omfatta småhus. 1 december påbörjades betydligt flera bostadslägenheter än samma månad ett år tidigare: 6.553 mot
3.S95.

Den offentliga sektorn uppvisar hög aktivitet. Det framgår
också av den statliga budgeten, som nu omsluter ca 1/4 av
bruttonationalprodukten. Den offentliga konsumtionen upprätthålles i år på en nivå 6,5 % över fjolårets motsvarande
siffra.

Paradimal
I en säker vårförsälinina
HERDINS

FALUN
B

Utlåningsökningen
hos affärsbankerna
i fjol var den starkaste som förekommit något år — 3.152 miljoner kronor. I
december minskade utlåningen, medan inlåningen ökade kraftigt. Denna utveckling kan ses mot bakgrunden av det mycket
stora statliga utgiftsöverskottet
under december samt den
omfattande julhandeln. Handelsomsättningens
ökning framgår också av en 5-proeentig ökning av sedclomloppct vid
detta års början.

Priserna fortsätter att stiga. I december ökade både konsumtionsvaru- och partiprisindex. Livsmedelsökningar påverkar
konsumentpriserna.
Bilförsäljningen slog rekord i fjol med 230.880 sålda
bilar, 17 % mer än 1962. D e n höga försäljningen fortsätter
detta år med en ökning av storleksordningen 2 0 % i januari.
Sammanställd för ICA-tidningens räkning
av Förlags AB Information.

ICA-tidningen

Charkuteriavdelningens skötsel ä r ofta avgörande för
butikens anseende, omsättning och lönsamhet. Fräscha och trevligt exponerade färskvaror av god kvalité ä r en utomordentlig kundmagnet.
S-garantin ä r en kvalitetsgaranti. Tillverkningen sker
med användande av högklassiga r å v a r o r enligt nogg r a n t utprovade recept i moderna fabriker under veterinär hygienkontroll. Genom Slakteriförbundets
forskningslaboratorium och J o r d b r u k e t s Provkök
sker fortlöpande kontroll av kvalitén. Fyllig varuinformation ges på förpackningarna.
Bakom S-garantin står den svenska
slakteriorganisa tion ens samlade
resurser.

1C A-tidningen
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I denna och en följande säljkurs vill vi ge tips och
råd om kött- och charkuterivarornas hantering och
försäljning. Med hänsyn till ämnets omfattning
kommer vi denna gång huvudsakligen att behandla
charkuterivaror och återkommer längre fram med
en säljkurs avseende köttvaror.

KÖTT OCH CHARK
EN VARUGRUPP
SOM ÖKAR SIN
ANDEL I LIVSMEDELSSORTIMENTET

De senaste årens konsumtionsökning — kvantitativt och värdemässigt — beror delvis på allt bättre kött- och fläskkvalité
samt ökad förädlingsgrad på charkuterisidan. Det räcker att
nämna sådana numer välkända begrepp som stjärn- och ungnötkött samt den "slanka" grisen.

Som exempel kan nämnas att från 1960 t. o. m. 1962 har konsumtionen ökat ca 14.000 ton, vilket motsvarar mer än 1.000
k.-6 l ) e r butik. Under 1963 har ökningen fortsatt, främst av
nötkött

Livsmedelshandelns
ökade intresse för köttvarorna har gjort
att denna varugrupp visar den största ökningen i butikernas
inköp. Enligt en DU I-undersökning ökade inköpen med drygt
5 % från 1957—1961. Förutom att kött och chark är den viktigaste posten i färskvarusortimentet har varugruppen den
största andelen av butikernas totalsortiment.
Marknadsläget för detaljhandeln med kött- och charkuterivaror är gynnsamt. Den ökade graden av centralpaketering speciellt av charkvarorna - - samt införandet av S-garantin på
Slakteriföreningarnas produkter — gör att försäljningen kan
effektiviseras och lönsamheten förbättras.
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Kött- och charkuterivarornas försäljningsvärde utgör ca 25 %
av de större livsmedelsbutikernas totalomsättning. Denna siffra varierar givetvis beroende på sortimentssammansättningen
och butiksenhetens storlek. För butiker med "non-food" eller
andra specialavdelningar är den lägre, medan den för butiker
med renodlat livsmedelssortiment är högre.
Att studera charkavdelningens andel av totalomsättningen ger
värdefulla upplysningar om butikens effektivitet och dragkraft. Uppnår charkavdelningen ej en andel, som svarar mot
butikens förutsättningar kan detta vara ett tecken på att kunderna i viss utsträckning förlägger sina kött- och charkinköp
till en konkurrentbutik. Detta kan även innebära alt man går
miste om försäljning av butikens övriga varor.
Då det gäller att finna orsakerna till en relativt sett låg charkförsäljning får man ta ställning till en rad problem. Är sortimentet anpassat till kundstrukturen? Sköts varorna riktigt?
Exponeras de effektivt? Tänk på att en betydande ökning av
charkförsäljningen ofta kan ske utan motsvarande ökning avkostnaderna.
Att kontrollera charkavdelningens andel av totalomsättningen
sker enklast genom att använda kassaregistrets testverk. Även
genom att föra inköpsstatistik och begagna formeln "inköpsvärde + genomsnittlig marginal" är det möjligt att beräkna
avdelningens omsättning. Tala med Slakteriföreningens,
konsulent om \ i vill kontrollera Er
charkförsäljning.

Inköpsplaneringen — koncentration, sortiment, antal leveranser per vecka — påverkar direkt charkavdelningens lönsamhet.
Genom att Slakteriföreningen
kan leverera hela Ert behov av
kött och ehark kan inköpsarbete, varumottagning oeh kontroll
förenklas.
Förutom denna vinst erbjuder Slakteriföreningens
rabattsystem en möjlighet till förbättrad bruttovinst. Det system som
tillämpas är rabatt per varuslag eller per samlad order. Systemet är väl anpassat för olika köparkategorier.

Slakteriföreningens sortiment av charkuterivaror omfattar 50
— 6 0 varuslag. För att stimulera försäljningen lanseras ofta
nyheter i samband med de regelbundna översynerna av sortimentet.
Att dubblera vissa delar är tveksamt ur flera synpunkter.
Fördelar: Eventuellt kan det större urvalet vara en konkurrensfaktor. Men nackdelarna med ett för stort varusortiment är
avgjort större.
Nackdelar: Splittrade inköp, lägre omsättningshastighet och
försvårad varuvård. Vidare är tron på det större sortimentets
konkurrensförmåga många gånger överdriven.
Även då det gäller sortimentssammansättningen
kan Ni rådgöra med Slakteriföreningens
konsulent. Det finns många exempel på att en sådan genomgång varit lönsam.
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• opaketerade charkvaror för manuell försäljning
• opaketerade charkvaror för butikspaketering
• centralpaketerade charkvaror
Ett kalkylexempel avseende opaketerade respektive fabrikspaketerade varor kan ge en viss vägledning. Exemplet är utarbetat i samråd med SSLF.
Vi utgår från att konsument] iriset för 1 kg charkuterivaror är
9.00 kr oavsett försäljningsform.

Minutpris
./. Inköpspris
Marginal 2)
* ./. Försäljningskostnad 3)
Tät hn ings /> idras

opaketerad
9.00
7.02

centralpaketerad
9.00
7.52 M

1.98
1.08
0.90

1.48
0.45
1.03

11 Genomsnittligt paketeringstillägg 0.50 kr. Da paketeringstillägget på bitpackade charkvaror exklusive v a k u u m p a c k a d e varierar mellan 0.30—0.75 kr måste
ett genomsnittligt tillägg vägas fram i förhållande till butikens inköp. Det i
exemplet visade tillägget på 0.50 kr är ett relativt säkert medeltal, som svarar
mot Slakteriföreningarnas nuvarande iabrikspaketering.
2i Genomsnittlig marginal enligt en S S L F - u t r e d n i n g (tiden 1/3 1962—1/3 1963).
3) Försäljningskostnader fur manuell respektive självbetjäning enligt av SSLF
gjorda beräkningar.

Även om detta kalkylexempel till viss del måste bli schematiskt
— förutsättningarna varierar — visar det den fabrikspaketerade charkvarans ekonomiska fördelar framför den opaketerade. Detta bestyrks också av att Slakteriföreningarna nu kraftigt ökar sin paketeringsgrad. Många föreningar paketerar nu
över hälften av de charkvaror som tillverkas.
Genom att förhållandena varierar från butik till butik har det
ej varit möjligt att få fram några allmängiltiga undersökningsresultat som belyser kostnaderna för butikspackning. Om
Ni överväger butikspaketering bör Ni dock söka beräkna kostnaderna enligt nedanstående.
Personal
Förpackningsmaterial
Svinn
Hyra
Maskinutrustning

X

Summa

x are pr,

öre per kg

X

99

99

99

X

99

99

99

,,

9;

X
X

,,
--

,,

Genomför Ni en kalkyl enligt ovanstående bör Ni akta Er för
att undervärdera personalkostnaden och svinnet. Argumentet
"att man utnyttjar spilltiden" är sällan hållbart. Det har alltför ofta visat sig alt "spilltiden" blir dyrbar, och att eventuellt
ledig tid bättre kan utnyttjas till annan försäljningsfrämjande
aktivitet i butiken.
En ren kostnadsjämförelse mellan de båda alternativen är ej
heller tillfyllest. Köper Ni centralpackade varor från Er Slakteriförening tillkommer sådana fördelar som prismärkning,
öppen datummärkning och inte minst S-garantin. Förutom att
A i kan erbjuda Edra kunder varor av hög och jämn kvalitet
kan Ni med S-märket som grund erhålla ett kraftigt riksomfattande säljstöd genom annonsering och ett rikhaltigt butiksmaterial.
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Vården av charkiiterivarorna är
inte mindre viktig för att de är paketerade. Även här fordrar Era
kunder färska, fräscha varor. Dålig varuvard orsakar direkt förlust
samt missbelåtna kunder. Varje butik bör utarbeta ett system för
färskvarornas hantering, varvid
ansvaret för de olika grupperna fördelas bland personalen.
Viktiga punkter för god varuvard är:
• Hygien
All hantering av kött- och charkuterivaror kräver omsorgsfull hygien. Kyl- och
styckningsrum, kyldiskar, maskiner och
andra redskap fordrar regelbunden rengöring. Även den personliga hygienen är
av yttersta vikt.
•
Temperatur
-\-2° — + 4 ° . Termometrar i kylrum och
kyldisk är nödvändiga.
•
Luftfuktighet
ca 85 %. En hygrometer i kylrummet

lCA-tidningetl

hjälper Er att kontrollera luftfuktigheten.
• Belysning
För stark direkt belysning missfärgar
charkiiterivarorna. Det finns speciella
lysrör för charkuteriavdelningar och kyldiskar. Ljusets intensitet och armaturens
placering bör kontrolleras.
•
Varuplacering
Placera varorna under kall-luftsnivån i
kyldisken och se till att luftcirkulationen
inte hindras. Principen är att alla charkuterivaror,
oavsett
hållbarhetsgrad.
skall förvaras under kyla. Även kortare,
tillfälliga exponeringar — exempelvis
störtning i korgar eller vagnar — i butikstemperatur är olämpliga.
• Daglig kontroll
Kontrollera varornas färg, paketens utseende och datummärkning. Charkuteridisken bör plockas igenom på morgonen
och sedan ses över med jämna mellanrum under dagen. Fyll på enligt principen "först in — först ut".
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Det har tidigare framhållits att grunden för en god försäljning
av kött- och charkuterivaror är produkter av hög kvalitet samt
en omsorgsfull varuvård. När denna grundförutsättning är
uppfylld gäller det att skapa en "aktiv" miljö, där varorna
kommer till sin rätt och kunderna stimuleras till köp. Detta
kan förefalla självklart, men det finns alltför många exempel
då dessa förutsättningar ej uppfylls.
Diskutera gärna charkavdelningens sälj problem med Slakteriföreningens konsulent. Hans fackkunskaper och vidsträckta erfarenhet från olika butikstyper kan ge Er impulser till åtgärder
som ökar försäljningen.

1. Undvik att placera ställ, korgar och exponeringar framför charkuteriavdelningen. Det tar
bort en stor del av kyldiskens säljyta. Det utrymme, som finns behövs för att kunderna skall
kunna handla i lugn och ro utan att störas av
kundtrafiken.
2. När charkuterivarorna säljs paketerade bör
de placeras före den manuella betjäningen antingen i f!er|plansdisk eller i charkuteriavdelningens enplansdisk. De butiker, som säljer
100 7( paketerade kött- och charkuterivaror, kan
placera varorna så att de först möter charkuterivarorna och därefter köttet.
.S. Flerplansdisken lämpar sig bra för paketerade charkuterivaror. Förslag till varuplacering:
Bottenplan: tyngre produkter, t. ex. falukorv,
blodpudding, pölsa etc. Plan 2 — 3 : bitpackad
smörgåsmat, småkorv, färdiglagad mat. Plan 4 :
vakuumpackat. Plan 5 : om lysröret är placerat i
anslutning till detta plan bör man här undvika
att placera ömtåliga och ljuskänsliga varor. Utan
lysrör är detta plan lämpligast för vakuumpackat.
4. Enplansdisken. Förslag till varuplacering:
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Charkuterivaror: lunchmat — smörgåsmat, färdiglagat, färser, köttvaror: fläsk-nöt-kalv. Biprodukter och ben. Vid gruppernas inbördes placering bör man ta hänsyn till varornas andel i
sortimentet. Falukorv t. ex. skall ha relativt s'or
andel av ytan i förhållande till andra varor, då
detta varuslag är störst bland charkvarorna.
5. Den del av disken som kunden först möter är
en bra "säljpunkt". Här kan man placera en aktuell vara. Man kan skapa "säljpunkter" på andra delar av kyldisken genom massexponering +
butiksmaterial.
6. För kylgondolen gäller samma principer vid
varuplaceringen. Här kan man skapa en bra säljpunkt genom att massexponera vid gaveln —
minst 1 m - - och i anslutning till gaveln placera en sambandsvara.

Ml
'haikulern
länga charkuterivaror
lämpar sig lör samförsäljning med andra produkter. Vid flerplansdiskens sida kan en vagn eller korg placeras om
den ej hindrar insyn eller trafik. Fnplansdiskens
"skärbräda" är en annan lämplig plats. Bland de
bättre platserna är kylsjondolens gavel.
IC A-tidningen

Charksortimentet lämpar sig utmärkt för ?amförsäljning med andra varor. Placeringen av
sambandsvaran får naturligtvis avgöras från fall
till fall beroende på butikens planlösning och typ
av kyldisk.
Några exempel på lämpliga samexponeringar:

1. Rimsida — bruna bönor

3. Falukorv — makaroner

2. Varmkon

4. Leverpastej — gurka — bröd

ICA-tidningen

-potatismos — tomatsås
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AKTUELLT FRÅN SLAKTERIFÖRBUNDET

kvalité som säljer

garanterad
STYCKMÄSTARN och S-GARANTIN
Bakom dessa symboler står den svenska slakteriorganisationens samlade resurser
beredda att hjälpa Er till ökad försäljning av kött- och charkuterivaror.

• KVALITETSVAROR
• CENTRALPAKETERING

• EXPERTRÅDGIVNING
• EFFEKTIVT SÄLJSTÖO

Fyra huvudpunkter i Slakteriföreningarnas program för att hjälpa Er till

ÖKAD LÖNSAMHET
1. KVALITETSVAROR
Genom Slakteriföreningen kan Ni få snabba leveranser av ett komplett sortiment
högklassiga kött- och charkuterivaror. Koncentration av inköpen ger Er högre rabatter samt underlättar inköpsarbetet och kontrollen.

2. EXPERTRÅDGIVNING
Slakteriföreningens konsulter hjälper Er att lösa charkavdelningens många problem — vare sig det gäller planering av inköpen, varuvärd eller utformning av en ny
charkavdelning. Anordnade styckningskurser bidrar till att öka Edra medarbetares
kunnighet. Ett samtal med närmaste Slakteriförening kan hjälpa Er till kostnadsbesparingar.

3. CENTRALPAKETERING
Slakteriföreningen tillhandahäller även centralpackade varor. Alla produkter är tydligt prismärkta och försedda med uppgift om sista försäljningsdag. Allt fler S-garanterade charkvaror förses också med utförlig innehällsdeklaration. Diskutera med
Slakteriföreningen hur en övergäng till centralpackade produkter kan hjälpa Er att
sänka kostnaderna.

4. EFFEKTIVT SÄLJSTÖD
För hela sortimentet - såväl styckningsdelar som de S-garanterade charkvarorna
- tillhandahåller Slakteriföreningen ett omfattande butiksmaterial. Fyrfärgsaffischer, receptblad, prislöpsedlar och mycket annat hjälper Er att följa upp den omfattande konsumentbearbetningen. Annonser i dags- och populärpress, affischering,
husmorsträffar, demonstrationer och stekardagar hjälper Er att sälja varorna innan
kunden kommer in i butiken. Ring Slakteriföreningen för att diskutera hur Ni bäst
skall kunna följa upp nästa kampanj.

SLAKTERIFÖRENINGEN-KOTTSPECIALISTEN

tlHninflPn

Torsdagen
den 5 mars
1964
Nummer 3 Tjugofjärde årgången
Postgiro:614790
Tel. 021/10440
Adress: Stora gatan 41, Västeras

ICA-tidningen utgives av ICA-förlaget AB, Västerås. Verkställande direktör för förlaget och ansvarig
utgivare för ICA-tidningen: Gösta Ekholm
Avdelning for detaljistpress och kurser: Avdelningschef och huvudredaktör för ICA-tidningen: Sven
Lindblad. Biträdande avdelningschef: Olle Löving
ICA-tidningens redaktion: Red.sekr. Eivor Brunfelter. Fackred.: Ulla Görl. Lay-out: Roland Taxen
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ICA-förlaget är grundat av de fyra köpmannaägda inköpscentralerna: AB Hakon Swenson, AB EOL,
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En ny artikel varannan dag
Sortimentet ökar med 150—200 artiklar per år i vara butiker. Varannan dag tränger
sig en ny artikel in i hyllorna.
Siffran verkar oroväckande. Speciellt med tanke pa hur trängt det redan är i våra
butiker. Men utvecklingen låter sig inte bromsas. Tvärtom. Fabrikanterna arbetar i
oförminskad takt på att få fram nya varor, allt mera förädlade produkter, mera tidsenliga förpackningar och så vidare.
Som köpman ställs jag ideligen inför frågan: Ta upp eller inte ta upp den nya artikeln? Ingen kräver att i min butik finna alla nya varor som kommer ut i marknaden.
Men vill jag ta vara på möjligheterna till ökad försäljning och ökad lönsamhet måste
jag anpassa sortimentet efter min kundkrets. Ju bättre jag känner dess behov och
önskemål, desto säkrare beslut kan jag fatta.
En kanske ännu svårare fråga: Vad kan jag slå ut i stället för den nya produkten?
Här finns bara ett svar: Lär känna ditt sortiment! På annan plats i detta nummer
berättar en varbergsköpman hur han grupptestat sortimentet i sin butik och på så sätt
kartlagt försäljningen. I en sortimentsartikel — också i detta nummer — får vi ytterligare belägg för hur viktig en hård kontroll på sortimentet är. Vi måste ständigt vara
misstänksamma mot varor vi kan anta ha låg omsättningshastighet. Fråga oss: Har
dessa något som helst existensberättigande i butiken? Står de bara där och binder
kapital och hindrar nya. mera efterfrågade artiklar att komma in? Eller lika allvarligt:
Förtar de intrycket av tidsenligt, fräscht sortiment? Skrämmer de bort kunden?
Låt mars bli den månad du pä allvar tar itu med sortimentet i din butik — varugrupp
för varugrupp. Är du tveksam på hur och var du skal! börja så rådfråga inköpscentralens konsulenter.
Framför allt: Ge dig inte förrän du känner att du har det rätta greppet om sortimentet.
Att du har ett levande — och för din kundkrets attraktivt sortiment.

Redaktionen
ICA-tidningen
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Konsorlialovtal
undertecknat
ICA-kedlan blir en realitet
Vid sammanträde i Stockholm undertecknades den
17 februari 1964 ett konsortialavtal mellan de fyra
inköpscentralerna inbördes och med centralorganet
Inköpscentralernas AB ICA. Konsortialavtalet syftar
till att ytterligare utveckla den samlade kraften inom
den kommersiella verksamheten. Genom konsortialavtalet delegeras vissa funktioner och beslut till centralorganet och ICA-styrelsen. Konsortialavtalet innebär ett fullföljande av den nya ICA-stadgans riktlinjer.
Inköpscentralernas AB ICA är ICA-Förbundets verk1CA-tidningen

ställighetsorgan samt centralorgan för de i Förbundet
ingående företagen.
Köpmännens medlemskap är numera knutet till ICAFörbundet mot tidigare till respektive inköpscentral.
Nya medlemsböcker har i dagarna skickats ut till
8.800 köpmän.
ICA-kedjan med sina dryga tre miljarder i butiksomsättning blir en allt slagkraftigare faktor i dagens
btitikshandel.
fC'A-tidningen

Sittande från vänster på bilden:
Carl-Hakon Swenson, verkställande direktör i Hakonbolaget.
Eric Öfverström. verkställande direktör i EOL-bolaget.
Oscar Kihlgren. beredningsutskottets vice ordförande, köpman och ordförande i Hakonbolagets styrelse.
Ragnar Allberg. beredningsutskottets ordförande, köpman
och ordförande i ICA:s förvaltningsråd och EOL-bolagets
styrelse.
Stig Svensson. ICA:s verkställande direktör.
Gunnar Stengärd, verkställande direktör i AB Speceristernas
Varuinköp.
Stående från vänster:
Bror Andersson, köpman och styrelseordförande i AB Speceristernas Varuinköp.
Eskil Klingén, verkställande direktör i Nordsvenska Köpmanna AB.
Nicko Näslund, köpman och styrelseordförande i Nordsvenska Köpmanna AB.
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Direktör

Stig

Svensson:

ICA-kedjan
1964-1984
Hur kommer ICA-kedjan att utvecklas
under de närmaste 20 åren? Över det
temat talade WA:s verkställande
direktör Stig Svensson inför 70-talet medlemmar i Svenska
Civilekonomföreningen,
Stockholm, i slutet av januari. Vi återger här hans föredrag i något kortat
skick.
På hösten 1961 manifesterades ett fastare samarbete inom ICA-kedjan genom
den nya ICA-stadgan. Denna innebär
bland annat att ICA-kedjans medlemsbutiker under innevarande år kommer att
uppträda under ett gemensamt emblem.
Detta är vår lösning av ett branschrationaliseringsproblem. Den avviker från den
numera ganska vanliga fusionsmetoden,
som just nu aktualiserats av SNS-undersökningen. Men utgångsläget för oss är
ett annat. Vår linje är frivillig samverkan, byggd på ömsesidigt förtroende utan
uppgivande av det personliga ägareintresset och ansvaret.
Den gruppkonkurrens som i dag förekommer inom detaljhandeln kommer att
ytterligare skärpas och utvecklas. Det
betyder att en gruppbeteckning som ICA
likformig över hela vårt land, kommer
att bli en än mer värdefull symbol att
utnyttja i marknadsföringstekniken.
ICA ökar sin marknadsandel
Den samlade ICA-omsättningen inom inköpscentralerna och de centrala dotterbolagen är nu 1.400 miljoner kronor.
Våra medlemmars livsmedelsomsättning
överstiger 3 miljarder kronor.
Vi brukar räkna med att ICA-kedjans
andel av den totala livsmedelsomsättningen ligger vid 25 %. I dag räknar man
med en omsättning inom livsmedelshandeln på cirka 12 miljarder. För den
framförliggande 20-årsperioden bedömes
en volymökning om 50 % som trolig.
Vi måste dock vara medvetna om, att
livsmedelshandelns andel av den totala
detaljhandelsomsättningen kommer att
minska, liksom att en ändrad varuinriktning och därmed konsumtionssammansättning blir följden. Andelen av
halvfabrikat, som saluföres i livsmedelsbutikerna, kommer att öka kraftigt.
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Vår målsättning för den framförliggande 20-årsperioden är att öka vår
marknadsandel på livsmedelssidan till att
omfatta något mer än 30 %. Om vi lyckas följa vårt uppgjorda program, kommer vi att om åtta år, det vill säga år
1972, ha nått en marknadsandel om 28 %
av livsmedelsförsäljningen. Vi tror att
den företagsform vi representerar står
bra rustad för att tillvarata de möjligheter som erbjuds detaljhandeln genom
marknadens kraftiga tillväxt.
40 % bor i tät- och glesbygd 1984
Vi är väl medvetna om, att den befolkningsomflyttning, som pågår, inrymmer
stora problem för vår butiksstruktur.
Många medlemsbutiker ligger inom områden, där en uttunning av befolkningen kommer att ske. En omställning har
pågått och pågår i dag i ökad takt.
För närvarande bor cirka hälften av landets befolkning i centralorter. Den övriga
delen i tätbygd och glesbygd. Om cirka
20 år kommer 60 % att bo i centralort
och 40 % i tät- och glesbygd. Under
denna tid kommer landets folkmängd att
öka med cirka 1 miljon människor.
Konsumtionen inom centralorterna är
högre per capita än inom glesbygd och
tätbygd. Detta jämte konsumenternas
rörlighet gör att cirka 60 % av livsmedlen idag säljs inom centralorterna. Då
konsumentens rörlighet dessutom alltmer
ökar, måste vi räkna med att 70 % av
den totala livsmedelsförsäljningen kommer att ligga inom centralorterna 1984.
Butiksantalet minskar — självbetjäningen ökar
Om dessa prognoser håller, innebär detta, att livsmedelshandeln inom de bebyggelsetyper som ligger utanför centralorterna så småningom kommer att stabiliseras vid en marknad av cirka 5 miljarder kronor år 1984. Vi måste i vårt
etableringsprogram ta hänsyn till detta
förhällande.
Hur många butiker kommer då att sälja varorna? Livsmedelsbutikernas antal
uppgår i dag till ungefär 23.000. av
vilka något under 9.000 är ICA-anslutna.

Problem
och
utvecklingsperspektiv
inom
en frivillig
kedjebildning
Att bedöma antalet om 20 år är mycket
vanskligt, men vårt handlande bygger
på att vi omkring år 1980 kommer att i
landet ha cirka 10.000 livsmedelsbutiker,
varav 40 % kommer att tillhöra vår
kedja.
Detta kan förefalla vara en mycket
stor nedläggelse av butiker, men redan
nu förekommer en markant tendens till
reducering av butiksantalet, bland annat
genom sammanslagning av mindre enheter till större och mera bärkraftiga.
Vilka butiker kommer då att svara för
livsmedelsförsäljningen? För vår del anser vi att de prognoser som utvisar att
90 ä 95 % av livsmedelshandeln kommer att gå genom självbetjäningsbutikerna inte är osannolika. Såvitt vi kan bedöma kommer ungefär hälften av all
livsmedelsförsäljning att ske i supermarkets. Men vi anser att närhetsbutiken
också i en framtid kommer att fylla en
viktig funktion, inte minst i ett samhälle
där de högre åldrarna blir mera representerade än de är i dag.
Denna närhetsbutik kommer genom
sitt speciella sortiment och framförallt genom den service den kan erbjuda att
uppnå en icke föraktlig del av den totala
marknaden. Det finns för övrigt redan
i dag tendenser som säger, att betydelsen av närhetsbutiken växer i konsumenternas medvetande.
ICA prövar rabattvaruhus
Det pågår som bekant en intressant debatt om rabattvaruhus. Ännu har vi inte
så många sådana i landet, men vi kan
inte lämna denna utveckling utanför i
vår planering. Bland annat har vi studerat förhållandena i USA. Någon klar
ICA-policy härvidlag är ännu inte utkristalliserad, men vi har för avsikt att pröva
oss fram. Ett par högst intressanta projekt diskuteras för närvarande och där
kan ett förverkligande komma till stånd
inom relativt närliggande framtid.
Rörelser av den här typen kan få en
mycket betydande omsättning i starten, så länge de är ensamma inom ett
stort influensområde. Men problemen
kommer när det blir flera som skall slåss
om samma konsumenter. Den erfaren-
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Med stort intresse mottogs direktör Stig Svenssons föredrag om 1C A-kedjan
heten har man under senare tid mer
markant gjort i USA. Jag tror därför,
att varuhusen av denna karaktär inte kan
påräkna enbart framgång genom sin typ
och belägenhet. De får också vara beredda på en hård marknad den dag då
vi fått ett mera utvecklat nät också av
denna butikstyp.
Större andel icke-livsmedel
Ungefär 20 % av den varumängd som
säljes i ICA-butikerna, utgöres av icke
livsmedel. Denna höga andel beror på
att många medlemsbutiker är lanthandelsföretag, hos vilka non-food-sortimentet utgör ett betydande inslag. Genom de
etableringar, som vi kommer att företa
även på centralorterna, räknar vi med att
den relativa andelen av non-food-artiklar inte bara kommer att behållas utan
även kommer att öka. Vi ser ingen anledning till varför inte husmodern vid sitt
besök i livsmedelsaffären också skulle
kunna inköpa sitt behov av dessa artiklar. Erfarenheterna hittills är så goda,
att vi tror på en utveckling i denna riktning.
I våra större butiker förekommer i
dag omkring 2.500 artiklar. Vi tippar att
sortimentet ökar med 100 artiklar per
år. Förmodligen måste man i framtiden
i livsmedelsbutiken gå ganska restriktivt till väga för att inte sortimentet skall
svälla för kraftigt och bli alltför tungarbetat, vilket också innebär påfrestningar på ekonomin. Det är troligt att en artikelmängd på högst 4.000 artiklar är
vad en livsmedelsbutik kan klara av.
Halvfabrikaten ökar, frystekniken utvecklas, och antalet hemfrysar ökar.
Detta gör att de djupfrysta varorna kommer att få en mera framträdande plats
i morgondagens butiker. Att vi även får
frystorkade varor och ett ökat antal
burkinläggningar är troligt.
Det brukar sägas alt USA ligger 15
år före oss i tiden på butiksområdet,
men när det gäller sortimentet finner vi.
att sammansättningen i dag i en amerikansk och en svensk butik inte skiljer
sig alltför mycket.
Genom vårt uppträdande som säljgrupp har vi alltmer ökat vår annonse-
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ring. Den omfattar i dag genomsnittligt
tre spalter per vecka i våra dagstidningar.
En trolig utveckling under den framförliggande 20-årsperioden måste vara att
konsumentpåverkan genom annonsering
högst väsentligt utökas. Vi håller inte
för otroligt att den för vår del kan gälla
så mycket som ett eller två uppslag per
vecka.
Genom att ICA-kedjan representeras
av butiker i olika storleksgrad och i viss
män också skilda sortimentsinriktningar,
har framvuxit ett behov av en differentiering av säljprogrammen. Vi arbetar
därför med en idé att lansera säljprogram som passar dessa olika typer av
butiker. Ett ytterligare led i vår strävan
att få våra medlemmar att handla efter
vår framtidsplan och inom olika grupper uppträda så likformigt som möjligt
är att vi nu anställer säljledare, vilka
efter en utbildningstid vardera skall handha ett visst antal butiker, förmodligen
ett 20-tal. Säljledarna skall sålunda kontinuerligt tillsammans med butiksinnehavarna följa upp programmet, se till att
varuexponeringen är den lämpligaste, att
butiksreklamen är bra utformad, samt
att prissättningen är konkurrenskraftig.
Dessutom skall medlemmen få råd i
olika angelägenheter, bland annat i de
ekonomiska.
200 nya ICA-butiker 1965
Samtidigt som vi antog den nya ICAstadgan beslöt vi oss för att i egen regi
företa en noggrann lokaliseringsundersökning i syfte att bygga upp ett systematiskt etableringsprogram. Vi har tack
vare detta ett fast grepp om hur vi bör
fullfölja butiksplaneringen. Målsättningen är att på olika sätt skapa resurser att
fullfölja denna.
Som exempel på vad vi åstadkommer
i detta hänseende kan nämnas, att inom
vår rörelse etablerades under 1963 mer
än 100 nya butiker med en genomsnittlig omsättningsvolym om 1,2 miljoner
kronor vardera.
För 1965 visar vår etableringsplan att
omkring 200 nya butiker kommer att
öppnas och att vi redan då är uppe i en
beräknad genomsnittlig omsättningsvolym
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för dessa, överstigande 2 miljoner kronor. Helt utan gnissel kan naturligtvis
inte genomförandet av ett sådant program gå med hänsyn till att våra äldre
medlemmars intressen i vissa fall kan
komma i kläm. Men resultatet hittills är
uppmuntrande tack vare en mycket stor
förståelse för betydelsen av ett utvecklingsprogram av denna karaktär och också genom att vi på olika sätt arrangerar
övergången så smidigt som möjligt, bland
annat genom saneringsbidrag, omplaceringar och sammanläggningar.
Vi är emellertid på det klara med att
inte de största butikerna alltid är de
bästa. Lönsamhetsförhållandena är avhängiga många faktorer. Bland annat
mäste vi i hög grad beakta de snabbt
stigande fasta kostnaderna, främst hyrorna och räntorna för de alltmer investeringskrävande anläggningarna. Generellt sett kan man kanske säga, att vi
i vår etableringsplan inriktar oss på en
butiksstorlek, som ligger något under de
översta omsättningsskikten.
Här kan inskjutas, att ICA för närvarande är mindre tillfredsställande representerat i Stockholms innerstad. Vi
har emellertid en planläggning, som ger
oss anledning räkna med att vi om några
år kommer att ha ett par butiker av format i varje innerstadsdel.
Inom landet i övrigt kommer vi att
uppföra några hundra så kallade ICAhallar, belägna i centralorter eller tätorter. Med begreppet ICA-hall avser vi
butiker med en säljyta om minst 500 moch ett rejält non-food-sortiment.
Det väsentligt minskade medlemsantalet och den ändrade butikslokaliseringen medför också att antalet distributionscentraler kommer att minskas och att vi
även där tvingas till en viss omlokalisering.
Det kan tyckas att 20 år är en lång
period. Men vi måste räkna med att de
investeringar vi gör i dag till sin huvudsakliga del mäste ha en nyttjandetid som
sträcker sig så långt framåt i tiden. Därför är planeringar av nöden — även om
programmet måste vara elastiskt anpassningsbart allt eftersom tendenserna får
en nv inriktning.
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Lars-Eric Dahlqvist:

Ett litet men nyttigt hjälpmedel heter

— Köttavdelningen är butikens hjärta,
säger köpman Lars-Eric Dahlqvist i Varberg.
Men hjärtverksamheten kan stundom
inge betänkligheter.
Och hur tar man kardiogram på ett
butikshjärta?
— Man testar varugrupperna i butiken, säger Xpo Livs-köpmannen.
Lars-Eric Dahlqvist är mycket entusiastisk när han talar om betydelsen av
testsystem i butik. Han rekommenderar
det varmt och stöder sina rekommendationer pä goda och intressanta erfarenheter. Men låt oss innan vi återknyter
till hans grupptester presentera köpmannen i Varberg litet närmare.
Arbete i charkbutik gav »blodad tand»
Han behövde varken test eller kompass
för att efter skoltiden i sin västgötska
hemstad kunna bestämma sig för framtiden. Visserligen gästspelade han som
17-åring en period på bilmarknaden som
reservdelsman, men det var inte vad
han drömt om. Efter värnplikten bytte

1960: Halva omsättningen på kött och chark
Omsättning:

cirka

400.000

En grupptest 1960 visade att
kött och chark svarade för
nära halva
omsättningen.

Köpman

Lars-Eric Dahlqvist,

Xpo Livs.

Wirhcn
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han därför soldatmunderingen mot butiksrocken. I Ulvesund i Bohuslän butikspraktiserade han i tre år samtidigt som
han via Köpmannainstitutets 5-månaderskurs utbildade sig teoretiskt.
Därefter återvände han till Västergötland, närmare bestämt till Vänersborg,
nu som föreståndare för en charkbutik.
— Och där fick jag grundimpulsen till
inriktningen mot en egen butik, säger
han. Vänersborgssejouren var mycket
viktig. Köttavdelningen
är
butikens
hjärta. Det var ett oeftergivligt krav för
utbildningen att ingående lära sig dess
funktioner.
Lars-Eric Dahlqvist lärde sig facket
grundligt. Han stannade tre år i denna
nyttiga skola och betygsatte sig själv genom att driva upp butiken till fina resultat. Sen drog han vidare.
Första året blev hårt
— Jag vågade helt enkelt inte stanna
kvar längre. Jag trivdes utomordentligt
men ville inte riskera att rota mig fast.
Jag var nämligen långt ifrån klar med

utbildningen och måste därför vidare.
Hans närmaste mål på utbildningsvägen var chefskap över en större grupp.
Han ville bli personalledare. Han blev
det i Vaxjo i en större sjalvbetjiningsbutik med elva anställda. Och han fick
de lärdommar han önskade.
— Det var en drömplats för en 27åring med aptit på arbete och kunskaper.
Och in i drömmen kom plötsligt ICAdisponent Olov Henningson och började
tala om Varberg.
— Är du intresserad av en egen butik där?
Lars-Eric Dahlqvist var intresserad av
egen butik över huvud taget. Så han reste
till Varberg och såg på objektet. Kanske
såg han det i litet ljusare dager än klimatet egentligen förtjänade. Ett halvår
efter det han etablerat sig som sin egen
därute på hallandskusten förespeglade
honom understundom flacka tankar på
att ångra sig.
Det var 1959. I dag, när vi sitter
tillsammans med 33-årige Lars-Eric
Dahlqvist och pratar vid en kopp kaffe

i Xpo Livs på Kungsgatan X. säger han:
— Nu ångrar jag ingenting. Jobbet
har varit hårt. Men det lönade sig att
arbeta 15 timmar om dygnet första året.
Sådant är också en form av studier, och
alla studier kostar.
Femdubblad omsättning
Det var den 1 juni 1959 han övertog
butiken i Varberg. Man kan inte precis
påstå att dess position på Kungsgatan
var mitt i byn. snarare en lugn vrå i
västkustidyllen. Och den omsatte efter
ett halvt ars drift 200.000 kronor.
Mänga tvivlade starkt på butikens utvecklingsmöjligheter och sade rent ut till
Lars-Eric Dahlqvist:
— Det du kommer upp i över halva
miljonen i omsättning där, det åtar vi
oss att betala ur egen flicka . . .
Lars-Eric Dahlqvist sade ingenting.
Men han arbetade desto mer. I dag,
fem år senare, pendlar omsättningssumman upp mot miljonen.
Samtidigt utvecklade sig Varbergs stad
ganska raskt. Och även om butikens
Fortsättning på nästa sida

1963: Bättre balans på försäljningen
Omsättning: cirka I miljon
1963 gav testen ett annat
resultat. Förhållandet mellan de
olika varugrupperna svarar nu
mer mot hushållens
konsumtion.
19%

Djup- Läsk, Frukt, Bröd
' fryst öl
grönsaker
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rier,
varor, chark
allägg

Xpo Livs har en försäljningsyta på 144 m-. Frysgondolen i förgrunden lång — har falt ersätta den tvåmetersdisk som fanns här förut. Tester före och efter
diskbytet visar att djiipfrysförsaljningen
ökat med
90',!
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Grupptest...
Fortsättning

frän föregående

sida

position på Kungsgatan alltjämt knappast
är något idealiskt läge för en köpman
så har den dock blivit en aning mer
centrumbetonad.
Själv har han väsentligt bidragit till
den utvecklingen och rumsterat om rätt
rejält i Kungsgateidyllen.
Man log af hans reklamidéer . . .
Han bjöd kunderna på kaffe och blommor. Han slog ut buketter av extraerbjudanden, massdistribuerade gruppkorsband, som hamrade in begreppet Xpo
Livs i klatschiga formuleringar, nytt.
piggt, effektivt. Visst fanns det de som
skakade på huvudet åt hans »jippon»:
— Sånt går inte i Varberg. Här gäller det att skapa personlig kontakt och
service.
— Det håller jag med om, svarade
Lars-Eric Dahlqvist. Men jag måste ha
en publik att ge personlig kontakt och
service. Jag arbetar efter mina idéer.
Och de idéerna kopieras i dag.
Ty Lasse Dablqvisls små blommor
föll i god jord. Och hans direktreklam
med modernt tryck i attraktiv typografi
som beledsagade veckoannonserna gav
resultat. I tre är hamrade han på med
sina »jippon». Och han fick publik för
sin personliga kontakt och service. Varbergsborna blev angenämt medvetna om
Xpo Livs pä Kungsgatan.
— Inte visste jag att vi hade en så
trevlig butik i huset, sade en dam.
Hon hade bott i fastigheten i tio år . . .
Test gav besked: För ojämn balans!
När Lars-Eric Dahlqvist gjorde entré i
sin butik på Kungsgatan satsade han
hårt på kött och chark.
Utmed en sträcka av cirka 300 meter
längs gatan låg fyra speceributiker. Endast Xpo Livs förde kött. Och köttet
gick bra. Så bra till och med att LarsEric Dahlqvist började undra om inte
balansen mellan köttavdelningen och
butikens övriga avdelningar var för
ojämn.
Han beslöt testa butikens köttförsäljning.
— Jag ville ha en koll på avdelningens
procentuella andel i försäljningen och
skaffade därför ett testverk till kassaapparaten, berättar han. Tre månader testade vi köttavdelningen. Resultatet var
ganska uppseendeväckande: avdelningens
andel av den totala omsättningen låg
mellan 45 och 48 procent.
Skall det här bli enbart en köttbutik,
undrade han. Övriga sortimentet föreföll
stå stilla.
Men med diagnosen klar var det bara
att sätta in medicineringen: Att rikta
huvudintresset mot de övriga varugrup-
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perna ett tag framåt. Efter ett år visade
en ny test att charkavdelningen svarade
för 33—34 procent av omsättningen. Efter ytterligare ett halvår hade balansen
stabiliserats så att kött och chark enligt
testbeskedet svarade för 28 procent av
butiksomsättningen. Och den noteringen
har sedan dess hållits. I det sammanhanget kan jag nämna att under januari,
februari och mars 1962 företog vi en
intressant grupptestning av det torra specerisortimentet, som då visade sig svara
för 16,4 procent av den totala försäljningen. Jag fann resultatet dåligt; det
borde ligga över 20 procent. Orsaken
var delvis att vi fått ett hemköpsföretag
i staden. Nu var det nödvändigare än
någonsin att bevaka det »torra» sortimentets ställning i butiken.
Under grupptestperioden september—
oktober—november visade det sig också
att gruppen ökat sin andel i försäljningen
till 18,8 procent.
Bytte frysdisk — ökade 90 %
Ända sedan första testen har Lars-Eric
Dahlqvist varit en entusiastisk anhängare av grupptestsystemet. Han tar ständigt pulsen på sin butik och vet dess
»hälsotillstånd». Han vet att frukt och
grönsaker för närvarande svarar för
cirka 10 procent av försäljningen, att
smör, margarin, ägg, mjölk och grädde
har en omsättningsandel på 25 procent,
att försäljningen av läsk och öl utgör
5 procent av omsättningen och brödet
10,4 procent. Sifferlapparna ur kassaapparatens testverk summeras till viktiga upplysningar.
— Just nu grupptestar vi djupfryst,
berättar han. Till och med maj 1962
hade vi en två meter lång frysdisk, ej
självavfrostande. Den sköttes perfekt.

Klassisk humor

och försäljningsmässigt tyckte vi att den
gick mycket bra. Så planerades butiken
om, och vi fick ytterligare cirka 30 msäljyta. Tvåmetersdisken placerades då
på lagret, och i stället satte vi in en
fyra meters gondolfrys, som också fick
en bättre placering i butiken än den tidigare disken.
Jag var intresserad få veta hur denna
större enhet slog ut i säljresultatet och
beslöt sätta in en testperiod. Testen visar nu en ökning för djupfryssortimentet med cirka 90 procent. Djupfryst och
glass svarar i dag för omkring 3,2 procent av den totala försäljningen.
Varje testperiod tre månader
— Behöver man speciella hjälpmedel
vid grupptestning? Är det arbetskrävande?
— Inte alls. Rent praktiskt behövs
bara ett testverk i kassaapparaten. Men
jag har funnit att varje testperiod bör
omfatta två—tre månader. Första månaden är nämligen inte alltid helt tillförlitlig, beroende på den mänskliga faktorn. Det tar en liten tid innan rutinen
med testverksskötseln fungerar helt friktionsfritt. För att resultatet skall bli rättvisande krävs till exempel att kassörskan
verkligen stämplar in i testverket alla
poster av de varor testen omfattar. Och
hon måste ha helt klart för sig vilka
varor testningen omfattar. Ibland kan en
vara höra till ett par olika avdelningar
i butiken. Inte heller får man glömma
bort »testvarorna» vid telefonbeställningar, vid kreditförsäljning — om man
har sådan — vid egna uttag eller vid
personalens inköp. Vissa problem kan
också uppstå vid övergång från en testgrupp till en annan. Därför låter jag testen gå över tremånadersperioder. Och
givetvis måste man under testperioden
notera alla förändringar som sker beträffande den varugrupp man testar. Det kan
vara prisändringar, nya varor som kommer till och så vidare.
Grupptest är både viktigt och intressant i butiksarbetet, anser Lars-Eric
Dahlqvist. Det är också stimulerande,
och jag har gått in för att intressera min
personal för metoden och ge de anställda tillfälle att lära hur man arbetar med
test. De var till exempel med när ICAskolan lärde oss grupptest i kursen »Bättre lönsamhet».

-will

Lös om Xpo-personolen på
sidorna 56-58
— Sitter sminket verkligen kvar9
— Ja, min fröken, det försäkrar jag,
det sitter kvar, till och med om fröken
har en fästman.
(Albert
Engström)

Ett utomordentligt gott stöd i sitt arbete
har Lars-Eric Dahlqvist haft i sin personal — en kvintett som vet vad sammanhållning och kamratanda betyder
för trivsel och arbetsprestationer. Mer
om dem på sidorna 56—58
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Direktör Mats Valländer:

Hur lönar sig
varje
varugrupp?
De tester köpman Lars-Eric Dahlkvist
berättar om i reportaget här intill visar
klart de olika varugruppernas andelar i
butikens totala försäljning. Man kan sedan gå ett steg längre och även ta fram
lönsamheten på respektive varugrupp.
Detta kräver en hel del merarbete men
kan vara motiverat i stora butiker.
Kassaregistret kan förses med flera
knappar med olika räkneverk, där man
stämplar in försäljningen av olika varuslag. Ganska vanligt är i USA att man
utrustar dem med tre knappar, för
respektive frukt och grönsaker, kött och
chark samt »torra specerier», vilket får
omfatta resten av butikens sortiment. Ofta
finns dessutom en testknapp, ifall man
vill undersöka någon speciell vara. Försäljningen redovisas sedan i dagboken
med fördelning på respektive varugrupp.
För att få fram bruttovinsten för varje
varugrupp måste också inköpsfakturorna
fördelas i dagbokföringen efter samma
grupprinciper. Även vid inventeringen
skall lagret fördelas gruppvis.
Hur kan man bedöma, om de uppnådda bruttovinsterna är godtagbara?
Man kan
a) söka få fram siffror från kolleger,
någon bokföringscentral etcetera.
b) jämföra den med föregående periods
bruttovinst,
c) under en månad räkna om inköpsfakturorna på varugruppen till försäljningsvärde för att se, vad marginalen
blir i procent enligt den tillämpade
kalkylmetoden. Jämför därefter denna
marginal med den bruttovinst som
verkligen uppnåtts. Man får då veta
svinnprocenten och kan bedöma, om
den är godtagbar eller inte. Men man
bör också överväga om marginalsättningen är riktig.
d) med utgångspunkt från kostnaderna
för avdelningen söka räkna ut hur
stor bruttovinsten måste vara för att
ge godtagbar lönsamhet.
I de stora butikerna kan det vara
riktigt att ständigt göra dessa gruppindelningar. Man kan då inventera enbart
exempelvis kött och charkvaror varje
månad för att månadsvis få veta. hur
stor bruttovinsten har varit.
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Andel

&UforsaL/mngen

Butikens totala försäljning
Testgruppens försäljning enligt kass

Försäljning enligt kassan
./. VaruförDrukning till ink.värde...

Varuförtrukning till förs.värde
./. Försäljning enligt kassan

Försäljning "för helt år"
: Genomsnittslager (förs.värde)

Testgruppens

varuförbrukning
Beräknad bruttovinst

Ingående lager
+ Inköp e n l i g t

fakturor

Summa

I Inköpsvärdet framräknas med hjälp av
I samma bruttovinstprocent som ovan

. / • Utgående l a g e r
= Varuförbrukning

Här ett exempel på ett formulär

för veckotest på olika

varugrupper.

Grupptest ger punktkontroll
Kanske någon anser, att en fullständig gruppkontroll är för omfattande, men att man
samtidigt inte får fram tillräckliga uppgifter genom de sedvanliga fyramanadersboksluten. Man kan då i stället prova att för en kortare tid. till exempel en vecka, göra en
grupptest. Detta sker genom att man på den testknapp, som finns på de flesta kassaregister, slår in all försäljning av frukt och grönsaker — om det är den varugruppen
man vill studera, för att få veta den totala försäljningssiffran. För att få fram bruttovinsten måste man då räkna ut inköpen enligt fakturorna och inventera frukt- och
grönsakslagret.
Om man gör en sådan här test, måste man vara mycket noggrann, hade när det
gäller inköpsnoteringarna och när det gäller att sia in alla sålda frukt- och grönsaksposter i kassan. Om man gör den här grupptesten för flera perioder med inventering emellan ser man från period till period, om bruttovinsten förändras.
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Slor succé
för ICA-kurirens
rekordnummer!
ICA-kurirens specialnummer om 1CAkedjan slog alla tidningsrekord i landet.
Upplagan — 2,9 miljoner — är den
största som tryckts av en och samma
tidning. Numret som gavs ut gratis väckte stor uppmärksamhet. Det nådde samtliga hushall i landet. Att det uppskattades visar några siffror:
• 50.000 nya prenumeranter knöts till
tidningen. Därmed sköt upplagan i höjden till över 800.000 exemplar. Därigenom ökades försprånget ytterligare till
landets näst största tidning som är tidningen Vi med cirka 550.000 prenumeranter.
• Tävlingen »Leta ICA-märken» gav
80.000 svar.

• Tävlingen om den populäraste krukväxten gav 35.000 svar.
e Barntävlingen »Jag går och handlar» inspirerade tusentals barn att rita
ICA-butiker — med det nya ICAmärket.
Specialnumret spelade en mycket stor
roll i samband med introduktionen av
det nya ICA-emblemet. Det spred en god
kännedom om ICA-kedjan, dess uppbyggnad, arbetssätt och målsättning. Det
framhöll ytterligare sambandet mellan
ICA-kuriren och ICA-butikerna. Och
inte minst — det ökade konsumenternas
intresse för såväl ICA-butikerna som
ICA-kuriren.

Djupfrysta
eller färska grönsaker?
Kan jag med gott samvete rekommendera djupfrysta grönsaker när det inte är
säsong för de färska? Svaret blir obetingat ja. De djupfrysta grönsakerna är
numera billiga. Halten av C-vitaminer
är ofta lika hög som i färska grönsaker.
De djupfrysta grönsakerna är lätta att
tillaga och lätta att förvara — om man
har frys.
I samarbete med Statens institut för
folkhälsan har Konsumentinstitutet gjort
en undersökning av färska respektive
djupfrysta grönsaker. Av denna framgår
bland annat att C-vitaminhalten i färska
grönsaker kan sjunka avsevärt under
transport och förvaring. Detta är inte
fallet med de djupfrysta. I genomsnitt
har de färska grönsakerna haft något
högre C-vitaminhalt än de djupfrysta.
Skillnaden är dock obetydlig. Både för
de färska och de djupfrysta varierar värdena avsevärt. För varje grönsakssort
har några prover av de djupfrysta legat
högre än de färska och vice versa.
Dyrt eller billigt?
Undersökningen upptar några prisjämförelser mellan färska och djupfrysta
grönsaker. Om de djupfrysta är dyrare
än de färska kan du själv konstatera.
Priserna på färska grönsaker varierar
från ort till ort och från vecka till vecka
— när det är säsong.
Ett paket djupfryst spenat på 375 g
kostar 1:30. Det motsvarar 2:50 kilot
för färsk orensad.

Norra Europas största
falukorvar i Södertälje
Lagom till frufridagen i fjol anordnade
Eli-Be Livs i Södertälje ett jippo som
blev en verklig framgång. Torsdag, fredag och lördag innan frufridagen, den
24 november, sålde Eli-Be falukorv i
1/2-kilosförpackningar. Man kallade den
»frufridagskorv». Priset på dessa förpackningar var nedsatt med 2 kronor per
kilo. Som publikmagnet hängde utmed
butiksfasaden två jättestora falukorvar.
De var 2,5 meter långa och vägde cirka
33 kilo per styck. Jättekorvarna, norra
Europas största, hade utlånats från SGS.
De innehöll dock svålmassa och var alltså inte ätbara. Södertäljes befolkning
lockades till butiken även av annons och
stora streamers i skyltfönstren.
Under fredagen anordnades en tävling
som gick ut på att gissa vikten på de två
stora korvarna. Första pris var mycket
lockande: middag för två personer pa
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Stadshotellet. Tröstpriser: halvkilos falukorvar i miniatyr av jättekorvarna. Alla
tre dagarna bjöds kunderna på stekt falukorv.
Köpman Lars Broander säger att butiken aldrig tidigare haft så många kunder under ett veckoslut. Under de tre
dagarna såldes 300 kilo falukorv.

Nylskyltträd
på
En praktisk nyhet för skyltningsarbetet
är rostfri skyltningstråd på så kallad
»dekoratörsspole». Tråden är mjuk, smidig och polerad. Den töjer sig inte och
finns i dimensionerna 0,20, 0.30, 0,40
och 0,50 mm. Framför allt är den avsedd att underlätta arbetet i skyltfönster.
Spolen som rymmer 1 hg tråd är lätt att
stoppa i fickan. Längden varierar efter
dimensionen som finns angiven pä etiketten.

Djupfryst grönkål, 375 gram kostar
1:50. Det motsvarar 3 kronor per kilo
för färsk orensad.
Djupfryst broccoli, 280 gram, 1:95.
Det gör ett kilopris för färsk orensad
på 7 kronor.
Djupfryst brysselkål kostar 2: 30 för
280 gram. Det motsvarar 8 kronor per
kilo för färsk orensad.
Försäljningen kan ökas
När de färska grönsakerna har säsong
och man kan få dem nyskördade och
fräscha till rimligt pris bör man naturligtvis satsa på dem. Säsongen är dock
kort. När tillgången minskar och kvaliteten sjunker finns det all anledning att slå
fram de djupfrysta grönsakerna. Svenska
folket är inga större konsumenter av
grönsaker. Endast 2,5 procent av matpengarna går till dessa varor. Det finns
alltså utrymme för en avsevärt ökad försäljning. Kroppen behöver vitaminer. Vitaminer finns i grönsaker. Alltså behöver
kroppen grönsaker. Det är något att slå
på i reklamen . . .

IC A-tidningen

i kikaren
Vad vill kunden vela?
Varor med innehållsdeklarationer — ofta
enligt VDN:s normer — blir allt vanligare på hyllorna i din butik. Att pressens konsumentupplysare hälsar detta
med tillfredsställelse kan man förstå.
Men hur är det med kundernas intresse
för informationer på förpackningen?
I Amerika, där man undersöker det
mesta, har man enligt tidskriften »Test»
även tittat närmare på dessa problem.
Det har då visat sig, att 95 procent av
alla husmödrar läser etiketterna på livsmedelsprodukter innan de köper dem.
Detta gäller givetvis särskilt de varor de
tidigare inte varit i kontakt med.
När det gäller livsmedel är det först
och främst priset man vill ha uppgift
om. Därefter vill man veta mängden innehåll, tillverkarens namn, ingredienser
och — till sist — användningsföreskrifterna.

Hinder för handelsplanering
Vid en kongress i Stockholm nyligen hörde jag NK-chefen Rudolf Kalderén yttra,
att det framför allt var två faktorer som
försvårade en effektiv detaljhandelsplanering.
För det första är det en ofta alltför
flexibel cityplanering. Redan fattade beslut rivs upp, vilket gör att vad som ett
år verkar bli ett fördelaktigt butiksläge
vid ett huvudstråk nästa år är en dålig
placering vid en bakgata.
För det andra är det butiksstängningslagen, vilken av många betraktas som
synnerligen föråldrad. De som hyser den
åsikten hoppas dock på en relativt snar
revidering av denna lag.

Revolution i norsk handel?
Frågan om tider för öppethållande är
tydligen brännande även i Norge. När
tidningen »Kj0pmannsnytt» skriver om
en revolution i detaljhandeln så avser
man ett nytt system för automathandeln,
som man hoppas skall kunna »fjerne
vanskene med åpningstidene».
Vitrinomat heter nyheten, vars namn
är en sammankoppling av vitrine (skyltfönster på franska) och automat. Superautomater kallas de av tidningen.
På kontinenten upptar dessa automatanläggningar ofta hela skyltfönster, ja
ibland hela butiksfasader. Varorna ligger alltså prydligt massexponerade i höga
staplar i skyltfönstren med utdragslådorna längs fönstrens nederkant.
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Sortimentet kan vara mycket blandat.
Man kan köpa allt från damstrumpor,
rakblad och tandkräm till babymat, kaffe
och djupfrysta livsmedel.
Även om man kan tycka, att det norska talet om revolution är något överdrivet, så har den här typen av automater säkert stora möjligheter.

Orug stores i Sverige?
Drug stores är en amerikansk butikstyp med ett sortiment som vi svenskar
är ganska främmande för. Hur det är
sammansatt kan man få en bra bild av
bara genom att hastigt bläddra igenom
ett nummer av fackorganet »Drug
Topics».
Där annonseras framför allt medicinska preparat, men också solglasögon,
kosmetika, pennor, pappersartiklar, läskedrycker, rakapparater och en mängd
andra artiklar.
De medicinska artiklarna dominerar
stort också omsättningsmässigt — de
svarar för över 40 procent. Därnäst i
storleksordning kommer cigarretter, konfekt och konditorivaror, alkoholhaltiga
drycker, tidningar, vitaminpreparat och
film.
Något svenskt namn på drug stores
finns såvitt jag vet inte. Men nog vore
väl »diversehandel» ganska betecknande?
Det har i några sammanhang sagts att
vi skulle ha en drug store i Sverige, närmare bestämt i Sandviken. Men riktigt
»äkta» är den nog inte.
Man hittar i denna butik förutom tobak och tidningar sådana produkter som
öl, damstrumpor, konfektyrer, hushållspapper, frukt, bröd, djupfryst, tekniska
artiklar och mycket annat. Men givetvis
saknas den amerikanska kollegans medicinska artiklar och alkoholhaltiga drycker.
Även om beteckningen drug store inte
är riktigt korrekt när det gäller sandvikenbutiken, så är experiment med närhetsbutiker av denna typ onekligen värda
viss uppmärksamhet.

Tvåhundra miljoner bärkassar
Bärkassen betraktades för en del år sedan på många håll som en lyxartikel.
Det var bara i liten omfattning man hade
råd att förse kunderna med dessa praktiska tingestar. Idag har de däremot slagit igenom nästan överallt, säger tidskriften »Emballage».
Tvåhundra miljoner bärkassar per år
uppskattar tidningen att vi förbrukar här

i Sverige. Och den siffran växer snabbt
— framför allt beroende på självbetjäningssystemets utveckling.
Fördelarna med bärkassar är nästan
självskrivna: I rusningstid skulle köerna
vid kassorna säkert bli mycket besvärande om man inte hade bärkassar.
Kanske skulle man i vissa fall tvingas
anställa extra personal för paketinslagning. Med bärkassar går det naturligtvis
avsevärt snabbare.
Vidare befrämjar bärkassen impulsköp genom att kunden inte är tvungen
att hela tiden ta hänsyn till vad hon får
plats med i sin egen väska. Och så utgör ju bärkassens sidor ett utmärkt reklammedel.

2 av 3 nyetableringar
felkalkylerade
Inemot två av tre av de i USA under
det senaste året öppnade supermarkets
nådde inte upp till den beräknade omsättningen! Detta trots att kalkylerna ofta
satts lågt. Allt enligt tidningen »Visa»,
som citerar dr Ward J. Jenssen.
Orsaken till dessa nedslående siffror
lär vara de nyckfulla inköpsvanorna. Dr
Jenssen delar upp kunderna i följande
tre grupper.
65 procent av husmödrarna handlar
i den butik som ligger närmast bostaden. En förvånande hög siffra för att
komma från shoppingbilarnas förlovade
land.
Men det är bara cirka 14 procent av
kunderna som låter priset avgöra inköpsstället. Dags att omvärdera priset som
konkurrensmedel?
Resterande 21 procent väljer en viss
butik av andra skäl — till exempel vänligt bemötande och fräschare varor.

Tre fjärdedelar paketerar
Detaljisttidningen »Nargus Bulletin» har
gjort en undersökning bland sina läsare
för att se i hur stor utsträckning de paketerar olika produkter.
Resultaten visade bland annat att ungefär tre fjärdedelar paketerar frukt och
grönsaker. Men av dessa är det bara två
på tio som paketerar allt de säljer och
mer än fyra av tio paketerar mindre än
hälften.
Kött däremot paketeras i större utsträckning än frukt — nära 90 procent
av butikerna uppger att de gör det. Lika
höga siffror kommer vissa bageriprodukter upp i.
Jan Backelin
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ICA-dag i Östersund
23 januari! ICA-dag över hela landet.
ICA-dag i dubbel bemärkelse i Östersund. Här var nämligen medlemssektionernas styrelser inom Nordsvenskas område och ledningen för inköpscentralens
huvudkontor samlade för att informera
om och diskutera aktuella frågor för
1964.
Direktör Stig Svensson, ICA, Stockholm, gav i sitt inledningsanförande en
ekonomisk tillbakablick på året som gått.
För innevarande år sade han bland annat:
— Finansieringsbehovet inom ICAkedjan är oerhört stort. Samtidigt är kreditåtstramningarna i våra banker mer
markanta än någonsin. Detta skulle kunna ge anledning till oro. Jag vill dock
understryka: Vi Ur med våra samlade
ekonomiska resurser idag starkare än
någonsin. Vi kan med gemensam skärpning förstärka dem ytterligare. Det
känns tryggt! Inte minst för säkrandet
av vår framtida butiksstruktur.
Direktör Eskil Klingén, Nordsvenska,
underströk i sitt anförande den stora
roll som sektionsstyrelserna spelar när
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det gäller marknadsbevakning och marknadsbedömning. Han berörde också — i
avsnittet om inköpssamverkan — den
oerhörda sortimentsansvällning som för
närvarande hotar såväl parti- som detaljhandelsled och sade bland annat:
— Den höga levnadsstandard som
dagens genomsnittskund har innebär
högt uppskruvade anspråk på valmöjligheter. Producenterna stimulerar dock
handeln til) sortimentsökningar långt utöver vad konsumenten egentligen begär.
Vi måste vara på vår vakt! För stort
sortiment betyder för höga kostnader.
Och kostnaderna är avgörande för vår
konkurrensförmåga på längre sikt.
Avslutningsvis erinrade han om den
omfattande byggnadsverksamhet som pågår inom Nordsvenska för att skapa
högeffektiva distributionscentraler. En
genomgående om- och tillbyggnad skedde i fjol i Gällivare och sker i år i Östersund och Örnsköldsvik. Umeå får helt
ny distributionscentral i år.
I anslutning till Eskil Klingéns anförande redogjorde disponent Gösta Carls-

ICA-annonsen
i sin nya utformning
granskas här av från vänster köpmännen Agne Persson, Rossön, Per
Johansson, Tullingsås, Einar Persson,
Ocke, Erik Wilhelmsson, Bräcke och
Harry Sandström,
Östersund.

son för uppläggning och genomförande
av P R O G R A M 64, där goodwillkampanjen och veckoannonseringen ingår
som en väsentlig del.
Här framhöll han: — Vi måste vara
beredda att ständigt fylla på schemat i
PROGRAM 64 sä att där alltid finns
sådant som är nytt och intresseväckande
för konsumenten. Han underströk också
hur nödvändig vidareutbildning är för
alla kategorier inom ICA-kedjan. Såväl
inom parti- som detaljhandelsledet.
Disponent Göte From orienterade sektionsstyrelserna om nyheter och förändringar i sortiment samt berörde en del
prisfrågor. Därefter redogjorde disponent
Anders Odlind för de rationaliseringsåtgärder man under fjolåret vidtagit för att
sänka inköpscentralens kostnader.
Det var friska — men framför allt
optimistiska tongångar i den diskussion
som sedan följde. Och man fick en stark
känsla av att alla for hem för att —
var och en på sitt område — göra en
verklig insats för genomförandet av
PROGRAM 64.

lCA-tidningen

Varudeklarerad korv

IC A-förlagets tredje Silver pil utdelad:

Svenska folket älskar korv. I själva verket konsumeras hela 45 c/0 av allt kött
och fläsk i korvform. Endast tyskarna
är värre.
Ända in på 30-talet var tillverkningen
av charkuterivaror ett hantverk. Olika
så kallade korvmakare arbetade var och
en på sitt sätt och efter mer eller mindre
hemliga metoder. Som industri betraktad är den alltså relativt ung.
Numera rationaliseras hårt. Av tidigare 300—400 tillverkningsställen finns
idag blott ett 80-tal kvar. Och vi är på
väg mot ännu färre enheter.
Konsumentens intresse för vad charkuterivarorna innehåller har blivit allt
större. Detta intresse har drivit fram en
växande flora av innehållsdeklarationer,
tyvärr ej efter enhetliga normer. Stor
förvirring har blivit följden. Nu har
Slaktenforbundet och K F gjort gemensam sak för att reda ut begreppen. Ett
enhetligt system har utarbetats, begripligt för alla. För konsumenterna innebär
detta att två tredjedelar av de organiserade charkuteritillverkarna
nu talar
samma språk i sina deklarationstexter.
Kontrollen av de märkta varorna sker
internt inom företaget. Man sätter sitt
goda rykte i pant och garanterar även
varornas tekniska fullandning och goda
smak. Prov sänds regelbundet in till
forskningslaboratoriet för analys av vatten- och bindemedelshalt, bakteriologisk
undersökning, organoleptisk bedömning
etcetera. Vidare sker provtagning och
kontroll på produktionsplatsen, där även
hygienen övervakas.
Pä prisetiketterna skall finnas inte
bara uppgifter om kvantitet, å-pris och
belopp utan även öppen datumstämpling
med sista försäljningsdagen angiven. Vidare skall ges upplysning om samtliga
råvaror som används till 1 kg färdig
vara.
Först deklarerad efter dessa principer
är falukorven. Nu fortsätter man med
ytterligare sex av våra vanligaste charkuterivaror, frukostkorv, medisterkorv,
kokt medvurst, wienerkorv, fläskkorv
och köttkorv.
Märkningen har fört med sig många
tekniska problem, speciellt när det gäller naturskinnen. Mer och mer går man
därför över till konstskinn. S-märkt fläskkorv och köttkorv har fått ny dräkt av
vitt konstskinn, på vilken tryckt text syns
utmärkt. Ännu en fördel är att korven,
sä förpackad, tål att kokas utan att

Snärt och fakta
i årets
prisannons

spricka.
Varudeklarationsnämnden kommer säkerligen så småningom att överta kontrollen av charkuterivarorna. I avvaktan
på detta kan vi känna oss nöjda med
den nu genomförda reformen.
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Sverige.
Den jury, som hade i uppgift att bedöma
1963 års fackpre-ssannonser. hade stark
malmöanknytning. Den bestod av ICAköpmännen Sten Kristiansson, Hyllinge.
Sten Nilsson, Lund och Sture Svensson,
Malmö, direktör Per-Axel Widler, AB
Plåtmanufaktur, Malmö — juryns ordförande — samt chefsredaktör Sven
Lindblad, ICA-förlaget.
Syftet med Silverpilen är att ytterligare stimulera annonsörer och annonsbyråer att skapa matnyttiga och instruktiva fackpressannonser. Den annonsör,
som under 1963 lyckats bäst i det avseendet, ansåg juryn Addo vara. Den
prisbelönta annonsen visar dels en felaktig nedsummering gjord »för hand»,
dels en korrekt gjord på maskin. Juryns
motivering löd: »Annonsen är rakt på
sak. I tankeväckande bild samt ledig och
koncentrerad text lämnar Addo riktig
information och redovisar klart priset
på adderingsmaskinen. Addo-annonsen
är ett utmärkt exempel på hur man kan
göra saklig upplysning både slagkraftig
och snabbläst».

Denna annons
från Addo korades av juryn till
1963 års Silverpilsvinnare.

Den belönade annonsen har utformats
av direktör C E Richardsson, Addo, i
samarbete
med
reklamkonsulenterna
Bengt Kärfve och Jan G Andersson, redaktör Lars Wennberg samt art director
Kurt Lundkvist från AB Svenska Telegrambyrån, Malmö. Annonsbyrån fick
en miniatyr av Silverpilen för sin insats.
Dessutom fick de som utarbetat annonsen individuella priser i form av utlandsresor i ICA-regi.
Fyra hedersomnämnanden
Med hedersomnämnanden samt miniatyrer av Silverpilen hedrades följande
annonser: ABBA-Fyrtornet
AB i samarbete med Tessab Annonsbyrå AB. Stockholm, för »Salt sill har blivit ett modernt livsmedel». Bahco AB i samarbete
med AB Svenska Telegrambyrån, Stockholm, för »Verktyg verkliga självsäljare»
samt Petfoods Lid i samarbete med Allmänna Annonsbyrån AB, Stockholm.
»Goda nyheter för 1.2 miljoner nya konsumenter utanför Er dörr».
Särskilt hedersomnämnande tickSvenska AB Philips säljkurs »Ljuset som säljer». Den har utformats i samarbete med
annonsbyrån Antoni & Gehlin i Stockholm. Så här motiverade juryn detta val:
»Philips säljkurs behandlar butiksbelysningen osedvanligt åskådligt, såväl i bilder som i text. Säljkursen övertygar starkt
om att snålheten inte får bedra visheten
i den säljande butiken».

Det här tog 48 sekunder Dethartog13sekunder. ..medennyetektriskAddo-Xsombarakostar795:-
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Sortimentsdjup är ett mått på antalet artiklar av respektive varu-

ICA-tidningen

Det gäller sortimentet i din butik

När man talar om sortimentsbred
menar

man

det

totala

antalet

varuslag som butiken lagerför.

Dagens detaljhandel präglas av stor omvandling, inte minst ifråga om sortiment.
Först och främst sker en omfattande varuspridning. Sannolikheten att i en butik
vilkensomhelst påträffa en artikel vilkensomhelst ökar var dag. Detta för med sig
att branschbegreppet blir allt diffusare;
gränserna suddas undan för undan ut.
Förr skilde man på varuhus och specialaffärer av olika slag. De förra var
stora, de sistnämnda i regel små. Prissättning och marginaler skilde sig inte
nämnvärt ut mellan varuhus och specialbutik. Även omsättningshastigheten
var förhållandevis analog.
Nya »riktlinjer»
Självbetjäningssystemet,
bruttoprissystemets avskaffande och lärdomarna från
Amerika har emellertid visat vägen för
en utveckling efter nya riktlinjer. Varuutbudet blir brett, men lagren förhållandevis små och omsättningshastigheten i
gengäld hög.
I dagens läge torde det vara realistiskt
att tala om tre sortimentstyper:
allvarusortimentet, det fullständiga specialvarusortimentet och det reducerade specialvarusortimentet. Ett varuhus eller en
välsorterad lanthandel faller under ettan.
Ett snabbköp med komplett sortiment av
torra och färska livsmedel (allivs) får
representera den andra typen. Trean utgörs av mjölbutiken eller fruktaffären.
Den här strukturomvandlingen påver-
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kar på olika sätt sortimentets storlek,
sammansättning och kontinuerliga vidmakthavande. Vad är det som för närvarande händer i detta avseende inom
livsmedelsdetaljhandeln?
Det breda »standardiserade»
sortimentet
Jo, först och främst sker en sortimentsutvidgning. Genomsnittsbutiken får allt
fler artiklar på sin varulista. En viss uttunning sker samtidigt av de enskilda
varugrupperna, som sortimentsmässigt
blir allt grundare (det vill säga färre
märken och storlekar). Såväl ifråga om
djup som bredd på sortimentet blir skillnaderna allt mindre från butik till butik.
En slags standardisering håller på att ske.
Denna »likriktning» tar sig också uttryck
i ett minskat antal leverantörer som i allt
större utsträckning betjänar samma kunder.
Stapelvarorna (mjöl, socker, sirap, ärter etcetera) får allt mindre
betydelse
relativt sett. Nyheterna utgör på livsmedelssektorn allt mera förädlade produkter, vilket redan på sin tid hrr Sjöberg
& Hansson konstaterade i sin utredning
»Detaljhandelns struktur — sortiment
och märkesvaror» 1955.
I de fullsorterade självbetjäningsbutikerna spelar färskvarorna en allt viktigare roll i kampen om konsumenten. På
sikt kommer det att innebära att specialbutikerna i färskvaror i det närmaste

försvinner. En eller annan djupsorterad
ostbutik, fiskaffär, frukthandel etcetera
kommer förstås att klara sig i den hårda
konkurrensen. Vad inte självbetjäningsbutikerna konkurrerar ut. tar säkerligen
varuhusen och de stora livsmedelshallarna emellertid hand om.
Sortimentets marknadsanpassning allt
viktigare
Efterfrågan kommer sannolikt att stiga
och falla i allt snabbare takt. Som en
följd härav blir svårigheterna att hålla
ett kurant sortiment allt större och framför allt ökar konsekvenserna av ett misslyckande i detta avseende. Oförmåga att
hänga med i efterfrågeförändringarna
och
vidta lämpliga
sortimentsanpassningar
har visat sig vara den främsta orsaken
till att nya, välbelägna butiker med konkurrenskraftiga priser i Amerika fått
läggas ned i ganska stor utsträckning under de senaste två—tre åren.
Förvisso är det svårt för detaljisten
att bevaka alla förändringar som äger
rum på marknaden. Lika fullt är det
nödvändigt, vad de större produktgrupperna beträffar. Säsongväxlingarnas inverkan på sortimentet är sä välbekanta
att vi inte skall uppehålla oss vid dem.
Mera förrädiska är de
sortimentsglidningar som då och då äger rum inom
vissa varugrupper. Ta till exempel kaffe,
där utvecklingen går frän lösvikt till förFortsättning på nästa sida
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Fortsättning

från föregående

sida

packat, från omalet till målet, och från
kokmalet till bryggmalet. Men glidningarna sker inte med samma fart, och det
gäller att vara välsorterad i varje givet
ögonblick.

med 12, så kan två sortiment vara lika
stora, men det ena bredare och grundare
och det andra smalare och djupare.

Vad menar vi med sortiment?
När man använder ordet sortiment så
är det lätt att ta för givet att alla förstår
vad man menar, det vill säga att alla
uppfattar ordet likadant. För att undanröja risken av missförstånd tillåter jag
mig att något uppehålla mig vid innebörden av ordet sortiment.
Den definition jag själv funnit mest
genomtänkt är professor Curt Kihlstedts:
»Med en butiks sortiment avser vi den
mängd av varianter, som i ett givet ögonblick kan köpas av en kund i butiken».
Det är alltså frågan om det totala antalet artiklar, och det bör vara fråga om
ett flertal varianter, så att kunden har
möjlighet att välja.
I definitionen användes ordet variant.
Vad avses? Enligt professor Kihlstedt är
en variant »den minsta enheten i ett sortiment». Själv brukar jag använda ordet
artikel synonymt med variant.

När man talar om

sortiments-

bredd menar man det totala antalet varuslag som butiken lagerför, exempelvis kaffe, tvål, damstrumpor och så vidare. Ju fler
varuslag den för, desto bredare
är sortimentet givetvis.

Sorrimentsdjupet å andra sidan
är ett mått på antalet artiklar av
resp. varuslag. Ju flera artiklar,
desto djupare är sortimentet. Ge-

Varuslag eller varugrupp?

nom att dividera det totala an-

Man talar också om varuslag varmed
avses en klass av produkter som fyller
samma funktion för konsumenterna.
Exempel: kaffe, tvål eller damstrumpor,
som var och en innehåller en rad varianter eller artiklar.
Varje storlek av varje märke utgör en
artikel.
Vissa varuslag återfinns ofta tillsammans, varför det är praktiskt att tala om
varugrupper. Exempel på detta: matbröd, konfektyrer och läskedrycker. Låt
mig dock göra er uppmärksam på att
detta begrepp inte är helt entydigt.
Bransch är ännu ett begrepp i det här
sammanhanget. Vissa varugrupper tenderar att kombineras oftare än andra.
På så vis uppstår vad man kallar branscher, som är mer eller mindre avgränsade, beroende på vilka varugrupper det
är frågan om. Branschen bestäms inte av
alla varugrupper i sortimentet utan av
en kärna som inte behöver men i regel
brukar kombineras med kompletterande
varugrupper.

talet artiklar med antalet varu-

Sortimentets bredd och djup —
två skilda saker
Som redan framhållits bestäms ett sortiments storlek av det totala antalet artiklar i butikens varulista. Ett sortiment
av viss storlek kan emellertid variera i
bredd och djup. Bredden gånger djupet
ger omfånget eller storleken. På samma
sätt som både 2 X 6 resp. 3 X 4 är lika

slag får man ett mått på butikens
genomsnittliga sortimentsdjup,

Översortering eller undersortering?
Ett lager kan vara över- eller undersorterat. Man kallar ett sortiment översorterat när det innehåller artiklar som saknar efterfrågan. Undersortering föreligger när sortimentet saknar artiklar som
efterfrågas av kunderna. Inget hindrar.
och i praktiken inträffar det ofta, att en
butik är översorterad på vissa varuslag
och undersorterad på andra. I bägge fallen rör det sig emellertid om felsortering.
I det första fallet går det ut över om
kostnaderna; i det andra över omsätt
ningen.
När är butiken välsorterad?
Helst bör butiken förstås vara välsorterad, vilket innebär att butiken har alla
gångbara artiklar inom sitt varuområde
men däremot icke för artiklar som av
olika anledningar inte efterfrågas.
Av resonemanget hittills framgår att
en butik som har 3.000 artiklar inte behöver vara mera välsorterad än en som
bara har 2.500 artiklar. Det ankommer
helt på hur »gångbara» artiklarna i resp.
butik är.
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I det här sammanhanget vill jag gärna
nämna att en undersökning för något år
sedan gav vid handen att den butik som
allmänt ansågs vara stans mest välsorterade vid inventeringskontroll visade sig
ha det minsta antalet artiklar av alla
butiker i stan!
Är sortimentsbållning och lagerhållning
samma sak?
Slutligen bör skillnaden
mellan sortimentshållning och lagerhållning belysas.
Att en butik vid en viss tidpunkt har ett
visst sortiment betyder att butiken åtminstone har en enhet av varje lagerförd artikel. Vid bestämning av butikens
lagerhållning vill man däremot veta hur
många enheter butiken har av de olika
artiklarna.
Man får inte heller blanda ihop begreppen punktsortiment
och periodsortiment. Det sistnämnda kan aldrig vara
mindre än det förstnämnda. I regel är
periodsortimentet större än punktsortimentet, då tillfälliga lagertömningar så
att säga »slår igenom» vid en punktinventering. Det antal artiklar som lagerförts någon gång under 1963 är således
för nästan alla butiker betydligt större
än det antal artiklar som fanns i lager
vid inventeringen den 31 december 1963.
2.500 artiklar normalt idag
En fullsorterad livsmedelsbutik i storleksklassen 750.00O—1.0OO.0OO kronor/
år torde idag normalt ha cirka 2.500 artiklar i sitt sortiment. Den utvidgning
som äger rum är av storleksordningen
150—200 artiklar om året.
Som jämförelse kan nämnas att den
amerikanska genomsnittsbutiken enligt
Progressive Grocers undersökningar utökade sitt sortiment med 235 artiklar
om året mellan 1950 och 1960, närmare
bestämt från 3.750 artiklar till 6.100.
S—10 % fler artiklar varje år
Tyvärr finns det få data om svenska
livsmedelsbutikers
sortimentstillväxt.
ICA-förlaget inventerade en mellansvensk självbetjäningsbutik
1956 och
1961. Sortimentet hade under dessa år
ökat från 1.308 till 1.801 artiklar, det vill
säga 38 %, eller drygt 7V2 % o m året.
En stor stockholmskedja förnyade under samma tidrymd sitt sortiment 25 %
per år. Härav utgjorde 15 % byten mellan märken och storlekar av varuslag
som redan fanns i sortimentet, medan
resterande 10 7» representerades av helt
nya varuslag. I detta fall var tillväxten
således 10 % om året.
För en butik med 2.500 artiklar innebär en 10-procentig sortimentsökning att
en ny artikel tas upp så gott som varje
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dag som butiken har öppet! Att finna
nya artiklar är inte så svårt. Problemet
är att bereda dem plats i hyllorna, diskarna, boxarna och så vidare och än mer
vad man skall slå ut av det redan befintliga sortimentet för att friställa detta utrymme. Till frågan om utslagning skall
vi emellertid återkomma i ett kommande nummer.
Olika sortimentsökning för olika varuslag
Att tala om genomsnittlig sortimentstillväxt ger en felaktig bild, då sortimentets
ökning minst av allt är likformig för
olika varuslag. Exempel på detta finns
det gott om i den ICA-butik som redan
nämnts. Kex och skorpor ökade mellan
1956 och 1961 i denna butik med 1 6 6 %
(från 38 till 101 artiklar), gruppen saft,
sylt, marmelad med 1 1 6 % (från 45 till
97), läsk- och maltdrycker 86 % (från
21 till 39). djupfryst med 58 % (från 48
till 76) och sill- och fiskkonserver med
36 % (från 75 till 102). Hårt bröd däremot vidgick en sortimentsminskning med
11 % (från 18 till 16 sorter).

98 %. Marknadstrean fanns endast representerad i 917° av butikerna och
fyran i 89 % av butikerna. Observera då
att tandkräm är ett varuslag som inte
löper speciellt stor risk att (på grund av
hög omsättningshastighet) tillfälligt ta
slut i laaer!

50 % av sortimentet ger 10 % av
omsättningen

Man anser det vara ert bra resultat i en modern allivsbutik när
omsättningshastigheten ligger omkring 25, det vill säga att genomsnittslagret omsätts varannan
vecka. Då ligger ju huvuddelen av
omsättningen i färskvarorna, som
av nödvändighet måste rotera 150
—325 gånger per år.

Halva sortimentet byts ut under 5 år
Varje sortiment undergår således förändringar. Vissa artiklar inom vissa
varuslag byts ut mot andra artiklar inom samma varuslag. Men dessutom tillkommer en rad nya artiklar, ibland till
och med nya varuslag. Resultatet blir en
sortimentsförändring
som ofta kan vara
av betydande storleksordning.
För ovannämnda
stockholmskedjas
vidkommande innebär en 25-procentig
förändring varje år att drygt 75 % av
det ursprungliga sortimentet efter fem
år försvunnit ur butiken och ersatts med
andra artiklar. IDAF fann för ett antal
göteborgsbutiker att sortimentet under
den sista hälften av 50-talet förnyades
till 50 %, vilket torde vara mera normalt
än 75 %. Hursomhelst så kommer man
inte ifrån att det är frågan om verkligt
stora sortimentsförändringar som måste
genomföras om efterfrågans förändringar
skall speglas på hyllorna. Och det skall
de ju!
Alla butiker har defekter
Allt är förvisso relativt. . . även sortimentets konkurrenskraft. Alla butiker
(det vill säga även konkurrenterna) saknar någon gång starkt efterfrågade varor, bland annat på grund av tillfälliga
lagertömningar.
En undersökning som Affärsindex utfört förtjänar att relateras här. Undersökningen som gällde tandkrämssortimentet i 90 livsmedelsbutiker visade att
inget tandkrämsmärke uppnådde hundraprocentig butikstäckning; maximum var

Varje butikschef bör besinna att
av 2.500 artiklar i butiken bidrar
1.000—1.500 till endast 1 0 % av
omsättningen! Detta framkom till
exempel

vid
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undersökning av fyra självbetjäningsbutiker med en genomsnittsomsättning på 1.250.000 kronor
1961.

Självbetjäningssortimentet större än
betjäningssortimentet
Det ligger nära till hands att anta att
självbetjäningsbutikens sortiment är snävare (det vill säga mer disciplinerat)
än betjäningsbutikens. I allmänhet är
detta emellertid inte fallet.
Ett illustrativt exempel på detta förhållande ger direktör Bo P Kaiser, Affärsindex. En specialundersökning om tvättmedel och schampoo gav enligt dir. Kaiser vid handen att den genomsnittliga
självbetjäningsbutiken lagerför betydligt
fler märken och storlekar av dessa båda
varuslag än konkurrerande betjäningsbutiker av samma storlek.
Av samma undersökning framgår också att självbetjäningsbutikens lagerhållning däremot är kurantare än betjäningsbutikens.
Jolin

Örtengren
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Bättre smak på löst te än pä te i påsar
Sverige är ett kaffedrickande land, men
konsumtionen av te är också ganska ansenlig. 1962 till exempel importerades
1.170 ton te.
Det påsförpackade teet som vunnit
allt större terräng, är praktiskt vid snabbservering, men ger i regel inte samma
stimulans och smak som te i lös vikt.
Det finns tio olika kvalitetsbeteckningar
på te, och de är i rangordning följande:
Flowery Orange Pekoe, Broken Orange
Pekoe, Broken Pekoe, Orange Pekoe.
Pekoe, Pekoe Souchong, Broken Pekoe
Souchong, Souchong, Fannings, Dust.
Flowery Orange Pekoe med Golden
Tips eller Silver Tips anses vara det
finaste. I Sverige kallas det för blomte.

Den vanligaste tesorten i Sverige är
Ceylon. Bland de indiska tesorterna
märks Darjeeling — ett förnämligt te —
samt Assam. Följande tesorter är kinesiska: Keemun, Tarry Lapsang Souchong
— med röksmak. Earl Grey — smaksatt
med olja, Yunnan samt Jasmine — i den
senare sorten har även blommorna tagits
med.
Vill man ha ett gott te skall man välja
ett te av hög kvalitet. Och de skall helst
bryggas i en oglaserad kanna av lergods.
Teet skall dra i 3—4 minuter. Kinesiskt
te dock något längre. Därefter bör tebladen avlägsnas. I annat fall blir drycken gärna för besk.

Löpsedelband för streamers och plakat
Att sätta upp plakat och streamers på
inner- och ytterväggar bör gå snabbt.
Och plakaten måste sitta säkert. En bra
metod är att använda löpsedelband. Tobaksaffärerna sätter upp tidningarnas
löpsedlar på sådana. Tillvägagångssättet
är mycket enkelt. Banden fästs först på
lämplig plats. När man sedan sätter upp
en streamer eller ett plakat använder
man en särskild metallrulle. Man drar
rullen över papperet mot de två lodrätt

fastsatta band, som åtgår för varje plakatplats. Bandens hullingar tränger igenom papperet som spanns fast. Bredden
mellan banden och likaså höjden bestämmer man själv, beroende på var
man vill ha plakaten och vilken effekt
man vill uppnå. Banden passar lika bra
både i butiken och på fasaden.
Löpsedelbanden och metallrullen kan
för en billig penning köpas hos Tobakshandlarnas Riksförbund.

Var går gränsen för lönsam direktreklam?
Det kan ofta vara lämpligt att följa upp
och förstärka effekten av veckoannonsen
med direktreklam. Men först bör man
ställa sig frågorna: Lönar sig min direktreklam? Når den det mål som jag eftersträvar eller blir den bara självändamål?
Var går gränsen mellan den berättigade
och den gagnlösa direktreklamen?
Genom att grundligt tänka igenom
sina möjligheter ifråga om reklam, undviker men onödiga och dyrbara felinvesteringar.
Den tyska facktidningen Rewe-Echo
har tagit upp ämnet. Så här resonerar
den sig fram till, hur en vanlig livsmedelsaffär bäst kan använda sig av direktreklamen:
Vi måste ha klart för oss, att det är
mycket svårt att öka sin omsättning genom att söka utvidga sin kundkrets.
Varje livsmedelsaffär har ett naturligt
kundområde beroende av det geografiska
läget och på närheten till konkurrenternas affärer. Med varje meter som man
med sin reklam avlägsnar sig från sitt
eget områdes medelpunkt, stiger kostnaderna. De stegras progressivt ju längre
bort reklamen bedrives. Till slut når
man den punkt bortom vilken reklamen
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är alltför dyr för att på något sätt löna sig.
Det är mycket frestande att satsa hårt
på direktreklamen och sprida den över
ett stort område i den goda tron, att den
alltid bär frukt. Men låt oss alltså komma överens om, att så inte är fallet.
Om nu inte reklamen kan vidga kundkretsen, har den då alls något berättigande? Här blir svaret ett obetingat ja.
Direktreklamens viktigaste uppgift är att
inom den kundkrets affären redan har
öka omsättningen. Målet för köpmannen
bör vara att på allt sätt förmå kunden
att göra alla uppköp i hans affär. Här
bör han sätta in all sin reklamkonst.
Helt annorlunda ligger det till ifråga
om en stor marknadsartikel. Där kan
man lägga upp en bred reklam, som når
ut över ett mycket stort område. I det
fallet lönar det sig. Men den enskilde
köpmannen bör akta sig för att snegla
för mycket på den sortens reklam.
Innan du sätter igång en stor reklamkampanj, bör du alltså noga tänka igenom, hur långt ditt naturliga kundområde sträcker sig och var gränsen går
för din reklams lönsamhet. Direktreklam
utan resultat kostar dig mycken onödig
möda och mycket pengar.

Hur far nya
ICA-emblemel
användas?
Får jag som köpman använda det nya
ICA-märket i mina kundbrev till exempel? Naturligtvis — dock under förutsättning att märkets utformning på intet
sätt förvanskas. ICA-Förbundet har utarbetat riktlinjer för hur ICA-emblemet
bör presenteras för att det skall få en
enhetlig verkan med största möjliga slagkraft. Här återger vi i punktform några
av de viktigaste reglerna:
• ICA-emblemet bör återges i exakta
proportioner. Rita därför inte av det
på fri hand.
• ICA-emblemet får inte stympas eller
framträda oklart genom att annan text
placeras över emblemet.
• ICA-emblemet bör återges antingen i
huvudfärgen gulröd eller i neutrala
färger, exempelvis svart eller grått.
• ICA-emblemet bör inte förekomma i
enbart konturer utan med fyllda staplar. Raster kan också användas.
• ICA-emblemet bör inte förses med
någon skuggning eller extra kontur.
• ICA-emblemet bör inte sammankopplas med något annat ord för att få en
ordsammansättning som exempelvis
»ICA-erbjudande»,
»ICA-kampanj»
eller dylikt. För sådana fall gäller
speciella regler beträffande typsnitt,
textens placering med mera.
• ICA-emblemet är asymmetriskt. Placera det därför inte i mitten av annons eller kundbrev utan mot någon
av sidorna.
Vidare gäller bland annat följande regler som tillkommit för att värna om
ICA-kedjans good-will:
• ICA-emblemet bör inte sättas på varor
vars kvalitet kan medföra försämrad
good-will för ICA. På färskvaror i
konsumentförpackningar för vilkas
kvalitet inköpscentralerna inte ansvarar får ICA-emblemet inte placeras.
• ICA-emblemet bör inte användas i
egna annonser eller andra försäljningsaktiviteter som kan kollidera med
säljsamverkan.
Det rena, snyggt utformade kundbrevet
till höger är ett föredömligt exempel på
hur 1CA-märket
använts på rätt sätt.
Kundbrevet
är framställt med elektro-^
stencil, vilket gör att man kan använda
tryckt material som original. Din inköpscentral tillhandahåller
gratis klippark
med original, avsedda för kundbrev.
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hushålla...
handli hos
Vår butik är en av de
9000 ICA-butiker som genom
effektivt samarbete och
större gemensamma resurser
garanterar våra kunder
kvalitetsvaror till priser
som gör hushållskassan dryg-

Fyra kul tips till

Sälj påskris i butiken!
Påsken är snart här och det är hög tid
att rusta upp inför denna fina försäljningshelg. Det skall synas att våren och
påsken gör sin entré. Hela butiken skall
spraka av färg. Ett jättetillfälle till extraförsäljning och en fin serviceåtgärd till
dina kunder är att sälja påskris. Och
tänk vilken färgklick det buntade riset
kommer att utgöra inne i butiken. Du
kan säkert finna någon äldre dam i kundkretsen, som vill hjälpa dig med att tillverka påskriset.

Pfiskkaffet säljer ägg! •
Här ett tidigare prövat och uppskattat
»jippo». Stämpla exempelvis ett ägg i var
20:e förpackning med butikens namn.
Den kund som i sin äggförpackning finner ett sådant ägg tar det med till butiken vid nästa besök och får då köpa
1/4 kg påskkaffe för exempelvis 50 öre.
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Schalett pä lockarna!
Ett annat sätt att skapa kul påskstämning i butiken: Rutiga schaletter på alla
kvinnliga huvuden. Var säker på att det
kommer att få upp humöret ytterligare
på både kunderna och er som arbetar i
butiken. Med den arbetsglädje — och
köplust — ett gott humör skänker har
ni stora möjligheter att i år slå alla tidigare års påskförsäljningar.

Massexponera ägg!

•

Äggen hör samman med påsk och naturligtvis kommer du att sälja mycket av
den varan. Men genom att backa upp
äggförsäljningen med en snygg och massiv äggexponering kan du säkert sälja
ändå mer. Det ordinarie utrymmet för
ägg räcker förmodligen inte. Exponeringen på bilden är lätt att göra. Använd hönsnät som du fäster ihop till en
cylinder och fyll den med tomma äggfack. Texta ett prisplakat och dekorera
med påskris.

lCA-tidninKcn
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Vad
svarar
du
pa
det!
o

Anita Larsson, 21 år, Karl
Lings Livsmedel,
Råneå

Lars Sundström, 21 år,
Strömbäcks
Snabbköp,
Luleå

1. En kund är intresserad av en konserverad soppa. Nu frågar hon: Hur drygar
man ut burk- eller paketsoppan?

Jag skulle rekommendera kunden att
köpa litet extra av de ingredienser som
redan finns i soppan. Eller också föreslå
henne att dryga ut den med andra passande ingredienser, till exempel prinskorv skuren i små bitar, små fina köttbullar, små makaroner och så vidare.

Kunden kan ju köpa en familjeburk, det
vill säga den större storlek som finns av
somliga soppsorter. Men hon kan också
köpa andra saker att dryga ut med. Man
kan föreslå en buljongtärning till köttsoppan eller extra grönsaker till grönsakssoppan.

2. Vad kan man göra för att ge soppan
en mera hemlagad och personlig smak?
Kryddsättningen på köpsopporna är i regel rätt neutral.

Peppar och salt är naturligtvis det första
man tillsätter för att förhöja smaken.
Och socker om det är en sötad soppa.
Man kan också tillsätta kokt purjolök,
selleri eller potatis till sådana soppor där
det är lämpligt. Litet grädde gör champinjonsoppan och sparrissoppan mycket
godare. Och varför inte en extra smörklick?

Kryddor efter egen smak skall det vara.
Gärna lite mera ovanliga kryddor än
bara peppar och salt. En liten smörklick är ett annat knep. Eller varför
inte en skvätt grädde i den redda soppan?
Och så kan man själv reda soppor.

3. Vilket blir billigast — den helt hemlagade soppan eller fabrikssoppan?

Det är billigare att köpa fabrikantsoppa.
Såvida man inte har köttrester som man
vill tillvarata eller grönsaker från egen
odling. Att fabrikantsoppan blir billigare
beror främst på den stora tidsbesparing
den innebär. Och har man bara en smula fantasi, så kan en burksoppa bli lika
god som en hemlagad soppa.

Skall man bara se på kontantutläggen
så är det billigast att göra soppan själv.
Speciellt om det är en stor familj. Men
det kräver tid och arbete och sådant
kostar också pengar. Därför blir det billigare med fabrikantsoppan. I varje fall
om det är en familj på endast två—tre
personer.

4. Kan burksoppor användas
annat än just soppa?

Köttsoppan kan man exempelvis göra en
god stuvning på. Av tomatsoppan eller
gulaschsoppan borde man kunna åstadkomma en fin köttsås till spaghetti. Även
en del andra färdiga soppor kan man använda som såser.

En del soppor kan man använda som
såser. I så fall står det på förpackningen.
Man kan också använda en del soppor
att ångsteka kött i. Men man måste vara
försiktig med de färdiga sopporna. Späda
dem enligt anvisningarna. Annars blir
de lätt för salta.

till något

Nästa gång kan det bli din tur art svara
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kommentar

Marianne Granström, 18 år,
H. Rönnbäcks
Specerier,
Tore

De röna svaren:

Hushållslärare
Olsson, ICA.s
Stockholm

Det enklaste sättet att få soppan att räcka
till flera personer än den är beräknad
för är att späda den mera. Med risk för
att soppan blir lite vattnig. Det är därför
bättre att dryga ut den med mera sådana ingredienser som redan finns i
soppan. Mera grönsaker i grönsakssoppan exempelvis.

Sopporna i mindre förpackningar
kan kunden dryga ut med litet
buljong samt reda av om så önskas. RLs, spaghetti, makaroner med
mera bidrar också till att både
piffa upp och dryga ut en soppa.
Drygar ut gör även extra tilltugg.
exempelvis varma smörgåsar.

Alla tre har ganska klart för sig hur man
får en burk soppa att räcka längre. Lars
förslag att välja familjeburk, är klokt.
Den burken ger cirka en liter färdig
soppa. Enklaste sättet att dryga ut en
burksoppa är att tillsätta buljongtärning
och vatten. Snabbmakaroner och snabbris till är både snabblagat och mättande.
Ett annat bra tips är att råriva grönsaker
till kött- eller grönsakssoppa och lägga i
det några minuter innan soppan skall serveras. Höjer även soppans näringsvärde.

Först kan hon ta till mera kryddor,
peppra och salta efter egen smak. I köttsoppan eller gulaschsoppan sätter hackad
lök extra piff på det hela. Och en smörklick gör köttsoppan godare, tycker jag.
Är det en dessertsoppa, så kan en klick
vispad grädde göra underverk.

Man kan krydda efter egen önskan. Godare och fylligare i smaken blir de redda köpsopporna om
de avslutas med litet grädde eller
en klick smör. Ett par matskedar
vin kan också förhöja smaken.
Och litet extra garnityr, till exempel ärter eller räkor i tomatsoppan, ger en piffigare smak.

De flesta fabrikanter kryddar med avsikt sopporna svagt. Rekommendera gärna kunden att krydda med litet mer
ovanliga kryddor: Fyra-kryddor, paprika
eller timjan till köttsoppan. Riven eller nypressad saft av citron till tomatsoppan.
Finklippt persilja, dill, gräslök eller kryddkrasse ger vitaminer och färg. Och alla
tre kände till att en smörklick och litet
grädde förgyller de flesta soppor.

Det blir förstås billigast om man lagar
soppan själv. Den blir också drygare.
Och så kan man få fram den personliga
smaken bättre. Men naturligtvis går tilllagningen av den färdigköpta soppan
fortare. Oftast behöver man då bara värma den.

Hemlagad vardagssoppa blir billigare än en köpt med några få
undantag. Soppa lagad på riktig
köttbuljong blir betydligt dyrare
än den köpta, men är då också
överlägsen i smak. Tidsmässigt
vinner man på att köpa färdig
soppa.

Hemlagade vardagssoppor blir billigare
än »köpsopporna» och det visste både
Marianne och Lars. Men — som Lars
så riktigt påpekar — är tid också pengar,
i synnerhet för en förvärvsarbetande husmor för vilken matlagningen får ta minsta möjliga tid.

Den frågan blir nog värre att svara på.
Men jag tror nog att hon kan använda
en del soppor till såser. Vilka det är vet
jag inte. Men det bör väl stå på burkarna? Jordärtskockssoppan blir puré om
man späder den litet mindre.

Burksoppan passar bra att brässera kött, fisk eller grönsaker i.
Det går även utmärkt att använda
många soppor som sås. Anvisning finns i regel på förpackningarna.

Alla har rätt i att de flesta burksopporna
går att servera även i annan form. De
flesta fabrikanter har. som Lars säger,
recepttips och råd på sina förpackningar.
Sopporna kan också användas som redning i grytor, som gratängsås m.m. Soppor med krämig konsistens passar utmärkt att använda till sås. Ge gärna tipset att servera sparrissoppa som sus till
fisk, tomatsoppa till fisk. kött eller grönsaker. Soppor som skall redas är utmärkta
att koka kött och fisk i.

ICA -tidningen

Britta
provkök,
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Öppna kartongerna rätt
så går prismärkningen snabbt
och exponeringen lätt.
Göran Sandberg, IC A-tidningen,
visar här hur du skall göra!

Har du räknat alla kartonger som kommer till butiken under en vecka? I en
medelstor butik rör det sig säkert om
150—200. Det är en stor »apparat» innan innehållet i alla dessa kollin kommit på plats i butiken. Många arbetsmoment skall utföras. Arbetsmoment
som kostar både tid och pengar. Därför
är det viktigt att du inte plockar med
varorna mer än nödvändigt. Att du använder rätt hjälpmedel och så vidare.
Arbeta i lag
ICA-bilen har lastat av butikens veckobehov av varor. Det gäller att snabbt få
ut dem i butiken. Arbeta då i lag, exempelvis så här:
Du till exempel öppnar alltid alla kartonger. Passa då samtidigt på att lära
dig hur olika kartonger skall skäras upp
för att varorna sedan snabbt skall kunna prismärkas och exponeras. Den lärdom du därigenom skaffar dig gör att
du väsentligt kan förkorta tiden — och
därmed kostnaderna — för det här
arbetet.
Men du behöver ett bra hjälpmedel
— en kartongkniv! Den är lika viktig i

butiksarbetet som prisstämpeln. Saknar
du sådan så tala med någon fabrikantrepresentant. Han kan säkert skaffa dig
en.
En av dina kamrater tar hand om
prismärkningen. Han kommer därigenom snart att snabbt hitta rätt i prisboken. Kamraten prismärker sedan varje
enskild artikel. Han lär sig då var och
hur man prismärker olika varor bäst och
snabbast.
När ni sedan fyller på ute i butiken
skall ni märka hur smidigt och snabbt
det arbetet går. Inga avbrott för att skära
upp kartonger, leta fram priser, pris-,
märka och så vidare. Ni kan helt koncentrera er på att ladda upp i hyllorna.
Att öppna kartongerna och prismärka
på lagret ger dig flera fördelar: Dels
får du arbetsro. Dels kan du arbeta i
längre serier, vilket spar tid. Dels hindrar du inte kunderna i butiken.
Ibland kan det dock vara lämpligt att
utföra alla arbetsmomenten ute i butiken. Exempelvis när du skall bygga upp
en gondolexponering. Möjligt är också
att den dag kommer då det här arbetet
förläggs till kvällstid.

Utnyttja

rivtejpen!
En del fabrikantförpackningar är försedda med rivtejp, vilket du naturligtvis
skall utnyttja. Det är det
absolut snabbaste sättet att
öppna en kartong. Det är
också mest praktiskt antingen du har för avsikt
att plocka upp varan i hyllan eller brickexponera den.
Genom att använda rivtejpen bäddar du också för
snabb prismärkning.
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Rött öppnat...

Håll kniven lätt!
Så här arbetar du med kartongkniven: Håll den lätt i handen.
Låt tummen vila mot kartonglocket och de övriga fingrarna
mot kartongens sida. Då kan du styra kniven. När du öppnar
exempelvis en kartong med tvättmedelspaket — luta kniven
uppåt en aning. Risken för att skada något paket minskar då.
Och hjälp med fingrarna till att böja upp locket. Då ser du
lättare hur du skär.

Lock och botten blir brickor
När en vara skall brickexponeras skär du upp kartongen så
att du får brickor av lock och botten. Fortast går det om du
på varje sida gör snittet både upptill och nedtill innan du
fortsätter med nästa sida. Lägg locket bredvid kartongen och
lyft över det översta burklagret så som bilden visar. Nu kan
alla burkar snabbt toppmärkas.

ICA-tidningen
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. snabbi prismarkt

Prismärk varan i kartongen
Under ett år prismärkes många tusen varor i din butik. Därför är det så viktigt att transportförpackningarna öppnas rätt
för att prismärkningen skall gå snabbt.
Använd stämpel så mycket som möjligt. Den är både snabb
och lätt att arbeta med. Toppmärk! Det spar tid åt både kund
och kassörska. Där så är möjligt — prismärk medan varan
står kvar i ytteremballaget. I övriga fall — öppna kartongerna
och stämpla etiketterna på lagret. Sätt sedan på dessa varefter
du plockar upp i hyllorna.

Stämpla - flytta fram - stämpla
Du skall prismärka en kartong innehållande två lager konservburkar. Gör då så här: Prismärk översta burklagret. Ta
ur en rad. Prismärk burkarna under. Skjut över nästa rad dit.
Prismärk de tre nu blottade burkarna. Och så vidare. Skjut
hela tiden burkarna åt ett håll.
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... Hill exponerat

Gavel hindrar kras
Även burkar och flaskor av glas kan
med fördel brickexponeras. Men spar då
relativt mycket kvar av kartongens väggar. Skär sedan ner gavlarna snett och
framkanten relativt lågt, som bilden visar. Gavlarna minskar risken för kras
samtidigt som de gör exponeringen stadig. Den lägre framkanten gör att burkarna ändå kommer att synas väl.

Lätt gjort stadigt resultat
Ett enkelt sätt att göra en gondolgavel
säljande är att där bygga upp en brickexponering. Det går snabbt. Det blir
stadigt. Och det säljer. För att fä upp
varorna i bekväm tahöjd — ställ ett
skyltbord eller snygga tomlådor underst.

Locket av för störtning
Tänk så lätt det gar att störtexponera när
locket på kartongen skurits bort' Och
varje burk prismärkts! Inget besvär med
kartongflikar. Ingen onödigt lång trängsel bland kunderna.

ICA-tidninxcn

Är du
en bro kamrot?
Säkert häller du med om att en av de
viktigaste förutsättningarna för trivsel i
arbetet är ett gott kamratskap inom arbetsgruppen. Undersökningar har också
visat att det goda kamratskapet spelar
en viss roll när det gäller produktiviteten.
Ingen kan i längden känna arbetsglädje
och hålla sin arbetsprestation på en hög
nivå som inte har någon eller några goda
kamrater omkring sig. Arbetsplatsen är
en del av vårt liv; vi vistas där en tredjedel av dygnets timmar.

Fil.lic. Henrik Järnefors, Farsta
som i sitt arbete som industripsykolog sysslar mycket med personaltester, har här för ICAtidningens räkning
sammanställt
tolv frågor. Med hjälp av dessa kan
du testa dig själv och din
kamratanda.

Vad innebär det då att vara en »god
kamrat»? På denna fråga kan man nog
inte ge ett entydigt svar. Vi människor
är så olika och har ett så olikartat sätt
att se på saker och ting, att värdera,
tycka och tänka. Vad den ene uppfattar
som ett utslag av det bästa kamratskap
kan den andre på samma arbetsplats
kanske ställa sig tämligen likgiltig inför.
Därför kan vi nog inte heller ställa upp
några generella regler för hur man skall
vara när man är en god kamrat. Men
vissa elementära grundsatser kan vi av
erfarenhet ange.
Vi kan utgå ifrån att ett visst beteende
av oss i en särskild situation uppfattas
som »gott» eller »kamratligt» av de flesta,
medan ett annorlunda beteende i samma situation av de flesta uppfattas som
»dåligt» eller »okamratligt». Därför har
vi sammanställt några sådana vanliga
»samarbetssituationer» och gett dem olika alternativa lösningar. På så sätt kan
var och en som vill pröva hur han själv
är som »kamrat» på sin arbetsplats med
en enkel metod testa sig själv.
Vi har också gjort det litet mera spännande genom att den som testar sig själv
kan jämföra sina svar med vad en erfaren jury har funnit vara det »bästa»
eller det »sämsta» alternativet. Förutsättningen för ett något så när rättvisande resultat är att du försöker vara absolut ärlig. Bedöm alltså inte de olika
svarsalternativen efter vad du tycker att
du borde handla i en viss situation utan
efter vad du verkligen menar att du
skulle ha handlat eller kominer att handla.
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Testningsregler
Varje fråga har fem alternativ, a, b, c,
d och e. Sätt på den prickade linjen en
l:a för hur du skulle ha handlat
och en
2;a för det »sämsta beteendet
Endast en etta och en tvåa för varje fråga! Se sedan efter på sidan 59 där du
finner en kort kommentar till frågorna
och juryns bedömning av svarsalternativen. Där kan du också räkna samman
din egen poängsumma.

Här han du testa dig själv!
I En arbetskamrat klarar inte av en arbetsuppgift. Det är bråttom och endast
du kan hjälpa. Vad gör du?
a . . . . Ber honom vända sig till chefen?
b . . . . Hjälper till även om du måste
släppa andra för dig viktiga saker?
c . . . . Ber honom fråga någon annan som
säkert har bättre tid än du själv
har?
d . . . . Säger att du inte har tid?
e . . . , Ber honom återkomma något senare när du får tid?

L En av dina arbetskamrater blir långvarigt sjuk och Jäggs in på ett sjukhus
en ganska lång väg från arbetsplatsen.
Skulle du . . .
a . . . . resa till sjukhuset för att hälsa på?
b . . . . skicka ett vykort med ditt och några kamraters namn på?
c . . . . skicka en blomma någon gång?
d . . . . vänta till dess att kamraten kommer ut från sjukhuset och välkomna honom då?
e . . . . sätta igång en insamling bland
kamraterna?

U Två av dina arbetskamrater råkar i
häftig dispyt. De förolämpar varandra
och verkar mycket uppretade. Vad gör
du?
a. . . . Går emellan för att medla på ett
lugnt och sansat sätt?

lCA-lidnirKin

b . . . . Tar parti för den ene som du tycker har alldeles rätt?
c. . . . Skyndsamt hämtar andra kamrater
för ett ingripande?
d.. . . Står lugnt och ser på utan att ingripa?
e . . . . Förebrår kamraterna och säger åt
dem att hålla sig lugna?

• t Chefen har missuppfattat en situation
och beskyller en arbetskamrat med orätt
för något som du själv gjort dig skyldig
till. Skulle du . . .
a . . . . be arbetskamraten att tala om för
chefen hur det ligger till?
b. . . . låta saken bero utan att säga någonting?
c . . . . vänta tills chefen gått för att därefter tillsammans med kamraten
uppsöka chefen och tala om hur
allt förhåller sig?
d. . . . genast tala om för chefen hur det
ligger till?
e . . . . ej säga någonting i chefens närvaro men efteråt be kamraten om
ursäkt för detta?

V En arbetskamrat är i tillfällig penningknipa och ber dig om ett mindre lån.
Skulle du . . .
a. . . . hålla på din princip att aldrig låna
ut pengar men försöka hjälpa arbetskamraten med lån från annat
håll?
b . . . . låna honom pengar men mot viss
ränta?
c . . . . be honom vända sig till en annan
person som säkert kan hjälpa honom?
d . . . . skylla på att du för tillfället inte
har några pengar?
c . . . . låna honom av ditt lilla sparkapital utan förbehåll?

O En mindre stöld begås på arbetsplatsen. En arbetskamrat är skyldig men får
behålla platsen. Skulle du . . .
a . . . . uppträda som förut mot honom
men vara på din vakt?
b
uppträda som förut mot honom?

ICA-tldnlngen

c. . . . uppträda nedlåtande mot honom?
d. . . . undvika honom och även varna
andra för honom?
e . . . . uppträda som förut mot honom
och vid tillfälle visa att du litar på
honom?

. försöka övertala någon annan att
hjälpa honom?
. . avråda kamraterna från att erbjuda sin hjälp?
. inte lägga dig i saken' 1

10 Du

* En arbetskamrat måste för en viktig
familjeangelägenhet resa tio mil på söndag. Han saknar bil och körkort och kan
komma till platsen endast med bil. Han
undrar om du vill köra honom i din bil.
Du har bestämt att ha det lugnt och
skönt på söndagen. Vad gör du?
a. . . . Skyller på förhinder?
b. . . . Erbjuder honom skjuts?
e . . . . Försöker ordna så att han kan få
skjuts med någon annan 0
d. . . . Säger att du kan skjutsa honom
mot god betalning?
e. . . . Säger att du kan skjutsa honom
men på tid som du själv bestämmer?

O En arbetskamrat önskar på grund av
klenhet andra arbetsuppgifter som inte
är så fysiskt krävande. Dina arbetsuppgifter som du trivs mycket bra med
skulle passa honom perfekt. Skulle du . . .
a . . . . be din arbetskamrat tala med chefen om ett byte som du i princip
inte har något emot?
b . . . . försöka förmå någon annan att
byta arbetsuppgifter?
c. . . . tala med chefen och erbjuda dig
att byta arbetsuppgifter?
d. . . . byta arbete endast om företagsläkaren förordar det?
e . . . . motvilligt byta arbetsuppgifter endast på direkt order av chefen?

9

Förste man eller din chef har mycket
att göra. Han tvingas kväll efter kväll
arbeta över. Du vet att han ej vill beordra övertid. Skulle du . . .
a . . . . utan vidare erbjuda dig att hjälpa
till efter den ordinarie arbetstidens
slut?
b . . . . be någon annan kamrat att stanna
på övertid tillsammans med dig?

har av en arbetskamrat blivit
inviterad att få del av vissa indiskretioner om en annan arbetskamrats privata
förhållanden. Vad gör du?
a. . . . Lyssnar men för det ej vidare.'
b. . . . Går din väg och säger att du ej
har tid att höra på?
c . . . . Tar direkt avstånd och ber din
kamrat att sluta upp med att föra
sådana saker vidare?
d. . . . Lyssnar och skrattar åt »poängen»
i historien?
e. . . . Lyssnar intresserat och berättar det
vidare vid lägligt tillfälle?

11 Du gör av misstag en felaktig

prismärkning. En arbetskamrat påtalar detta.
Hur reagerar du?
a. . . . Känner dig kränkt och särad?
b . . . . Tackar för påpekandet och ändrar
priset?
c. . . . Ber honom att »sköta sitt» och ej
lägga sig i ditt arbete?
d.. . . Ändrar på priset utan att säga någonting?
e. . . . Söker lämpligt tillfälle att ge igen?

12 En ny medhjälpare börjar i butiken,
avancerar snart och får arbetsuppgifter
som du varit intresserad av. Du tycker
också att du är minst lika kvalificerad.
Skulle du . . .
a . . . . sprida ut att du tycker att din arbetskamrat fått ett orättvist avancemang?
b. . . . tala om för din kamrat att du själv
nog borde ha fått detta avancemang?
c . . . . lyckönska din arbetskamrat til!
framgången?
d . . . . känna dig förbigången'.'
e . . . . svälja förtreten och ta nya tag'?
Avlös ditt resultat på sidan 59
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Kamratskapet
på loppea

hos Xpo-gängel
I charken hos Xpo Livs i Varberg stod
Kenneth Johansson, 20, mitt i en drive
med pangpriser på oxrulader och räkor.
— Är dom färska, undrade en dam,
som hade räkorna i tankarna.
— Dom är utsökta. Fina och välhängda, sade Kenneth, som hade oxruladerna i tankarna.
— Är räkorna välhängda???
- Räkorna???
Förvåningen var absolut ömsesidig.
Och upplösningen av det lilla missförståndet absolut charmerande. Damen
köpte räkor — och oxrulader — och
hela butiken log.
I en butik som ler mitt i en jäktig kampanj är trivseln stor både på babords
och styrbords sida om gondolerna. Och
det är allmänt bekant i Varberg att Xpo
Livs på Kungsgatan 8 exponerar stor
charm som vardagsvara.
— Det beror på personalen, säger chefen.
— Det beror på chefen, säger personalen.
— Det beror på att chef och personal
tillsammans utgör ett trivsamt gäng säger
kunderna.
Och omsättningen stiger med stämningen på Kungsgatan.
Vi känner oss som delägare i butiken

Kenneth Johansson, 20 år

Sigvard Josefsson, 22 år

Svarar för frukt och grönt. Arbetar även
tidvis i charken. Finner hntiksarbetet så
tjusigt genom den omväxling det ständigt
bjuder.

Har djupfryst samt kött ocli chark på
sin lott. Värdesätter liögt det ömsesidiga
förtroendet
och spontana
samarbetet
kamraterna
emellan.

Att trivas i sitt jobb är väl dessbättre
knappast någon exklusiv företelse. Men
hur bär man sig åt för att så att säga
få trivseln att bo i hela arbetsgänget så
att den plötsligt befinnes vara atmosfär
i lokalen?
Fråga Varberg för omväxlings skull.
Närmare bestämt de fem som utgör det
sällsynt trivsamma butikslaget kring köpman Lars-Erie Dahlqvist, innehavare av
Xpo Livs.
— Vi kiinner det som om vi allihop
vore delägare i den här affären, säger
Ulla.
— Vi är helt enkelt goda kompisar,
förklarar Sigge. Arbetet har blivit en
umgängesform, som också lokaliserat gemensamma fritidsintressen.
— Vi har förtroende för varandra och
lär av varandra, menar Kenneth.
Fortsättning pä sidan 58
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Ulla Svensson, 17 år

Alice Olsson, 40 år

Lizzie Olson, 30 år

Är yngst i laget. Hjälper till med lite av
varje. Speciellt intresserad av färskvaror
och kassaarbete. Stortrivs med sina äldre
kamrater.

Arbetar två—tre dagar i veckan samt
under semestrar. Tar gärna itu med
skiftande
arbetsuppgifter.
Uppskattar
mycket Xpo-kamraternas
lojalitet.

Sedan fyra år butikens kassörska. Specialutbildad. Håller hårt på att kunderna
skall tas emot vänligt och trivsamt hur
jäktigt man än har det.

1C A-tidningen
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Kamratskapet p å . . .
Fortsättning

från si Jan 56

- Vi försöker komma ihåg att det år
viktigt att alltid vara på gott humör, ler
Lizzie.
— Vi håller ihop för att vi är ett
gäng som trivs ihop, fastslår Alice.
— Och det gläder mig, summerar
chefen. Jag önskar att de skall känna
sig så som jag önskade känna mig när
jag själv var anställd.
Får vi presentera . . .
Hälsar man pa i en sån miljö så slänger
man naturligtvis titlarna redan på tröskeln. Men väl inne i familjen står vi så
gärna till tjänst med närmare presentation; får vi alltså lov att föreställa kvintetten:
Ulla Svensson, 17 år och yngst i gänget.
Kom direkt från folkskolans 9 y till butiken på Kungsgatan. Är något av butikens allt-i-allo med dragning åt färskvarusidan samt kassörska i reserven.
Stortrivs med jobbet, bland annat för att
»man får tillfälle lära ett fint serviceyrke» och för att »butiksarbetet ger en
intressant direktkontakt med människor».
Sigvard Josefsson, 22 år och teamets
Benjamin så tillvida att han är senast
anställd i firman. Har kört charkbil i
Småland men tycker Varberg är geografiskt mer välbeläget eftersom hans
fästmö bor i Falkenberg. Sköter chark
och djupfryst och deklarerar:
— Butiken är välsorterad och rationellt skött. Det är ingen större åldersskillnad mellan oss som arbetar här.
Var och en ansvarar för sitt med inbördes förtroende och spontant samarbete som underlag. Vi bildar en kedja
som håller.
Kenneth Johansson, 20 år. varbergsgrabb, fem år i firman. Började som
springpojke, skiftar nu med Sigvard Josefsson i charken samt har hand om
frukt och grönt. Tycker butiksjobbet är
tjusigt därför att det aldrig blir enformigt:
— Man ställs varje dag inför nya,
oförutsedda situationer, och hela gänget
sätter en ära i att klara dem . . .
Lizzie Olsson, 30 år, kassörska, anställd 1959, specialkursutbildad. Anser
sin position i affären högst strategisk,
får kassaköerna att bli rena avkopplingen.
— Visst hinner man vara personlig
även om det är jäktigt. Bara man vill!
Alice Olsson, 40 år, deltid. Rycker in
överallt i butiken efter behov, vanligen
två—tre dagar i veckan samt i semestersäsong. Har arbetat heltid i andra butiker
tidigare »men aldrig trivts så som här».
Tycker alla är lika bussiga och hjälpsamma »mot en deltid, som ofta måste
fråga om ett och annat».
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Att trivas med sitt jobb är självfallet
väsentligt för både person och produktion. Och trivs gör verkligen medhjälparna i Xpo Livs. Där tar man inte på
sig arbetet som en nystruken butiksrock på
rnornarna och kränger den av sig som
något skrynkligt »färdig-med-det» på
kvällarna. Man tar fastmer sikte på att
erbjuda ett attraktivt sortiment, glatt gemyt och god kundbehandling. Och man
odlar trivsamt umgänge med sina medmänniskor även utanför arbetet. Ulla
Svenssons lilla berättelse är ganska kännetecknande för andan hos Xpo-gänget:
— Jag var inne i ett varuhus för att
köpa någon småsak. Intill mig stod en
dam som förgäves letade efter något.
Ingen bland personalen tog sig an henne.
Vad kunde jag väl göra annat än att
hjälpa henne?
Knappast någon scoutgärning, bara
sinne för service, men ändå inte så bara.
— Butiksjobb är inget opersonligt, säger de. Det är något man engagerar sig
högst personligt i. Modern självbetjäning
betyder inte att personalen skall fungera som robotar. Den framhäver tvärtom smidigheten, påpassligheten och personligheten.
De diskuterar sådana här ting vid
kaffet i pentryt. De pratar butik som
egna angelägenheter, saluför frågor ur
dagens erfarenheter och växlar in svar
och synpunkter, som präglas till valuta
på yrkesbörsen. Och det är lika naturligt
för dem att ventilera privata spörsmål i
resonemangen. Eller diskutera vad man
skall göra »i kväll» eller »på söndag».
— De är ett verkligt fint kamratgäng,
säger deras chef.
— Vi har gemensamma intressen
även utanför butiken, säger de själva.
De har bildat en bowlingklubb och
startat en turnering, där alla fem deltar.
De träffas »hemma hos varandra» kring
någon bok eller pratstund. De gör gemensamma utflykter till Varbergs sportcentrum Åkulla. När Köpmannaföreningen sammanträder i bredare sammanhang är Xpo-gänget alltid väl samlat.
Och har de inget särskilt för sig är de
alltid välkomna hem till chefen och hans
fru. Herrskapet Dahlqvist har ofta Xpogänget samlat i sitt hem.
Byta sysslor och åsikter stimulerar
Personalen i butiken är inga utpräglade
solister i femmannaorkestern. De byter
gärna instrument så att alla får tillfälle
att lära sig allt i butiken.
— Vi får ut ännu mera av jobbet på
så sätt, säger de. Det är också stimulerande att byta och bryta åsikter och synpunkter. Vi känner att vi kompletterar
varann och tycker det är uppfriskande
att penetrera våra erfarenheter. Dessutom stärker det kamratskapet, svetsar
oss mer samman.

Det är klart att något kan haka upp
sig ibland. Men vi tycker det är tecken
på trivsel och gott kamratskap att det
aldrig behöver uttryckas i missnöjesyttringar. Det behöver aldrig bli mer än
bagateller, som mycket väl kan avfärdas
med en gest, ett leende eller ett »det
fixar jag».
— Det där gäller ju inte enbart oss
inbördes, säger Kenneth Johansson. Ärligt talat, visst förekommer det grinighet, småkitslighet på kundsidan. Men
sånt plockar vi bort. Vi går alla in för
det. Kanske är det det som gör att vi
trivs så bra med varann. Jag menar att
vi allihop är klara över detta att butiksjobbet är kul och att man inte får fastna
i onödiga prestiger.
— Det är klart, inskjuter Sigvard
Josefsson, att mycket beror på människors förmåga att ta hänsyn också. Vilket inte alls är svårt i ett sådant här
kamratgäng. Det växer fram helt spontant. Du vet, man »lär sig» varann.
En liten parentes på tal om laganda:
När alla fem för en tid sedan beslutade
sig för att sluta röka så slutade chefen
också!
Knäcker problem på frågestunder
Det är ingen tvekan om att den som
kommer in i Xpo Livs i Varberg genast
känner den trivsamma stämningen. Och
noterar den som god rabatt.
— Kunderna förstår att vi har ett bra
samarbete efter oskurna linjer. Det gör
att de aldrig behöver känna sig rådvilla,
säger kvintetten. Vi menar att därmed
hjälper vi både kunderna och oss själva
till smidighet i butiken. Men tro inte att
vi inte kritiserar varann. Visst gör vi
det. Konstruktiv kritik är enbart av godo.
Det förekommer regelbundet att Xpogänget ordnar små frågestunder. Då
plockar de fram aktuella spörsmål, även
rent kontroversiella, och benar ut dem
med hjälp av samlad förmåga. Chefen
lyssnar givetvis med nöje till dessa debatter. Liksom han på ett sätt stöttar
sitt kamratliga gäng i butiken.
Stämningen är verkligen god.
Men klockan har blivit rätt mycket
medan vi suttit i pentryt och pratat med
Varbergs-kvintetten.
— Det gör inget, säger de. Vi brukar
ofta vara samlade här om kvällarna. Vi
har nästan alltid en massa att prata om.
Och för resten är det ingen bowling i

kväll. . .
-mil

Von all lyda
— År ni gift? frågade chefen den platssökande.
— Nej, men jag gör som jag blir tillsagd i alla fall.

ICA-lidiunge"

hyllfocket
Ät du en bra kamrat?
Kommentar och facit till frågorna på sidorna 54-55
Frågorna I. 7 och 9 handlar
om hjälpsamhet, både på och
utanför arbetsplatsen. Sådan
hjälpsamhet måste nog anses
vara ett fundamentalt tecken
på ett gott kamratskap.
2, 5 och 6 handlar om svårigheter som en arbetskamrat
kan råka i och ditt uppträdande härvidlag.
3 och 4 handlar om människors olika uppfattning om saker och ting. Tar du parti?
Du bedöms ofta som kamrat
efter ditt sätt att handla i sådana situationer.
I 6 och 10 beskrivs ett
mindre lämpligt uppträdande
från en arbetskamrats sida.
Man får då inte förledas till
att själv uppträda olämpligt.
II och 12 till slut handlar
om personlig känslighet — och
den »kungliga svenska avundsjukan».

Facit till frågorna
För en rätt placerad 1 a er
hålles 10 poäng, för rätt an
given 2:a 5 poäng.
1:
2:
3:
4:
5:
6:

bl,
el,
al,
dl,
el,
bl,

ål.
ål.
bl.
b2.
b2.
d2.

7:
8:
9:
10:
11:
12:

bl,
cl.
al,
cl,
bl,
cl,

d2.
b2.
d2.
e2.
e2.
a2.

Den högsta sammanlagda
poängsumma du kan uppnå är
180. Har du uppnått 90 poäng
kan du nog betecknas som
»godtagbar» kamrat. Fick du
mellan 90 och 135 poäng kan
du säkert få betyget »ganska
bra» kamrat. Ligger du mellan 135 och 180 poäng torde
du vara en »mycket bra»
kamrat och har du uppnått 180
poäng kan du säkert betecknas som en »utmärkt bra»
kamrat. Ligger du under 90
poäng bör du göra allt för att
förkovra dig i kamratskapets
konst. Det kan vara svårt men
man kan träna sig även i detta.

IC A-tidningen

Hyllfack 3
Skicka in lösningen före den 5 april — gärna i avskrift — till
ICA-lidningens
redaktion, Fack, Västerås 1.
Märk kuvertet »Hyllfacket i » . De tre först öppnade rätta
lösningarna belönas med 25, 15 respektive 10 kronor.

Pristagare till hyilfcck 12
1 :a pris: Einar Wilhelmson, Åkerstigen 12,
Norrköping.
50: —
2:a pris: Einar Lundgren, Lännavägen 6, Huddinge. 30: —
3:e pris: Isabella Daver, Storgatan 30, Härnösand. 20: —
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Direktör Axel
Bengtssons bok Kund och butik tar upp många intressanta frågor.
Här
följer det åttonde avsnittet i serien som började i nummer 3, 1963.

Köpvanor
som
förbilligar
/ förra avsnittet kom författaren in på
konsumentens roll når det gäller detaljhandelns effektivisering. Hur stor insats
vill kunden sjålv göra i distributionsarbetet? I detta avsnittet går han in på
några av de köpvanor och åtgärder som
inte direkt ökar kundens
arbetsinsats.
men som ändock i det långa loppet och
i stort verkar förbilligande,
och som
samtidigt gör det roligare att handla.
Axel Bengtssons råd till konsumenten:
Planera inköpen!
Enligt undersökningar, som gjorts av en
professor vid en av våra handelshögskolor, gör husmodern i genomsnitt 14
butiksbesök per vecka*. Även om man
alltid kan ställa sig skeptisk till statistik
och undersökningar av detta slag, så tyder det ju i alla fall inte på något särskilt stort intresse för planering och samordning av inköpen.
Råd 1 till husmor: Planera inköpen sä
väl som möjligt! Allra bäst är det, om
man ger sig tid att skriva en nota i förväg.
Koncentrera inköpen!
I regel blir det billigare att köpa rejält
på en gång och i större förpackningar.
Sålunda kan man exempelvis tjäna 13%
på att köpa en hel liter ättiksprit i stället för två halvlitersflaskor. Det finns
säkert många andra exempel på dylika
besparingar. Om inte ekonomin eller
förvaringsutrymmena direkt lägger hinder i vägen, bör man naturligtvis i så
stor utsträckning som möjligt utnyttja
dessa tillfällen till besparingar. Tag också reda på de kvantitetsrabatter och liknande förmåner som man icke så sällan
kan få i den traditionella butikshandeln,
om man köper i större poster.
Råd 2: Koncentrera
inköpen!

• En undersökning 1962 visade att sex besök
per vecka ar vanligas! i livsmedelsbutiker.
Red. anm.
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Kapa topparna!
Sysselsättningsgraden i butikerna är mycket ojämn under veckans olika dagar
och under dagens olika timmar. Här
skulle stora besparingar kunna göras och
bättre service erhållas, om bara alla som
kan, ville handla tidigare på dagarna och
litet tidigare i veckan. Det gäller särskilt
en stor kategori hemmafruar, som med
god vilja nog skulle kunna försöka handla, när det är som lugnast i butikerna.
Eller vad tror Ni? Det finns vissa branscher, där ungefär hälften och ännu mer
av hela veckans försäljning äger rum
på fredag och lördag eftermiddag. Det
betyder, att den fasta arbetskraften inte
till fullo utnyttjas under vissa tider, under det att man måste ta in extra arbetskraft under andra.
Råd 3: Hjälp till att kapa topparna!
Betala kontant!
Hur värdefullt det än kan tyckas vara
att ha möjlighet till avbetalningsköp, när
det gäller en del för produktivt ändamål nyttiga varor, till exempel en elektrisk symaskin, är all kredit, när det gäller varor avsedda för omedelbar
konsumtion ett otyg. Köper man kontant
blir pengarna drygare, och det blir inga
efterräkningar. Kontanthandel innebär
också en besparing ifråga om handelns
kostnader, eftersom man slipper ifrån
det tidsödande arbetet med noteringar
och bokföring, krav och dylikt Även
ränte- och kreditförluster spelar en icke
obetydlig roll för en affärs kostnader.
För konsumenten måste det dessutom
vara angenämare att kunna möta en
oviss framtid skuldfri.
Råd 4: Betala
alltid
konsumentvaror
kontant! Då kommer man i ett bättre utgångsläge, när det gäller framtiden.
Köpkort, kreditkort, shoppingkonto
När det gäller alla dessa nya typer av
krediter, shoppingkonto, köpkort. kreditkort och allt vad de nu heter, finns det
skäl att tillråda konsumenten en viss försiktighet vid utnyttjande av dessa kreditformer. Även om det kan vara värdefullt att kontrollerad kreditgivning finns,
får man inte glömma att det gäller att
utnyttja all kredit med eftertanke och
ansvar. Vi hänvisar i detta sammanhang
ännu en gång till vad vi tidigare sagt
under rubriken »Betala kontant».

Detaljhandelns organisationer
Innan vi går vidare och diskuterar en
del frågor om prissättning, kostnader och
marginaler, är det kanske också pä sin
plats med en liten översikt över den traditionella enskilda detaljhandelns organisationer, deras arbete och arbetssätt,
vilket även har betydelse för konsumen-

ten, i den mån dessa organisationers arbete är inriktat på att främja handelns
utveckling och effektivisering.
Vi börjar då med de rent ekonomiska
organisationerna
inom
detaljhandeln,
vilka har till syfte att rationalisera detaljhandelns inköp och skapa förutsättningar för en förbilligande stordrift. Pa
samma sätt som man inom kooperationen skapat en stor gemensam inköpsorganisation i Kooperativa Förbundet,
har man inom enskild handel byggt upp
stora gemensamma inköpscentraler, varav den utåt mest bekanta torde vara
ICA.
Gemensamhetsägda inköpsföretag av
liknande typ finns också inom en del
andra detaljhandelsbranscher, till exempel järnhandeln,
charkuteribranschen.
skohandeln med flera.
Även inom grosshandeln har bildats
centrala inköpsorganisationer. Den utåt
mest bekanta torde vara kolonialvarugrosshandelns organisation. ASK-bolagens ekonomiska förening eller i dagligt
tal ASK. Denna organisations främsta
uppgift är att verka som en central inköpsorganisation för de anslutna grossistföretagen, för närvarande ett 60-tal
olika partihandelsföretag. Deras sammanlagda omsättning uppgår till omkring 800 miljoner kronor.

Detaljhandelns riks- och branschorganisationer
Jämsides med dessa ekonomiska organisationer inom detaljhandeln arbetar en
del branschorganisationer av mera facklig eller ideell karaktär.
Riksorganisationen är här Sveriges
Köpmannaförbund, som med sina över
35.000 medlemmar i sig innesluter så
gott som samtliga olika branscher inom
detaljhandeln och deras organisationer.
Till Köpmannaförbundet är för närvarande anslutna 22 olika riksbranschorganisationer, varav Sveriges Speceri& Lanthandlareförbundet tSSLF) och
Sveriges Textilhandlareforbund (TF) är
de båda största branschorganisationerna
med cirka 17.000 respektive 5.000 medlemmar.
Dessa olika köpmannaorganisationers
främsta uppgift är att främja den enskilda detaljhandelns utveckling och effektivisering samt att tillvarataga dess
berättigade intressen. Under det att man
inom branschorganisationerna behandlar
frågor, som speciellt berör ifrågavarande
bransch, dess medlemsföretags utveckling, förhållandet till leverantörerna, gemensamma upplvsningsfrågor för branschen e t c , bevakar Sveriges Köpmannaförbund hela den enskilda detaljhandelns
intresse inför myndigheter och institutioner.
Fortsättning

i ett kommande

nummer
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KUMLA KORV
ÖVERALLT

LIKA

EFTERFRÅGAD

Den höga kvalitén gör Kumla Korv till en vai;a
man köper — och köper om. Begär demonstration och skyltmaterial hos Er grossist eller direkt
från fabriken.
Varje vecka säljs över 2 miljoner delikatesskorvar

från Lithells1.

KUMLASKÖLLERSTA
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butiksbesök

Mälaren runt

7
Bengtssons Livs,

Strängnäs:

Konkurrerar med
färskvaror i toppklass
Bengtssons Livs i Strängnäs är en två
år gammal butik. Omsättningen har stigit i brant kurva och ligger nu på 2,2
miljoner kronor. Säljytan är 200 m-.
Butiken har ett fint läge i hjärtat av
staden. Men det finns också många konkurrenter inpå knutarna, bland annat
Ringköp och Konsum.
— Mitt bästa vapen i den hårda konkurrensen är färskvarorna, förklarar köpman Gustaf Bengtsson. Jag försöker all-

butiksbesök

tid hälla toppklass på dem. Det är något som går hem hos kunderna.
Jag har fortfarande manuell köttavdelning, men börjar så smått övergå till
paketerat. Inför veckohelgerna förpake-

terar vi en del köttvaror, såsom fläskkotletter, biffar etcetera. Jag tror man
kan vänja kunderna vid paketerat kött
och chark. Förutsättningen är att man
har högklassiga varor.

Mälaren runt

8
Komet Livs,

Eskilstuna:

Varuintag mitt i butiken
En gondoländsexponering skjuts åt sidan.
En lucka tas bort. Man trycker på en
knapp och på ett transportband kommer
varor upp från butikens lager i källarplanet.
Den butik som har så ordnat heter
Komet Livs och ligger i Eskilstuna. Tidigare gick ett transportband upp till det
lilla lagerutrymmet i butiksplanet.
— Vi tyckte inte det var rationellt att
först ta upp varorna på lagret och sedan forsla ut dem i butiken. Genom den
här ändringen får vi in varorna direkt
i butiken. Vi sparar alltså ett helt arbetsmoment, säger butiksföreståndare Sverker Persson. De cirka två tusen ändringen kostade tog vi snart igen genom minskade arbetskostnader.
Bandet kan manövreras från såväl
butiks- som källarplan.

ICA-tidningen
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ägnar
börjat använda

Den moderna husmodern vet att
REN-SÅPA är en pålitlig städhjälp
vid all rengöring. Skonsamt för
målade ytor. I tmärkt för linoleummattor. Effektivt till spisar, kakel
och naturligtvis till golv. Hon vet
också att REN-SÅPA är ett av
marknadens hudvänligaste rengöringsmedel.
Därför väntar hon sig alt
REN-SAP A i sin butik.

64

finna
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butiksbesök

Mälaren runt

9
Bengtssons, Strängnäs:

Kyldiskar pä hjul i fönstren
— Färskvarorna är vår bästa kundmagnet, säger köpman
Gustaf Bengtsson i Strängnäs. Vi skyltar därför ofta med
färskvaror i våra fönster, där vi har två stycken 2,5 meter
kyldiskar.
Inför veckosluten laddar vi diskarna med läckra stekar,
grönsaker, ost och charkvaror. Att många strökunder uppmärksammar våra exponeringar visar försäljningsresultaten
på de varor vi slår fram.
För att vi lättare skall kunna arbeta med kyldiskarna har
vi försett dem med hjul. Vi kan därigenom dra fram dem när
vi exponerar dem. Vi slipper gå ut för att se hur exponeringarna tar sig ut. Vi kan med lätthet såväl göra rent diskarna
som putsa fönsterna.

IC A - f ö r lagets
alltid
aktuella
handböcker

GNESTA
KVALITETSFRÖ

för hem
och
hushåll

nu är det lid
att beställa

Vet Ni att
ICA-förlaget
för närvarande har

PORTIONERAT FRÖ

115 olika böcker

STÖRRE - MER LÄTTSÅLDA
FÖRPACKNINGAR

i skilda

ämnen?

• Recept- och kokböcker
• Handarbetsböcker
• Vävböcker
• Hobbyböcker

BLOMSTER- och KÖKSVÄXTFRÖ,
FÅGELFRÖ, BEKÄMPNINGSMEDEL,
MÄNGA NYHETER
Våra specialiteter av
GRÄSFRÖBLANDNINGAR
och blomsterfrö är mycket efterfrågade.
Beställningslista och försäljningsvillkor
sändes omgående på begäran.

I varje husmor en
bokkundt
ICA-tidningen

Landets största partiaffär

i portionerat

fro.

BERTIL GUSTAFSSONS FRÖHANDELS AB
Avd. C, GNESTA • Tel. 01581102 32, 10244
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Visste Ni
att Ni har sålt

mer Dentosal
under 1963

(jämfört med föregående år)
Ni har säkert märkt att allt fler och fler kunder väljer DENTOSAL med FLUOR. Nu kan vi visa Er ökningen
under 1963 i exakta siffror: 24,6 %• Vi har alltså alla anledning att arbeta vidare på vår gemensamma sälj-linje . . .
skicklig direktbearbetning från Er och dubbel konsumentbearbetning från oss genom — rekommendationer från
tandläkare och — ökat reklamstöd.
Allt talar för DENTOSAL — tandkrämen, som säljs fortast från hyllorna! Se till att påfyllning sker i tid.

Endast D e n t O S a l med flllOl* ger Er kund alla dessa fördelar
Fleråriga undersökningar med bl.a. pensling av fluor på tänderna har visat, att fluor stärker emaljen mot syraangrepp och minskar risken för tandröta. Borsta och rengör tänderna ordentligt minst två minuter två gånger dagligen med Dentosal med fluor — det är den bästa garantin för friska tänder.
• Endast Dentosal har kunnat behålla sin ursprungliga
— av tandläkare rekommenderade — sammansättning
vid övergången till fluortillsats.
• Endast Dentosal är byggd på natriumbikarbonat, som
neutraliserar syra.
• Dentosal har hög antiseptisk (bakteriedödande) verkan.

• Endast Dentosal är helt löslig och efterlämnar inga
olösliga rester.
_ ~ ,
...
,, . .
.. .„ „
.,,
• Dentosal ar effektiv men anda sä mild att även persöner med ömtåligt tandkött och sockersjuka kan använda den.

dentosai
Dentosal finns även utan fluor.

Dentosal rekommenderas av tandläkare
66
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Eges Livsmedel, Eskilstuna:

Engångsglas
minskar arbetet
Eges Livsmedel i Eskilstuna med drygt
miljonen i omsättning gick från och med
december i fjol helt över till engångsglas på öl och läsk.
— Julmånaden 1963 såide vi 5.400
flaskor öl och läsk mot knappt 5.200 under december 1962, berättar butiksföre-.
ståndare Jan Olsson. Detta trots att vi
inte fick fram tillräckligt med julmust
för att klara efterfrågan. Den väsentligaste fördelen med engångsglasen är
dock att det spar tid och arbete. Tidigare
fick vi fylla på i läskavdelningen och
sortera tomglas åtskilliga gånger i veckan. Nu skriver vi bara priset på kartongerna och brickexponerar. Det tar
ungefär en kvart i veckan.

1CA-tidningen
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SAAB ÄR BILEN

för Er
Det fanns länge ett visst motstånd mot herrgardsvagnar i Sverige. Ett mellanting, menade man, mellan bruksbil o c h privatb i l . Man avsåg kanske " v a r k e n eller . . . " . Den uppfattningen
är helt ändrad idag. Nu är en herrgärdsvagn i alla avseenden
" b å d e och . . . " .
Ar det kanske skrytsamt att påstå att SAAB herrgärdsvagn aktivt bidragit till den positiva utvecklingen. Saken är den att
det finns sä mänga, mänga SAAB 95-ägare som aldrig haft en
tanke på att använda sin fina b i l för någonting annat än familjens befordran — givetvis inklusive bagage. SAAB herrgärdsvagn är med andra o r d en elegant personvagn, speciellt idealisk för en växande familj. Att sedan denna b i l är en ovanligt
förnämlig bruksvagn m e d stor lastkapacitet o c h lagt placerat
lastgolv — vilket betyder bekväm i- och urlastning — det kommer antalet SAAB 95-spekulanter att växa högst betydligt. Ett
är säkert — ingen annan vagn i klassen erbjuder sa mänga
möjligheter att utnyttja utrymmet o c h lastförmågan 100 °/o
effektivt.

Se här: 1 person + 510 kg — eller 2 personer
5 personer -f 170 kg
7 personer + handbagage

+ 425 kg

Hur man än räknar kommer man fram t i l l att SAAB herrgärdsvagn är bilen för den som vill ha utrymme. Den har alla SAABfordelarna - framhjulsdrift, flygkvalitet, sportig 2-taktsmotor
och överlägsen säkerhetskonstruktion. Provkör d e n o c h konstatera att SAAB AR BILEN!

SAAB:s
noggranna
tillverkningskontroll och de avancerade
kvalitetstesterna gör det
möjligt att Öka
garantin pa alla
jör agaren kapitalkrävande delar

2 års garanti
på SAAB 1964

med SAAB
kommer SÄKERHETEN
Säljes av SAAB-AN
A
återförsäljare
över hela
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finess
näsdukar
10+10 näsdukar av mjukt,
hud vänligt papper. Våtstarka antibakteriebehandlade.
Hygienisk förpackning.

Wennbergs Livs, Enköping:

Tvä skyltfönster gav 30 hyllmeter
År 1959 tyckte enköpingsköpmannen Kjell Wennberg, Wennbergs Livs, att han behövde göra något åt pappersvarorna
och de tekniska artiklarna.
— Vi hade då dessa varor i 90 cm höga gondoler framme
vid skyltfönstren, berättar han. lag byggde då för två av de
tre skyltfönstren så pass högt att jag endast fick Ijusinsläpp
upptill. Så snickrade jag till hyllor och satte upp. Cirka 500
kronor kostade mig dessa 30 nya hyllmeter. Där laddar vi
nu upp pappersvarorna och kemisk-tekniska artiklar.
Försäljningen har ökat väsentligt på dessa varor. Mest
syns det på tvättmedel och tandkräm. Och försäljningsökningen beror nästan uteslutande på ökat exponeringsutrymme.
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Kvalitetsprodukter tillverkade vid KUPPANS

STOCKHOLM

Finpappersbruk

GÖTEBORG
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Nu kommer merry!
I dagarna startar lanseringen av merry fruktsoda — en ny läskedryck av kontinental typ. Lätt kolsyrad.
Tillverkad av naturliga råvaror — citron och lime. > 3 * Merry är i alla avseenden grundligt testad.
Konsumenterna har själva bestämt smak, kolsyremängd, forpackning och till och med reklamens utformning. ^ ^ Kampanjen för merry kommer att bli den i särklass största som någonsin gjorts i Sverige
för en enskild läskedryck.

Lycka till med försäljningen!
AB Bjäre Industrier
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Dags

att satsa
på

delikatesser...

Vårtid — helgtid. Helgdagarna avlöser
varandra i långan rad, och alla vill vi
då ha något extra gott på matbordet.
Men vad skall vi ta — det är husmors/
kundens ständiga problem. Någon ny
mat finns inte, men däremot nya tillagningssätt och nya tillbehör. Delikatesserna kommer i blickpunkten. Ett par
ovanliga konserver eller en annorlunda ost
ger ny festglans åt smörgåsbordet, en rad
raffinerade kryddor ger det vanliga köttet
ny dräkt, en exotisk dessertinläggning sätter utropstecken efter hela måltiden . . .

sorterad delikatesshylla den andra och
Ert eget goda råd den tredje. Så kan
vardags-kunden bli delikatesskund. När
Ni ändå skyltar med färskvaror — samskylta då med lämpliga delikatesstillbehör. Ovanliga kryddor och pickles-inläggningar bredvid köttet, läckra såser
bredvid grönsakerna osv. Det ger feststämning åt Ert fönster, och kunden
frestas att pröva. Den, som inte håller
färskvaror kan duka upp ett festligt smörgåsbord på olika inläggningar och en
frestande ostbricka med smått och gott.

Ordna samskyltning

Vårda delikatesshyllan

Allt detta är inte lätt för var och en att
självmant komma att tänka på — impulsen måste komma från butiken. Låt
skyltfönstret bli första idégivaren, en väl-

Ge sedan inte kunden en chans att
glömma de goda uppslagen. Lät en väl
sorterad delikatessavdelning locka till
studium — gärna så nära skyltfönstret

M

E
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som möjligt. Och stå själv till tjänst med
upplysningar och rad. För delikatesser
är lönsamt. Kunden köper dem inte i
stället för något annat, utan utöver det
andra som skall köpas. Det blir ren merförsäljning för butiken. Den. som en
gång har fått smak på »något extra» på
bordet har också fått mersmak.
»Var har du köpt . . .»
Det är gästens fråga när något extra
läckert bjuds. Och det är butikens gratisreklam. Ett ord om en välsorterad delikatessavdelning väcker Iyxbegäret och
experimentlustan till liv. och nya kunder letar sig dit. Låt alltså vårtid och
helgtid bli delikatesstid. Det lilla besvär
det kostar att ordna en delikatess-drive
kommer att löna sig mångfalt.

Ö

R

E

B

R

O
7/

Dags att satsa på delikatesser . . .

Vilket kaffe
sätter Ni högst?
Alla kaffeälskare sätter Chase & Sanborn högt. Detta fina amerikanska kaffe finns
både som vanligt målet kaffe och som instant-kaffe. Vilket som är bäst? Ja det allra
godaste kaffet är förstås det som man brygger själv. Men när det passar med instant,
passar det bäst med Chase & Sanborn. Ett godare instant-kaffe, utan tvivel. Skylta
upp och exponera Chase & Sanborn och visa att Ni sätter kvaliteten högst i Er affär.
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SJÄLVKLAR
FAVORIT
PÅ ER
DELIKATESSHYLLA!
Heinz Chilisås är för de verkliga finsmakarna! Den är
framställd av hela, solmognade tomater — krossade
och smaksatta med chilepeppar. Det är en delikatess för
alla dem som värdesätter en
krydda med exotisk arom!
På bara 2 år har Heinz
Chilisås ökat 67','r. Nu kraftigt sänkt pris som ger ännu
större försäljningsmöjligheter.

HEINZ

VAROR VARDA ATT SATSA PA

ÄKTA ENÅNGERSRÖKT

Vårt kvalitetsprogram
omfattar:
LOKSILL (gaffelbitar
LÖKSTRÖMMING
LÖKSTRÖMMINGSFILÉER
Stjärnköp, Enköping:

SALTSTRÖMMING (vakump.)

Extra gondolhylla gav 30 hyllmeter

LAXFORELL (vakump.)

150 m- säljyta har Stjärnköp, centrumbutik i Enköping
Köpman Evert Öman ville dock ha större exponeringsutrymme. Men att öka ytan fanns ingen möjlighet till.
— Det fanns bara en sak vi kunde göra: Bygga på gondolerna, säger Evert Öman. Det gjorde vi för ungefär ett år
sedan. Förut var de 140 cm höga. Nu 170 cm. 30 extra hyllmeter vann vi genom denna påbyggnad, som kostade ungefär 300—400 kronor. På de översta hyllorna placerar vi
varor, som inte har så hög omsättningshastighet.
Näst i tur står frysdisken, som jag tänker bygga på med
en hylla för komplementvaror till det djupfrysta sortimentet.

BÖCKLING (vakump.)

ICA-tidningen

RÖKT SIK (vakump.)

B O D I N & CO RÖKER!
Innehavare Bergström och Svensk

TEL.

HUDIKSVALL

50006 - 50296

Dags att satsa på delikatesser . . .

Sälj kvalitetsté
Ni får nya köpstarka
KOBBS MIMOSA TÉ
Ett äkta Ceylon-té med utsökt
smak och utomordentlig arom —
en delikat blandning av finaste
Cevlon-téer
Förpackningar:

Kvalitetsdeklaration:
High grown Ceylon Flowery
Pekoe, High
grown
Flowery
Orange Pekoe, High grown Flowery Broken Orange Pekoe

100, 250, 500 gram. Grön

KOBBS P E K I N G TÉ
Ett äkta Kina-té med tusenåriga
traditioner — dess svaga röksmak
uppskattas av verkliga finsmakare

Förpackningar:

kunder!

etikett.

Kvalitetsdeklaration:
Keemun Flowery Orange Pekoe
Tarry Lapsang Souchong
Yunnan Flowery Orange Pekoe
(vvith golden tips)

100, 250, 500 gram. Lila

etikett.

Rekvirera dessa delikatesstéer hos Er inköpscentral!

KOBBS TÉ
Kronhusgatan 16, Göteborg C

Tel, 031/13 12 30

slår an en modern
ton med
MENY
SALT CRACKERS
- ett mört oljesprayat
salt kex av amerikansk typ i små perforerade fyrkanter.
MENY
SALT CRACKERS
lagom stor konsumentförpackning i
vikt om 250 g/ask,
innehåller 2 pkt ä
125 g,
förpackning 16 askar
per kartong.

APELSIN
MARMELAD
för linsmakare
En artikel som det lönar
sig att lagerföra.
Vårt sortiment upptager
även diabetiker- och hälsokostartiklar.

AKTIEBOLAGET

BISCO

Övre Fogelbergsgatan 4, Göteborg C
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Bengtssons

Livs,

Strängnäs:

Delikatesshörna ökar försäljningen
För två år sedan samlade köpman Gustaf Bengtsson, Bengtssons Livs i Strängnäs, delikatesserna till en bestämd plats i
butiken. Han utökade sortimentet med ytterligare några artiklar och exponerade dem under rubriken »Delikatesser från
jordens alla hörn».
— Försäljningen ökade markant och ökar fortfarande, berättar Gustaf Bengtsson. Varje vecka plockar jag ut en artikel,
exponerar den i en nätkorg och säljer den till reducerat pris.
Dessa punktartiklar slår fint. Delikatessavdelningen är placerad intill charken. Där är det ofta litet väntetid och kunderna kan i lugn och ro välja bland delikatesserna. Då och
då gör jag också en speciell skyltning för delikatesser i skyltfönstret. Konkurrenterna har också delikatesser men inte i
samma omfattning som jag. Med den ökade levnadsstandarden vill kunderna ibland kosta på sig något extra gott. Det är
väl den främsta anledningen till att försäljningen av delikatesser ständigt stiger.

IC'A-tidningen
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GOLDEN LABEL
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Ä K T A KINESISK SOJA
Amoy's soja jramställes genom naturlig jäsning av
sojabönor, stimulerad av tropiskt solsken.
Härigenom
erhåller sojan en fyllig och väl utvecklad smak. Amoy's
soja användes vid smaksättning av soppor, såser, stuvningar etc.

Beställ idag från Er inkäpscentral.

Ett tips för delikatesshyllan
ICA-förlagets exklusiva receptböcker ger Era kunder
värdefulla köpimpulser — skylta upp Ost och skaldjur och Ur främmande grytor bland delikatesserna
och låt dem sälja åt Er!

Stjärnköp,
Märit Huldt —
Asta östenius:
OST OCH SKALDJUR
Om Ni är matroad, är detta boken för Er! Ni lar
Er laga spännande osträtter och delikata anrättningar med skaldjur och får fina
tips för måltider, som är
något utöver det vanliga.
Inbunden 13: 75.

Tore Wretman:
UR FRÄMMANDE
GRYTOR
Härliga, annorlunda rätter
från jordens alla hörn får
Ni här fina recept på av
den berömde restaurangmannen Tore Wretman.
Många spännande uppslag
till måltider för två eller
flera. Succén är given!
Inbunden 14: 75.

Rekvirera böckerna frän ICA-förlaget, Bokförlaget,
Västerås.

Enköping:

Förkläden skapar färg och trivsel
Ett käckt, färgglatt inslag i butiksbilden lanserade man före
julhelgen hos Stjärnköp i Enköping. Köpman Evert Öman
köpte till sina kvinnliga medhjälpare nätta, midjeförkläden
i rött. Den klatschiga bården döljer fyra stora fickor, som
rymmer både sax, penna, block och annat som kan vara
bra att snabbt ha till hands i olika situationer. Med extrapersonalen var det ett tiotal flickor som bar likadana förkläden till sina blå butiksrockar. Här är det Inger Carlsson
som visar den pigga klädseln, som uppskattades mycket av
både medhjälpare och kunder.

ICA-tidningen
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skivad

Färdigförpackad lök med obegränsad hållbarhet — det måste vara en välkommen nyhet för varje handlare! Kockens introducerar
nu skalad, skivad lök i behändig förpackning.
Ni slipper besvär med kvalitetskontroll och
ett ständigt spill. Kockens lök förenklar därför väsentligt Er lökhantering.

till salt sill eller biff, dar den
Löken kan sparas under oheskall brunstekas, följer man
gransad tidsrymd, också sedan
anvisningen på paketet och
påsen brutits. Vi har kollat lägger den i kallt vatten att
upp att den gula lök det här svalla i kylskåp någon halv
ar fråga om, i färskt tillstånd
timma. Själva tycker vi, att
kostar" 2 : — ä 2:30 kilot i vi bör hurra för amerikanardetaljhandeln, och alla har
na som inte vill se sina kvininh* så bra erfarenheter; en \1 nor gråta Över lökbrädan —
del lökar ar frusna, och andra | loken är nämligen importerad
har börjat att gro, varför li Iran Kalifornien, där man od1
mycket går bort i spill. Andra j\ lar bättre lök an till och med
i säger, att köper nian loken 1 i Egypten, lämpligare lot deti styckvis, blir den åtskilligt i ta speciella ändamål, vitare
) dyrare . . . Har har man alltoch mustigare i smak, även i
1 så garanterat fin lök, skalad, vakuunuorkat tillstånd.
grovskuren för vidare behand- | Kockens lök ar alltså mer an
i Ung. I soppor och såsiga rät- värd att införlivas som naturi ter går löken att tillsätta som lig produkt i svenska hushåll
I man tar den ur påsen, men

Obegränsad hållbarhet. Så länge Kockens
lök förvaras i de lufttätt förslutna påsarna har
den obegränsad hållbarhet. Även efter öppnandet kan löken lagras mycket länge utan att
försämras.

Färdig for användning. Kockens lök är ska12 paket per kartong. Paketet innehåller två lad och skuren, färdig for användning till alla
lufttäta påsar med en sammanlagd nettovikt lökrätter. Inga tårar mer och ingen obehaglig
av 1 hg. Detta motsvarar 1 kg färsk, obehand- löklukt på fingrarna.
lad lök.

Kockens
IC A-tidningen

Samma kvalitet året om. Kockens lök framställs av förstklassig amerikansk lök med
garanterad jämn, fin kvalitet. Endast vattnet ar
borttaget och alla smakämnen finns bevarade.

SÄTTER KRYDDA PA
FÖRSÄLJNINGEN

Kockens AB
Ystad
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3 skäl för att sälja

VIKING
Sko Polish
1. En ny, sensationell produkt revolutionerar
skoputsningen - genial plastförpackning
med flytande skopolish och påstrykare i
ett! (Påstrykarsvampen håller sig mjuk och
torkar inte.)
2. Viking Sko Polish är mer än bara skoputs
— den egaliserar (utjämnar skinnets färgyta) och rengör skorna samtidigt som den
gör skinnet smidigt och hållbart.
3. Det första skovårdsmedlet i Sverige med
garanti. Era kunder får pengarna tillbaka
efter 14 dagars användning om Viking Sko
Polish inte är det bästa skoputsmedel de
använt.

Dessutom:
Viking Sko Polish har fullständig innehållsdeklaration - utnyttja den goodwill som namnet Viking redan har. Viking hjälper Er att
sälja Viking Sko Polish.

övertyga Er själv om Viking Sko Polish's överlägsenhet.
Skicka in kupongen, så får Ni en förpackning Viking
Sko Polish gratis!

OBS! Viking Sko Polish har obegränsad
lagringstid.

Namn
Firmanamn
Adress

PROVA GRATIS

Postadress
I C A 3/64
Bostik A B . Hälsinborg Tel. 042/393 60

^k:
IC A-tidningen
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Jättekampanj för

vackrare
trädaård
Vår konsumentannonsering går ut i

Beställ redan idag

över 7 miljoner ex.

gödslande

i ledande dags- och veckopress

VÄX-UPP
jordförbättrande

Följ upp reklamen lokalt!

SOLMULL

Ni får 2 annonser

samt arets stora

GRATIS

för varje egen annons Ni inför. Rekvirera från
kampanjpresentation
med beställningskupong
reklammaterial i form av streamers, diskskyltar
produktfolder i fyrfärgstryck med plats för
firmanamn!
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oss
för
och
Ert

NYHET

SOLGÖD
- näringsberikad Solmuli
A B S V E N S K A S A LP ETE R VE R KE N • K ö P I N G
HASSELFORS

BRUKS

AB • H A S S E L F O R S
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Torshälla:

Vagn på hjul tar 200 tomglas
I Krusgårdshallen i Torshälla tar man emot returglas enligt
förtroendeprincipen. Strax intill läskautomaten står en hjulförsedd, stadig ståltrådsvagn där kunderna lägger ner sina returglas.
•— Vi försökte tidigare få kunderna att själva sortera glasen. Vi hade då tombackar för varje typ av glas, berättar
köpman Åke Eriksson. Det gick emellertid inte. Därför ersatte
vi backarna med denna vagn, som egentligen ingår i Serie 60inredningen. Vagnen rymmer cirka 200 glas och ser betydligt
trevligare ut än de många gånger skamfilade träbackarna. När
vagnen är full rullar bara min yngste medhjälpare ut den på
lagret, tömmer den och sorterar upp glasen.

är det ständigt återkommande temat i annonseringen för Dialonpuder. Inte mindre än 12.761.000 småannonser i vecko- och dagspress över hela landet informerar Era kunder om Dialon — det
medicinskt utprovade, milt antiseptiska pudret i den välkända
brunröda förpackningen. Dessutom får alla nyblivna mammor
provburkar och råd om babyvård! Ett sådant säljstöd för en
sedan mer än ett halvsekel erkänt bra produkt gör att Dialonförsäljningen bara ökar och ökar — trots att redan över 50 %
av landets mödrar regelbundet köper Dialon! Det är lätt att
sälja rätt barnpuder — rekommendera
Ströburk 115 g
Påfyllnadspåse 100 g
Ekonomiburk 750 g

— först och främst

ICA-tidningen

vid

babyvård

SI

— säger Köpman Stig Ovrell, Ovrells Livs i Gbg — och han vet vad han talar om.
I Ovrells Livs har man konstaterat, att BIC rätt placerad gav en plusförsäljning med större förtjänst per ytenhet än de flesta varor.

•
•

NI HAR CHANS
ATT FÅ EN ÄKTA
BAUOGftAF
epoca

BIC standard-förpackning underlättar och förenklar Er försäljning.
Innehåller välkända BIC-pennor i rätt färgsortering.

•

BIC-pennans färg anger skriftens färg.

•

En förpackning med BIC engångspennor
patroner.

•

Maximal försäljning på minimal plats.

— inget besvär med service eller

,TAG VARA PÄ DENNA STRÅLANDE N O N - F O O D ARTIKEL, som nu
'dessutom introduceras med en kraftigt säljande kampanj.

Läs på förpacknlngons baksida

1.000 stycken Ballograf Epoca
(värde ca 17 kronor) utdelas
den 31 mars och den 31 mai
under vissa betingelser.

•VÄRLDENS MEST SALDfl KULPENNA!
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butiksbesök

Mälaren runt

16
Klockartorpsliallen,

Västerås:

Fullständig
självbetjäning succé
Den 28 november 1963 invigdes Klockartorpshallen i Västerås. Butiken liggeT på
gränsen till ett helt nytt bostadsområde
som kommer att bli ett av stadens största. I området finns tidigare en stor ICAbutik, en Konsum-butik samt ytterligare
en privatägd butik. Klockartorpshallen
har en säljyta på 230 m-\ Omsättningen
beräknas till 2 miljoner.
— Vi har satsat på 100 % självbetjäning, säger köpman Nils Jonsson. Det
har slagit över förväntan. Visst var jag
tveksam inför tanken på självbetjäning
på köttet. Redan nu ser jag dock att jag
gjort rätt.

butiksbesök

Mälaren runt

17
Moells,

Hökåsen:

Allvaruhörna svarar för
10% av försäljningen
Moells Livs i Hökåsen, 7 km norr om
Västerås är den enda livsmedelsbutiken
i samhället, som har cirka 320 hushåll.
Butiken öppnades den 15 augusti i fjol och
har 270 m- säljyta. Köpman Lars Moell
satsade redan från början på ett rejält
allvarusortiment. I allvaruhörnan har
flera framgångsrika
punktförsäljningar
ordnats. Under en vecka såldes exempelvis 250 smörbyttor av plast. En annan
gång hundra kastdockor under en fredag—lördag. Punktförsäljningarna med
rätt kraftigt nedsatta priser annonseras i
kundbrev och på streamers i skyltfönstren. Köpman Moell räknar med att allvarorna svarar för 10 procent av försäljningen.
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hänt sen sist

HANS
KUNSKAPER
TALAR
FÖR
HONOM

ICA-tidningens

klipp ur

dagspressen

Dålig potatis
Delrapporterna från Pris- och kartellnämndens pågående undersökning av potatiskvaliteterna i olika städer blir värre och
värre. I december fick vi veta att hälften av all potatis som
såldes i Luleå var undermålig. Nu kommer en färsk siffra
från Karlstad där köpmännen säljer 57 procent ren grispotatis — till samma pris som den prima dessutom. Så mycket dålig potatis har man inte funnit vid någon undersökning
under de senaste åren. Situationen är sannerligen märklig
eftersom vi faktiskt hade ett gott potatisar i fjol.
(Aftonbladet
Ull)

Sjukdom skall inte fördärva semestertid
Sjukdom skall inte i framtiden fördärva semestertid. Blir en
arbetstagare sjuk under någon del av semestern — oavsett
när sjukdomen inträffar — får han laglig rätt att ta ut semestern senare. En lagändring av denna innebörd kommer
att föreslås i proposition från socialdepartementet och läggas
fram för riksdagen redan i februari. Det är meningen att den
skall träda i kraft i juni i år. (Svenska Dagbladet 13/1)

Glödlampa med tre effekter
En intressant belysningsteknisk nyhet, glödlampan med tre
effekter (40, 60 och 100 watt, inställningen sker bekvämt
genom lätta tryckningar på strömbrytarenl kan om någon
månad köpas i Sverige. Den kommer att kosta mellan 3 och
4 kronor och får samma livslängd som den vanliga »enkla»
typen. (Stockholms-Tidningen
2311)

Oekonomiska köpvanor
Pris- och kartellnämnden har kartlagt köpvanorna i en ordinär svensk stad — Trelleborg. I utredningen sägs bland
annat: kunderna är ytterst benägna för »småhandel». Genomsnittsfamiljen behöver 20 butiksköp för att inhandla sin
normala veckoranson av livsmedel. Av en extra detaljerad
undersökning av tre representativa livsmedelsbutiker i Trelleborg framgår bland annat: Antalet kundbesök under veckan
uppgick till 4.920. Av dessa handlade 1.201 för mindre än
2 kronor per gång. Hälften av alla inköp under den vecka
undersökningen pågick låg under fem kronor. 75 procent av
samtliga inköp understeg 10 kronor per gång. Av de 4.920
inköpen var endast 55 stycken på 40 kronor eller mer. Andelen småköp var större i början än i slutet av veckan. En
sådan inköpsstruktur är klart oekonomisk både för butiker
och kunder. (Stockholms-Tidningen
24/1)

Hur påverkar gatuarbeten kundfrekvensen?
Vilken effekt har långvariga gatuarbeten på affärsrörelserna
längs den drabbade gatan? För första gången i Sverige har
en utredning satts igång för att söka svar på den frågan. Verksamhetsfältet är Bergsgatan i Malmö, som under det gångna
året svårt drabbats av gatuarbeten. De två forskare som satt
igång den förutsättningslösa undersökningen är ekonomie
studerandena Urban Lindström och Tomas Bergman vid ekonomiska fakulteten vid Lunds universitet. Resultatet skall
framläggas i en trebetygsuppsats i vår. (Arbetet 3111)

1C A-tidning™

-den flexibla inredningen
Säljande exponering med minsta möjliga arbete — det är mottot vid all självbetjäning.
Detta var också ledmotivet vid skapandet av
Serie-60, vars flexibla egenskaper ger full säljeffekt i varje hyllmeter.

NYTT

NYTT

Serie-60-sortimentet omfattar redan en lång
rad nyttiga utrustningsdetaljer passande olika
varuslag. Här presenteras ytterligare en, nämligen FLYTTBART SPJUT för hängexponering.
Denna nya konstruktion består av en höj- och
sänkbar spjutskena, som kan anbringas var
som helst i en Serie-60-inredning. På spjutskenan placerar man erforderligt antal spjut.
Genom att dessa är flyttbara i sidled, blir utrymmet tillfullo utnyttjat, även om förpackningsstorlekarna är mycket varierande. Se bilden
längst ner.

<. i K Y L D I S K A R
De båda övre bilderna härintill är arrangerade i en kyldisk Exposita-L. Den perforerade
plåten i bakgrunden tillhör diskens inbyggda
luftcirkulationssystem, och har alltså inget
med själva varuexponeringen att göra. Serie-60
spjutsystem kräver ingen annan bakgrund än
väggskenorna, som ingår i Serie-60 inredning
och i kyldisk Exposita-L Serie-60.

«. i GONDOLER och
VÄGGFACK
Den som inte redan har Serie-60 inredning,
kan lätt arrangera en avdelning för spjutexponering på ledigt väggutrymme.
Tala med oss om detta! Tala om Serie-60!

TEL.

02 1

44000

HUVUDKONTOR

STUREGATAN

9

VÄSTERÅS

•

POSTGIRO

154031

Stockholm 18 50 08 - Göteborg 40 66 31 - Malmö 323 40 - Luleå 192 62 - Östersund 142 38 - Gävle 226 92 - Borlänge 146 89 - Uppsala 456 81
Karlstad 518 42 - Södertälje 135 38 - Västervik 121 79 - Jönköping 222 30 - Skövde 141 59
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och tag vara på möjligheterna till
*
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Plats i korgen!
(Korgen fungerar som störtställ)

Nu introduceras

vmi
SPECIAL

med I0/o rabatt
En ny VOV-produkt med grövre struktur och aptitretande smak och lukt.
Veterinärkontrollerade råvaror och garanterat näringsvärde. Tillverkare Scan, Malmö

PRESS
STOPP
ger plats
för aktuella
kampaajanaonser
PRESS STOPP ger annonsörerna möjlighet till kortare materialtider för aktuella kampanj annonser.
• PRESS STOPP kommer i fortsättningen liksom i det här
numret att utges i form av ett fyrsidigt inhäftat ark i gul
färg med vinjetten ICA-tidningens PRESS STOPP.
• Materialdag: den 20 i månaden före utgivningsdag (den
5 i varje månad utom augusti).
• Bokad annons i PRESS STOPP får ej annulleras.
• Endast svartannonser kan införas.
• Annonsmaterialet (helt material) sändes direkt till tryckeriet Wezäta AB, Faktorskontoret, Box 5057, Göteborg 5.
• Möjlighet till PRESS STOPP-annonsering på motsvarande
villkor finns också i Självbetjäning.

tumme
med
trädgårn
(och kunden)

i förväg
det aren
SÄLDi förväg
SÅLD i förväg
SÅLD i förväg
SÄLDi förväg

PHILIPS
• därjör att Philips reklam ständigt
minner Era kunder om att alltid
lampor
hemma.

påha

och mest såld — därjör att Philips
lampor är märket de flesta väljer —
och som alla känner till.
därför snabbaste omsättning
förtjänst för Er.

och ökad

• om Ni alltid har Philips olika
typer framme på en väl synlig
i Er butik.

PHILIPS märket

lampplats

de flesta väljer

Försäljning som växer
med det som växer
Allt fler köper egna torp och sommarstugor . . . fler och
fler bygger egna villor . . . en stor marknad för trädgårdsartiklar växer fram.
Årets brett upplagda reklamkampanj för TG Grön mikro
trädgardsgödsel ger Er alla möjligheter att utnyttja de
goda förutsättningarna pa ett vinstgivande sätt. Att det
lönar sig visar resultatet av fjolårets stora TG-försäljning.

För Er "trädgårdsvecka"
Beställ redan i dag det säljande och informativa
materialet för TG till Er "trädgårdsvecka" genom att
in kupongen till Er ordinarie leverantör av TG Grön
eMer "Superfosfatförsäljningen", Fack, Hälsingborg

skyltsända
mikro
1.

Vår SP-folder ger goda skyltidéer.

Sänd kostnadsfritt:
st matriser för egen lokalannonsering
st streamers med "gröna tummen"
st självhäftande affischer för entrédörr
eller fönster
ex. av handboken "Tumme med trädgårn"
med det nya dekorativa 4-färgsstället
Namn
Adress

PHILIPS I PHILIPS II PHILIPS II PHILIPS
MATT I OPALUX |
fadux

Postadress
IT 3/64

Bilaga

medföljer

ett helt
nytt
rågknäck

LÄTTARE
MÖRARE
GODARE

naggat i rutor
aggande gott

WASA RUTKNACKE
det
smakar
så gott

det
butiken
annonseras får särskilt
hela året
stöd

•i

det
affischeras
överallt

tugi

det är
Wasadistribuerat

HmTJlI

m

LÄTTSÅLT- SNABBSÅLT- LÖNSAMT

