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Gallra
i botten!
Se sortimentsartikel
på sidorna 38—40

Mest köpt på nytt
Återigen — 1963 för sjätte året i
följd blev Volkswagen Transport
den mest köpta vagnen i sin klass,
den för lastvagnar under 2 ton. 1963
registrerades
2.667
Volkswagen
Transport (39,9 % av det totala antalet i klassen).
Att försäljningsframgångarna upprepas och upprepas beror till stor
del på, att vagnen blir bättre och
bättre. 1963 presenterades flera väsentliga nyheter:
AB SCANIA-VABIS

Det

Nytt: Större lastförmåga, lastar nu
upp till 1 ton
Nytt: Starkare motor, nu 51 hk SAE
Nytt: Större baklucka
Nytt: Större bakfönster
Nytt: Förstärkta bromsar, total
bromsyta nu 1.028 cnv
Till det nya kommer så allt det
välkända, som hör till ett Volkswagen-köp:
• hög kvalitet och läng livslängd •
låga kostnader bl. a. tack vare det

förmånliga servicesystemet (nu med
K-märkt service) • stort effektivt
lastutrymme, lättåtkomligt från sidan och bakifrån • stora, släta
vagnsidor för effektiv reklam • nu
också Eberspächer bensinvärmare
som standard på vissa typer m.m.
Bekanta Er med VW Transport
hos närmaste VW-säljare, och provkör! Om Ni gjort det förut, kanskt
för länge sedan, föreslår vi, att NJ
gör det — på nytt!

kostar så mycket mindre med V O L K S W A G E N

Transport

SAUBOLL
FORER
FRÄN 4»

För EKONOMI-WAFERS "drar vi nu igång"
säsongens stora säljkampanj. Vi kombinerar, här
ett starkt och säljande butiksmaterial med ett
verkligt köpstimulerande specialerbjudande, en
badboll-kupong på varje EKONOMI-WAFERSpaket. Dessutom blir det en omfattande veckopressannonsering i 4-färg kring temat "bagargott
— EKONOMI-WAFERS"

för butiken

4SBABB0LI

Lät tplacerad PLOCK AUTOMAT
av golvställtyp med
stor insticksskylt — innehåll 72 paket EKONOMI-WAFERS, 200 g per förpackning, fördelade på tre smaker —
citron, vanilj och choklad. (Kompletteringsköp i respektive smak i leveranskartonger om 24 paket/kartong.) JÅTTESTREAMER — format 40X115 cm, enkel, 2-färgmed
kampanjerbjudande. INSTICKSSKYLT
— format 23X33
cm, med kampanjerbjudande och prisruta. ÖREBROBADBOLLEN — format 33 cm i diam. blir en uppmärksammad och säljande mobil.
Rekvirera kampanjmaterial inklusive en badboll direkt
från Örebro Kex. önskar Ni ytterligare badbollar kan
dessa rekvireras för en kostnad av 1:75/styck.

VANILJ

CHOKLM

CITRON

för konsumenten
Badbollkupong på varje EKONOMI-WAFERS-paket. Mot
insändande av 6 kuponger + 1:— kr i frimärken direkt
till Örebro Kexfabrik översänder vi till konsumenten en
uppblåsbar badboll i plast med 33 cm diameter. Erbjudandet gäller t.o.m. den 1 augusti 1964. Dessutom kommer en omfattande 4-färgsannonsering för EKONOMIWAFERS i ledande veckopress redan under våren.

'fak*,
lönsam sommarförsäljning med EKONOMI-WAFERS

från

KEK

Viktigt meddelande om

Nörkesvaruindusfrins raballgivning
till livsmedelshandeln
Märkesvaruindustrins sales-promotion-åtgärder uppvisar helt naturligt många olika former av särskilda så kallade erbjudanden till
detaljhandeln. Stundom utgör dessa erbjudanden varianter av prisrabatter. Den senaste
tidens utveckling på detta område har framkallat oro inom handeln. Det är enligt vår
mening fara för att de allvarliga försöken att
i detaljhandeln få en rättvisande och av konsumenterna respekterad prissättning undergräves och hindras av kortfristiga sales-promotion-åtgärder från fabrikanthåll.
Detta skall givetvis icke fattas så, att vi inom handeln icke förstår nödvändigheten av
konkurrensåtgärder i form av introduktionsoch kampanjrabatter etc. Vad vi vänder oss
emot är att rabatter lämnas i form av varor,
det vill säga att fabrikanten ger någon eller
några förpackningar extra såsom »rabatt»
eller »gratis» utöver den mängd varor som
detaljisten officiellt betalar för.
Ett sådant system medför allvarliga olägenheter för handeln genom att det försvårar
kalkyleringen och arbetsplaneringen i både
detaljhandeln och partihandeln och i många
fall verkar kostnadsfördyrande. Särskilt anmärkningsvärda former kan denna rabattgivning få då den, såsom nu allt oftare är
fallet, praktiseras vid butiksbesök av fabrikanternas representanter. Det finns ingen
garanti för att en sådan rabattgivning sker
efter lika villkor. Representantens inställning

Sveriges Livsmedelshandlareförbund (SSLF)

till detaljisten kan påverka rabattens storlek.
Det är också en form av diskriminering att
detta slag av rabattgivning når endast de
detaljister som får fabrikantbesök. Det har
även visat sig att en sådan rabattgivning, som
binder köpen till representantens besök i
butiken, kan rycka sönder den ordinarie order- och beställningsrutinen.
Denna rabattgivning i form av varor har nu
nått en sådan utbredning och vållar så mycken kritik och besvär och ökad arbetsbelastning för handeln, att vi från den enskilda
detaljhandelns och partihandelns sida måste
säga ifrån. Vi vänder oss härmed till branschens leverantörer för att bestämt avråda
från lämnande av rabatter och »ersättningar»
i form av varor.
Inom handeln önskar vi att fabrikanternas
rabatter utformas så, att de kan direkt påverka handelns prissättning. Det skulle stimulera försäljningen och därmed tillgodose
även fabrikanternas önskemål.
Det är vår förhoppning och förvissning att
handelns leverantörer skall respektera detta
vårt önskemål och sålunda i förekommande
fall upphöra med den här påtalade formen
av rabattgivning. Vi kommer att uppmana
våra medlemmar respektive inköpare att de
i sina affärskontakter skall kräva att denna
begäran uppfylles.
Stockholm i mars 1964

ASK-bolagens ekonomiska
förening u.p.a.

Erik Engström

Inköpscentralernas
AB ICA

koncentrerat sortiment i säljande självvalsbox
INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

PROPAGANDA
SOM DOMINERAR!

20 Hansaplast Familje-Strips

GRATIS

Konsumentens köpintresse

20 plåster i 5 storlekar

tub

Allt vad Ni behöver av
plåster finns i Hansaplast
PLÄSTERAPOTEK - en
säljande exponeringsenhet!

20 Hansaplast 10-strips
10 plåster
10 Hansaplast

om 2 x 7

cm

Storplåster

genom en

intensiv annonsering i storstadsoch

vecko-

press. Mer än vartannat

press,

lokalpress

hushåll

MANTANEA

i hela landet nås av annonserna.

BRÄNNSÅRSALVA

av säljande skyltmaterial för bu-

m e d i varje k o n s u m e n t f ö r p a c k ning! Aktuellt för semestern.

5 plåster om 1 0 X 6 cm

just mot Hansaplast

styrs

Er försäljning underlättas
tiken.

Kampanjen

startar

också
i god

tid före högsäsongen.

_<_

Hansaplast
— plåstret s o m sitter b ä t t r e !

IC'A-tidningen

Hansaplast har rundade hörn. som inte rullar upp sig. Det fransar sig inte!
Det har helperforerad plåsteryta som låter huden andas. Självfallet är
alla Hansaplast högantiseptiska, vattenfasta och elastiska.
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Serie-60 är den gemensamma beteckningen för en rad utrustningskomponenter, där kylinredningen för den moderna butiken utgör en
av huvudgrupperna.

,

EXPOFRYS
- frysdisken för den moderna butiken
Serie 60 kyl- och frysenheter kännetecknas av en formgivning som tillgodoser såväl praktiska som estetiska krav. Expofrys Serie 60 är i likhet med
övriga Serie 60-enheter konstruerad för att ge högsta möjliga säljeffekt i
förhållande till utrymmesbehov och anskaffningskostnad. Den maskinella
utrustningen är väldimensionerad. Inbyggd automatik för helautomatisk
avfrostning. Standardlängder: 1.985, 2.890, 3.810, 4.715 och 5.620 mm.

TEL.

021-44000

.

HUVUDKONTOR

STUREGATAN

9 VÄSTERÅS

• POSTGIRO

154031

Stockholm 59 98 80 - 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 12179 - Jönköping 222 30 - Skövde 14159

ICA-tidningen

Bildband: Så räcker tiden bättre

Planera - hinn mera
Hur skall du hinna uträtta mera? Jo, genom att
bättre utnyttja tiden — arbeta effektivt! Något
slag av planering är nödvändig. Du ser över din
avdelning varje morgon. Ställ då frågan: Vad
måste uträttas idag? Vad är mest bråttom?
Sätt dig ned och tänk igenom dagens arbetsuppgifter. Först måste du kanske fylla på
mjölk och socker. Sedan texta prislappar till
fruktdisken och så vidare. Du antecknar allt
som skall göras. Under dagens lopp prickar
du på listan av de arbetsuppgifter du fått färdiga. Ingenting blir bortglömt. De där fem minuterna på morgonen hjälper dig att få tiden
att räcka bättre till allt som måste göras under
dagen.

HÄRLIGT
LÄSKANDE

FRUKTSKIVOR
med fyllning

AKTIEBOLAGET SVEA C H O K L A D . N O R R K Ö P I N G

t C A-tidningen

(Annons)

varje kund en strumpkund

1CA-Iidningen

(Annons)

här ar beviset
0 Nära 70 % av alla svenska strumpkonsumenter
är husmödrar.

0 Husmödrarna är märkesmedvetna. De vill ha den
garanti som ett känt märke innebär.

Q Husmödrarna är stora strumpförbrukare. Arbetet i
hemmet sliter hårt på strumporna — tänk bara på
barnen.

0 Husmödrarna är kvalitetsmedvetna. De vet att kvalitet lönar sig i längden.

0 Över 90 % av alla husmödrar vill helst göra alla
sina inköp i närbutiker (om bara varorna finns där).

# Nivella är sedan lång tid Sveriges mest inarbetade
strumpmärke. Nivella håller en hög och jämn kvalitet
och koncentrerar sig på den riktiga modefärgen.

# SLUTSATS 1: Det finns en enorm marknad för
strumpor i livsmedelsbutikerna!

0 SLUTSATS 2: Nivella är den rätta strumpan för
livsmedelsbutikerna!
(Forts, på nästa sida)

\CA-tldningen

(Annoi.s)

Sveriges största strumpreklam
Inget annat strumpmärke har genom åren gjort så
mycket reklam som Nivella. Därför har Nivella-märket
en särskild förankring i konsumenternas medvetande.
Vårens reklamkampanj står inte sina föregångare efter. Och i år är reklamen speciellt inriktad på hus;
mödrarna — på Era kunder!
Husmödrarna vill ha mfom^ajjoru Därför har vi gjort
en kampanj med vederhäftig konsumentupplysning.
En kampanj, som säljer kvalitet — Nivella-kvalitet!

8

Annonseringen pågår från 4 april till 2 juni och omfattar både dagspress och veckopress. Dagspressannonseringen har sin tyngdpunkt under tiden 24 april
till 8 maj.
Här är tidningslistan: Dagens Nyheter, Expressen,
Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, ICA-Kuriren, Året Runt, Femina, Nya Damernas Värld . . .
över 20 miljoner hela tidningsspalter med effektivt
säljande Nivella-reklam!

IC A-tidning™

(Annons)

säljriktigt butiksmaterial
Vi vet (genom noggranna marknadsundersökningar)
att ingen konkurrent på allvar kan hota Nivella i livsmedelsbutikerna. Därför behöver vi inte göra någon
egoistisk märkesreklam i själva butiken. I stället kan
vi helt inrikta oss på att ge Er bästa möjliga hjälp till
största möj Ii g a strumpförsälj njn g[

IC A-tidningen

Främsta hjälpmedlet är en speciell STRUMPSHOP —
ett praktiskt ståltrådsställ, som utformats av erfaren
butiksexpertis och kan anpassas efter varje inredning.
Det kan ställas på en hylla eller hängas på en vägg
eller gondolända, och det kan varieras i storlek.
Nivella-stället tar liten plats men ger stor försäljning!

"

MED MÄLETI SIKTE
kan betyda olika saker
— för åskådaren en hägrande spelvinst
— för hästen kanske ett gott mål Fors Hästpellets
— för ägaren-uppfödaren ett lönsamt
resultat av nedlagd omsorg.
HÅR SBR UNGARNA
ATT MAN MÅSTE SKATA
SEO Å ÄTA FORS FODER
J=ÖRATT NÅ MÅLET ME
GOTT RESULTAT.'
F&R.R.6ST£kJ, ME EN SÄCK
FORS PÅ R Y G G E N
KLARAR VI MELLANM Ä L E T A. SLIPPER

TRAVA HEM/

Dyrbara avels- och tävlingshästar
fordrar perfekt vård för att prestera
sitt bästa. Men de fordrar också
fodersorter som är noga avpassade
för deras olika behov.
Med andra ord — de fordrar
FORS STUTERIPELLETS och
FORS HÄSTPELLETS!
HEMMA HAK V| EW
GAFFELTRUCK SOM
OCKSÄ 6 FIN PiS
Ä TRAVA.'
1

HARALD FORS & CO AB
— foderspecialisten —
10
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Bildband: Så räcker tiden bättre

2
En uppgift i taget
För att planeringen av dagen skall vara till
någon verklig nytta måste du arbeta så rationellt
som möjligt. Splittra dig inte mellan flera arbetsuppgifter på en gång. Försök att slutföra
det du sysslar med, innan du övergår till nästa
uppgift! Det är lätt att säga — men kanske
svårare att genomföra i praktiken. Kunder frågar efter varor de inte kan finna. Kunder vill
ha tips om nya matvaror. Dina kamrater behöver hjälp någon annanstans i butiken. Du
kallas till telefon. Orsakerna till att du måste
avbryta en syssla kan vara mänga. Försök dock
att aldrig lämna påbörjade arbeten på golvet
till hinder för kunderna! Det avbrott du måste
göra tar kanske längre tid än du tänkt.

Bildband: Så räcker tiden bättre

3
Arbeta mer bekvämt...
Du skall sätta prisetiketter på ett par backar
mjukt bröd. Det är snart gjort, tänker du, ställer backarna på golvet och sätter igång. Visst
är din arbetsställning obekväm, men att du
gjort ett rent misstag märker du först när du
något senare reser dig upp. Det gör litet ont
i ryggen. Du känner dig lite trött. Ditt tempo
har blivit sämre. Hur skall du nu orka hinna
allt? Hur ung och stark du än är, ansträng
inte din kropp i onödan. En bekväm och riktig arbetsställning är det bästa om du vill behälla din goda arbetslust och få tiden att
räcka till!
. ,
, .. .
0

. . . inte sa har •
IC'A-tidningen
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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.

KUNDVÄNLIGARE KVITTO
Det utförliga kundkvittot ger Ert företag
good-will. Av kvittot framgår
• vad varje post kostat, vilken varugrupp den tillhör och slutsumman

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

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

NCR.s AUTOMATISKA VÄXELGIVARE
• För varje butikstyp finns ett lämpligt kassaregister med våxelgivare.
• 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 gäller över
hela produktlinjen — från kassakvittot till elektronisk datamaskin.

NATIONAL

GENERALAGENT JOHAN SANDE
Huvudkontor: Vasagatan 19-21, Stockholm C. Tel.08/22 83 20.

AKTIEBOLAGET NATIONAL KASSA REGISTER

31 egna service- och försäljningsavdelningar

12

i landet.

[NlCS
ICA-tidntngen

Plats i korgen!
(Korgen fungerar som störtställ)

Nu introduceras

vwv
SPECIAL

med \0°Å rabatt
En ny VOV-produkt med grövre struktur och aptitretande smak och lukt.
Veterinärkontrollerade råvaror och garanterat näringsvärde. Tillverkare Scan, Malmö
ICA-tidningen

IS

Ny fabrik

Nytt margarin

Nytt rabattsystem

I början av Hetta året startade vår nya
margarinfabrik. Det är en av världens
modernaste anläggningar i sitt slag
och givetvis helt automatiserad. Den
sköts av ett fatal man, vars uppgift är
att avläsa, kontrollera och la stickprov
vid vissa stationer i processen. Systemet är helt slutet. Och resultatet: ett
absolut hygieniskt margarin med hög
och jämn kvalitet.

Vårt nya margarin — NYA MELBA —
är resultatet av flera års testningar
bland fackfolk och husmödrar. Vi har
givit det mersmak genom en ny arom
och ny sälta. NYA MELBA är ett hushällsmargarin med karaktär — det
smakar gott på bröd, bryner fint vid
stekning och är lätt att arbeta med vid
bakning. NYA MELBA är en lättsaid
vara i Er butik — ett idealiskt allroundmargarin för alla hushall.

Vi har följt SSLF:s
dationer

att göra

rekommenprissättningen

så enkel som möjlig. Vid varje
leverans

ser Ni direkt på fak-

turan Ert verkliga

inköpspris.

Detta spar tid och ger en säker
kalkyl.

Victoria
gör gott
margarin
Victoria
Hälsingborg

14
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Bildband: Så räcker tiden bättre
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Håll ordning pä materialet
Finner du stämpelfärgen genast du behöver
den? Eller måste du springa runt i butiken och
på lagret för att leta efter den? Och hur är det
med allt annat material som du behöver för
prismärkningen eller textningen? Du kan undvika onödigt sökande efter material genom att
avdela en bestämd plats på lagret för stämplar,
stämpelfärg, aceton, etiketter, penslar och dylikt. God ordning är A och O inom den lilla
välsorterade materialavdelningen på lagret. Där
finner du genast vad du behöver. Och du spar
många värdefulla minuter, som sedan kommer
till bättre nytta någon annanstans i butiken.

Bildband: Sä räcker tiden bättre

5

Förbered på lagret
Allt förberedande arbete för påfyllningen sker
i de flesta butiker enklast och snabbast på lagret. Där har du arbetsro — kan lägga upp arbetet i längre serier. Där har du kartongkniv.
etiketter, paketeringsmaterial, prisstämpel och
så vidare nära till hands. Du arbetar fortare och
klipper trängas med kunderna i onödan. Blockerade gångar kan lätt irritera kunderna.
Många gånger föredrar de att avstå från köp
hellre än att tränga sig förbi dig.

'CA-tidningen

15

NYTT för ER -NYTT för HUSMOR
SNABBTILLAG AD

löksås

Annonser i riks- och lokalpress, f ö r p a c k n i n g och skyltmaterial - på alla punkter är
åtgärderna samordnade för
a t t ge husmor impulser att
handla på charkuteriavdelningen i Er butik.

Utnyttja den stora
introduktionens annonsering
och butiksmaterial.

köp och prova
redan i dag!

Tala med
Winborgs representant!

SKYLTA OCH SÄLJ WINBORGS LÖKSÅS!
16
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Bildband: Så räcker tiden bättre
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Fyll på för hela veckan
Mjöl, socker, potatis, läskedrycker och liknande
hör till de tunga livsmedel som har snabb omsättningshastighet. Därför — om det finns plats
inne i butiken — fyll på hela veckobehovet
av dessa livsmedel. Bäst är om du kan sköta
den påfyllningen när det är lugnt i butiken.
Då är du inte i vägen för kunderna. Ett viktigt hjälpmedel är trallan eller arbetsvagnen.

Bildband: Sä räcker tiden bättre

7
Aldrig tomhänt
Vad bär du egentligen med dig när du försvinner ut på lagret? Tomhänt behöver du aldrig
gå. I butiken finns alltid något som inte borde
finnas där. Det kan vara en stege, en skämd
apelsin eller någon vara som inte fick plats i
hyllan. Det kan också vara en gammal fabrikantskylt som det är dags att plocka ned.
Eller en tomkartong som står kvar vid en gondol och skräpar efter senaste påfyllningen. Eller
en brickexponering med endast ett par burkar
kvar överst. De burkarna ställer du på skiktet
under och tar med den tomma brickan ut på
lagret. Gå aldrig tomhänt ut på lagret. Se först
efter om det finns något i butiken som behöver tas ut!

ICA-tidningen
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I år blir det rekon
Kalas Rtflar
Sammanlagt

5.000 tält
delas ut
till barnen...
Med FRAS KUDD-tältet i behändigt papputförande (se ovan!) får Ni ett strålande
blickfång, som berättar för Era kunder om
den stora utdelningen av cowboy-tält och
säljer FRAS KUDDAR i mängder!

18

4-färgs helsidor i alla stora veckotidningar
för både KALAS PUFFAR och FRAS KUDDAR! Årets konsumentannonsering är den
starkaste hittills - löper från maj ända till
november.

lCA-Iidnini'"

irsäljning av

Ett rikhaltigt skyltmaterial — avpassat för
butikens olika behov - står till Ert förfogande. Streamers, affischer, stora och
små skyltar, allt i sprakande färger!

KALAS PUFF-tältet i behändigt papp-utförande (se ovan!) ger möjlighet till en verkligt färgstark skyltning - i butiken eller i
fönstret. Alla barn vill ha ett tjusigt indiantält - det är ett erbjudande, som skapar
den rätta köplusten!

Konsumtionen av KALAS PUFFAR och
FRAS KUDDAR ökar år från år. Försäkra
Er om Er andel i denna stora marknad
- inte minst nu inför högsäsongen!

Skylta och sälj två favoriter:
KALAS PUFFAR och FRAS KUDDAR!

SLJKAMPAN,
EKLAMSTÖD...
UN NORELID AB, STOCKSUNt

ICA-tidntngen
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sälj 2 Camé
sparsvamp
med

M

Ni får 3 paket extra på
varje kartong

10 °/o extra rabatt på Camé i
lockande konsumentförpackning.
Vid köp av 1 kartong får Ni 3 förpackningar extra ( = 10%). 2-förpackningen med sparsvamp ger Er en ännu
större försäljning av Camé. Alla har
användning för svampen som tvålkopp
- sparar tvål, som badsvamp - mjuk
och följsam, som tvättsvamp — klar för
omedelbar användning.

BARNÄNGENS
20
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Bildband: Så räcker tiden bättre

8

Utnyttja även minuterna
Du har planerat din dag väl och arbetat effektivt. Plötsligt är du sysslolös. Bara tio minuter
kvar till lunch. Ingen idé att påbörja något nytt.
Du hinner ändå inte slutföra det före lunch.
Nej, men det finns så många sätt att utnyttja
även småstunderna. Du kan exempelvis snygga
till i någon gondol eller något väggfack. Dammtorka burkarna och ställa dem i jämna rader.
Plocka ordning i frysdisken. Fylla på påsar
vid fruktdisken. Säkert kan du finna massor
av uppgifter som du kan sticka emellan med,
när du får några minuter över.

Bildband: Så räcker tiden bättre

9

Skriv priset medan
vägen stannar
Många värdefulla minuter finns att hämta framför vågen. Mannen på bilden här intill visar
den rätta arbetsgången vid vägning och prismärkning. Till höger om vågen ligger korvbitarna paketerade och försedda med etiketter.
Du tittar efter vilken vikt och vilket pris korvbiten på vågen har. Samtidigt som din vänstra
hand tar korvbiten av vågen lägger högra handen på nästa förpackning. Du skriver priset på
korvbit nummer ett och lägger den på brickan
till vänster om vägen. Under tiden har vågen
stannat och du kan göra nästa avläsning.

ICA-iidningen
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Nu naturstärkelse i VERDA
nya
sprayförpackning,
som
fuktar och stärker samtidigt.
Nya VERDA har också funktionssaker ventil. For fram nya
VERDA sprayförpackning i naturstarkelse — det ar en våraktuell och saker Herdin-produkt — förpackas 6 s t k a r t o n g .

NY
VERDA
Varaktuella
VERDA
permanentstärkelse i
billigare och
enklare tubförpackningar — 100
och 200 g
tuber — förpackas 10
resp. 5 st'
kartong.

affärsläget
1964 inleddes med ökade omsättningssiffror inom flera
detaljhandelsbranscher: 17 % ökning för bokhandeln och
9 % ökning för färghandeln under januari 1964 jämfört
med samma månad ett är tidigare. På en del håll tycks de
kraftiga omsättningsökningarna under december ha följts
av en lägre ökningstakt i början av detta år. Konsumtionsföreningarna hade således en ökning av sin totala omsättning under december 1963 med 8 %, medan omsättningsökningen i början av detta år stannar vid cirka 5 %.
Den alltför kraftiga kostnadsökningen
oroar företagen. Priserna på råvaror steg med 2,2 % i januari. Särskilt kraftiga
prisstegringar noterades för hudar 8 %, grovplåt 2 %, tunnplåt 9%, bly 6 % och för kaffe
20%.
Industriproduktionen ökade kraftigt mot slutet av föregående år. I december ökade det säsongskorrigerade indextalet
för industriproduktionen till 315 från 306 i november. 1962
inträffade en ökning av konsumtionsvaruproduktionen med
7 %, medan motsvarande ökning för kapitalvaruindustrin
blev endast 3 Jo. Läget på arbetsmarknaden kännetecknas
av en brist på folk. Antalet arbetslösa i mitten av februari
uppgick till 27.601). vilket är 2.200 färre än föregående
månad och 13.100 mindre än under samma månad ett år
tidigare.
Sysselsättningen kominer att bli hög under 1964, konstaterar
arbetsmarknadsstyrelsen
i en prognos. Under sommaren 1964
förutses stora svårigheter att tillgodose efterfrågan på arbetskraft i den omfattning som behövs. Det gäller framför allt
byggnadsverksamheten
i södra och mellersta Sverige och
varven.
Första kvartalet i ur antas inte komma att innebära några
större förändringar i expansionstakten, enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer. Planerna för sysselsättningen
visar på en fortsatt höjning.
Det kan mot bakgrunden av den skärpta bristen på arbetskraft emellertid ifrågasättas om nyanställningar kan ske i
fullt den omfattning som planeras. Höjningen torde snarast
få förutsättas bli tämligen blygsam.
Bilförsäljningen uppvisar ökade siffror jämfört med i fjol.
Under januari såldes 8.924 personbilar, jämfört med 7.282
under januari 1963.
Ordföranden i Sveriges Textilhandlarförbund
är optimistisk
inför den närmaste framtiden: »Allt talar för fortsatt god
konjunktur
med produktionsökning
och full sysselsättning
som bidrar till ett gott klimat for den specialiserade textila
fackdetaljhandeln,
vare sig det gäller större filialföretag
eller mindre specialaffärer. Ökande tonårskullar och utökad
köpkraft hos de pensionsmiissiga åldersgrupperna är icke
oväsentligt för att stärka köpkraften och öka köplusten.»

HERDINS

FALUN

Tel. 023'183 7C
Haka på årets stora konsumentinformation i veckopressen —
Herdm-råd om textilvård.
Q
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Kostnaden för arbetskraften stiger kraftigt, inte bara genom
löneökningar utan kanske främst genom högre ATP-avgifter
och andra sociala utgifter. Samtidigt är priserna — särskilt
för exportindustrin — hårt pressade. Inom stålindustrin och
delar av verkstadsindustrin har man fatt finna sig i prissänkningar.
Sammanställd
av Förlags

för
AB

1C A-lidningens

räkning

Information.

lCA-tidningen

KEX
MARKNAD
PÄ 100 MILJONER
KRONOR!
Visste Ni att man i Sverige säljer mellan

16 och 17 miljoner

kg kex och wafers till ett varde av närmare 100 miljoner kronor
årligen?

Och

konsumtionsökningen

ar verkligen

stark.

Under

den senaste 10-årsperioden har förbrukningen mer an fordubblats (se stapeldiagram).

En fantastisk

utveckling, särskilt

man ser den i jämförelse med den övriga
då det gäller

bageriprodukter,

övriga

om

konsumtionstrenden

bageriprodukter

okade

nämligen endast 14 % mot kexens 136 % under motsvarande

lönsam impulsvara snabb omsättning
Det breda kexsortimentet erbjuder ratt utnyttjat utomordentliga
mojligheter for såväl impuls- som kombinationsforsaljnmg —
här kan man verkligen tala om en lönsam merforsäljning — var
kexaktiv!

10-årsperiod. I och for sig en naturlig utveckling, då kex som
produkt ar en idé helt i linje med den moderna tidens krav —
en färskvara med lång lagringsmöjlighet, som dessutom betyder
mindre bakning för husmor. Allt talar också for en fortsatt positiv utveckling av kexmarknaden.

kex och wafers inte bara
sommarartiklar
Förr

har kex-

och wafersforsaljningen

sommarhalvåret

vant

koncentrerad

till

En uppfattning som dessvärre fortfarande rå-

der hos en del detaljister

Vi kan nu konstatera, att över 40 %

av tillverkningen från Örebro Kex säljs under vinterhalvåret genom aktiva försäljningsåtgärder under senare år! Som Ni ser,
det finns ingen anledning till ett sasongsmassigt

slentriantän-

kande — kex har blivit en året-runt-artikel

bakelser o

knacke-

wafers i småbröd

kex

vanl.
skorpor

mazanner

bröd

16 3

11

32,3

47,3

kexens stora

marknads-

milj. |

hur mycket köps av
närliggande varor?

kilo

'

|8'9

Omsattningssiffror
andel.

som dokumenterar

(Annons)

Sälj kursen

vi ser på sortimentet
Då det gäller butikens sortiment av kex och wafers måste det
här, precis

som för

butikens

övriga varor,

bli fråga

om

en

kundanpassning och ett avvägt sortiment. Det är givet, att det
blir skillnad mellan lanthandelns och citybutikens

kexsortiment.

Med tanke på kundanpassningen gäller det kanske särskilt för
lanthandeln att ta hänsyn till turistsäsongens möjligheter.
finns

däremot

möjligheter

till

säsongsmässigt

breddat

Här
sorti-

ment — och merförsäljning. I det här sammanhanget kan Ni
kanske ha viss glädje av att ta del av några erfarenheter och
synpunkter på hela kexsortimentet.

"Kaffe-kex"
Kex av MARIE- och HUSHÅLLS-typ har i många år varit det
tunga sortimentet inom denna sektor. Ni har här att arbeta med
runda och klassiskt goda ÖREBRO MARIE, kompletterad

med

mustiga, ovala ÖREBRO HUSHÅLLS.
Marknadens ökade krav på "finare kex", har också medfört en
kraftig

försäljningsökning

for våra

smörbakade

kex

BRAGO.

Ny, tät förpackning ger möjlighet till längre lagringstid — trots
den

högre fetthalten. Förbättrade förpackningar

är också

en

bidragande orsak till att de kakbetonade S A N D W I C H - k e x e n i
olika smaker visar en markant försäljningsökning.

Wafers
Trenden är sedan något år mycket positiv för wafers, som nu
säljs i lika stor utsträckning som hela gruppen kaffekex. Detta
inte minst

tack

vare företagets

initiativ

med större

förpack-

ningar, som exempelvis E K O N O M I - s e n e n . En utvecklad bageriteknik för än sprödare rån och läckrare fyllningar är också en
bidragande orsak till de kraftiga försäljningsökningarna.
NOMI

STORPACK

(200 gram)

kompletteras

av

EKO-

småförpack-

nmgen KVARTETT — en " i m p u l s s e r i e " med barnvänligt smaksortiment:

citron, vanilj, choklad

och

ismint,

OPERETT

med

dubbelfyllda rån representerar den exklusiva och läckraste typen
av wafers.

"Smörgåskex"
Ändrade konsumtionsvanor, bl.a. genom de mer omfattande utlandsresorna

och de allt flera unga familjerna

i kombination

med enklare "hemmahantering" (mellanmål och TV-tugg), ligger
bakom

den

kraftiga

stegringen

och efterfrågan

på

kexen — inte minst lätt saltade typer som MENY

smörgåsDe övriga

" k l a s s i s k a " smorgåskexen från ÖREBRO okar också starkt, men
så pågår också en intensiv modernisering av

förpackningens

form och design — en bidragande orsak till merforsäljningen av
CREAM CRACKERS, DIGESTIVE. ALBERT, nya SORTÉ, SMÖRGÅSRÅN och FRUKOSKEX-senen

i graham och vete

Denna

grupp okar i accelerad takt och utgör for närvarande ca 20 %
av den totala kex- och wafersforsäljningen

(Annons)

Sälj kursen

utnyttja säljande
leveransemballage

kexkartong
med rivtape

Ni ar säkert val medveten om utvecklingen nar det galler vår
strävan att undan for undan ge Er ett säljande

Leveranskartong med nvtape — ingen marknadsnyhet

Men först

for ÖREBRO KEX produkter

ytteremballage

Men hur ar det med Er uppföljning

mom kexsektorn introducerades ÖREBRO stora HUSHÅLLS for

i butiken? Utnyttjar Ni — och framfor allt

något år sedan i dessa praktiska stapelkartonger — lätthanter-

ytteremballagets mojligheter till förenklad intern hantering och

liga och väl lämpade for lönsam massexponering i butik

lönsam exponering? Ar det inte så att man alltför ofta inte

Lyc-

kade saljresultat visade att leveranskartonger med nvtape var
särskilt säljande for kex

En forpackmngslinje vi nu följer for

stora OREBRO-artiklar — en lönsam butikslinje for Er!

Era medarbetare —

läser innantill
eller observerar de enkla, praktiska anvisningar som ges på emballaget? Varför inte då och då samla personalen och visa hur
man bast anser sig kunna hantera och utnyttja varans

ytter-

emballage?

plockautomat

kexen - en stor impulsvara
Att

ar vår benämning på en lyckad kombination av leverans- och

utnyttja

säljande

leveransemballage

for

kex

ar

verkligen

lönsamt, då kexen ar en höggradig impulsvara 1

skyltkartong — utnyttjad såväl for E K O N O M I som S M O R G A S RÅN.

Plockautomaten

ger direkt

och säljande golvexponering —

möjlighet

till en

ratt öppnad enligt

lättplacerad
anvisningi

förenklad prismärkning
Vi eftersträvar också att ge Er ratt packade kex for
prismarkning — en praktisk

detalj

enklare

i vår strävan att forenkla

butiksarbetet for Er
For att underlätta for Er har vi också "fargkonditionerat"
tongerna

kar-

rött for kaffekex, blått for smorgåskex och grönt for

wafers

nya initiativ kommer från

(Annons)

Säljkursenj

mersälj med

kombiexponering
" K o m b i " - e x p o n e r a — ett självklart faktum for många, men se
kritiskt på Er egen aktivitet! Utnyttjar Ni verkligen kexens mojligheter

i kombinationsforsaljning

med andra varor?

ÖREBRO

KEX ger Er alla mojligheter till att samsälja olika kex och wafers

med saft, marmelad, ost och kaffe, for

några exempel

att bara

nämna

Och Ni har alla mojligheter att sprida och va-

nera kombinationsskyltnmgar över hela året 1

lyckade kombi-resultat
Under rubriken "näringsrikt m o r g o n m å l " genomförde ett större,
modernt snabbköp i Örebro en samexponenng av sju olika produkter — däribland ÖREBRO HUSHÅLL
mala

exponeringen

i

gondolhylla

Jämfört med den nor-

uppvisade

ÖREBRO

HUS-

HÅLL den största procentuella saljokningen av samtliga de sju
artiklar

som ingick

rikt m o r g o n m å l "
packningar

2

under temat

under

motsvarande

tid 49 ÖREBRO

HUS-

ggr ökning — tack vare samexponermgi

impulsköp
Visste Ni att kexen, nast konfektyrerna, kanske ar den mest
impulsbetonade varugruppen Ni har i butiken? Det kravs många
gånger bara enkla idéer for att uppnå strålande
av kex

merforsaljning

Har några idéer och resultat

plastklädkorg

+

ÖREBRO

KEXJATTE —

placerad

på

golvet

framfor kassan i ett medelstort, modernt snabbköp — 50 paket i klädkorgen

En dags försäljning 36 KEXJATTE-paketi

70 paket SMORGASRAN blev 746 på en kampanjvecka.
en enkel golvskyltning-massexponering

fick en stor

Med

kedjebutik

i Stor-Stockholm detta strålande — och väntade goda resultat

Merförtjänst med E K O N O M I STORPACK. I en lokal butikskedja
i västra Sverige såldes genomsnitthgen 480 st 75-grams waferspaket

per

vecka

Vår

representant

föreslog

E K O N O M I STORPACK 200 gram i stallet
veckoforsaljnmgen

av

EKONOMI

ett

Den

STORPACK

forsok

med

genomsnittliga
blev

under

en

längre tid 622 paket — en okad bruttovinst på 173 kr i veckan
— utan extra arbetsinsats

kombi- och impulsexponera enkla sanningar och säljande!
(Annons)

EKONOMl-WAFERS (citron, choklad, vanilj) + SAFT.

"närings-

Mot en normal gondolforsaljnmg om nio for-

såldes

HALLS — 4 '

i samexponeringen

SMORGÅSKEX + OST
Lätt saltade MENY, utsökt till lätta dessertostar av
typ Creme Chåteau. Knapnga CREAM CRACKERS,
särskilt lämpliga till starkost (cheddar), adelost etc.
Milda ÖREBRO SMORGASRAN passar utmärkt till
alla osttyper.

(Sälj ku rsen

lilla

idéspalten
Små medel ger som sagt goda resultat och merforsaljnmg av
kex

Vi vill har bara skissa upp några tankeväckande och säl-

lande idéer med enkla rubriksättningar som säljer mer kex

FRUKOSTKEX (vete, graham) + MARMELAD
(Andra aktuella kombinationskex for marmelad DIGESTIVE, ALBERT och ÖREBRO SMORGASRAN.)
ÖREBRO MARIE + KAFFE
(Andra lämpliga kexkombinationer till kaffe är mustiga ÖREBRO HUSHALLS eller utsökt läckra smörbakade BRAGO.)

Weekendköp
FERS 00 öre

storpack

ÖREBRO

EKONOMIWA-

— tänk på slanka linjen — läckert utan sockerÖREBRO SMÖRGÅSRÅN 00 ore + osotad APELSINMARMELAD 00 ore —
Extra kaffegott — smörbakade BRAGO pris 00 ore
bryggkaffe 00 kr —
Godare kvallsté med DIGESTIVE 00 ore 4- engelskt
Te 0 kr — TV-tugg, MENY + OST + LÄTTÖL
(A nnons i

SäljkursenS

rätt svar ger
sälikursen alla vinst
kan Ni kex
Ja, alla som svarat rätt på vår kextävling sänder vi
ett presentpaket av lättsaltade MENY. De första 100
lösningarna belönas dessutom med en trevlig kexbricka i askträ.

En enkel och rolig "säljkursexamen" har Ni i den
här spalten. Läs frågorna och fyll i svaren. Klipp sedan ur spalten — märk kuvertet " s ä l j k u r s e n " och
sänd in det till Örebro Kexfabrik, Örebro.

tävlingsfrågor

la

Vad heter ÖREBRO smörbakade KEX?

|
,a

Vilket ÖREBRO-kex i ny förpackning har kampanjsålts till temat "min smala lycka"?

I•

Vad heter ÖREBRO lätt saltade smörgåskex av
internationell typ?

i
Pa

Kombinera två sorters kex med lämpliga kombinationsvaror.

Vilken vikt har ÖREBRO EKONOMI-WAFERSpaket?

När Ni handlar med Örebro Kex ger Ni kunden
klassiskt goda varor och får själv ett modernt inriktat kexföretag som leverantör.
Det kommer bagargott och säljtips från

Namn :
Adress:
Firma :
Klipp ur och sänd in hela svarskupongen senast
den 1/6 1964.

Väl mött i butiken!

KEX

(Annons)
Hl tengl :

Måndagen
den 6 april
1964
Nummer 4 Tjugofjärde årgången
Postgiro: 614790
Tel. 021110440
Adress: Stora gatan 41, Västerås
ICA-tidningen utgives av ICA-förlaget AB, Västerås. Verkställande direktör för förlaget och ansvarig
utgivare för ICA-tidningen: Gösta Ekholm
Avdelning jör delaljistpress och kurser: Avdelningschef och huvudredaktör för ICA-tidningen: Sven
Lindblad. Biträdande avdelningschef: Olle Löving
ICA-tidningens redaktion: Red.sekx. Eivor Brunfelter. Fackred.: Ulla Görl. Lay-out: Roland Taxen
ICA-förlagets annonschef: Sixten Wessman. ICA-förlagets prenumerationschef: Tage Olofsson
Prenumeration: Direkt hos förlaget 14 kronor per helår. Lösnummer kronor 2: —.
ICA-förlaget är grundat av de fyra köpmannaägda inköpscentralema: AB Hakon Swenson, AB EOL,
AB Speceristernas Varuinköp och Nordsvenska Köpmanna AB. Central organisation: Inköpscentralernas AB ICA, Stockholm.

Marknadsandelen - din butiks värdemätare
Bokslutet ligger klart. Omsättningen har ökat sen föregående ar. Du känner dig nöjd.
Men stopp ett tag. Det är så lätt att stirra sig blind pä en omsättningsökning, att se
den som ett bevis för butikens förmåga att hävda sig. Skenet kan bedra. Man lugnas
av siffrorna och tror sig ha stärkt sin position. I själva verket kanske det är tvärtom.
Granska kritiskt ditt naturliga kundområde. Vad hände där under det gångna året?
Kom nya bostadshus till? Är det hos dig de nyinflyttade handlar? En butik i grannskapet har kanske lagts ner. Vem tog hand om kunderna? Hur mycket av områdets
köpkraft släpper du ifrån dig? Till konkurrenterna inom det naturliga kundområdet?
Till butiker utanför detta? Hur stor del av marknaden tar du hand om?
Gör en enkel marknadsundersökning och du får ett grepp om dessa intressanta frågor. Hur en sådan går till visar vi på annan plats i tidningen. Gå ut från din butiks
nuläge. Granska återigen området omkring den. Planeras några nybyggen? Eller väntas kundunderlaget bli oförändrat? Även i det senare fallet finns säkert mer för dig
att bevaka och kämpa för.
Vilka resurser har din butik för att klara en större marknadsandel? Behövs större yta?
En uppfräschning av butiken? En radikal omläggning av sortimentet? Fler parkeringsplatser?
Intervjua omdömesgilla personer. Få d^ras önskemal och krav pä din butik. Besök
också andra butiker. Där man inte är »hemmablind» finns mycket att iaktta och lära.
Dra sedan upp riktlinjerna för det innevarande året. Sätt upp ett mål för hur mycket
du skall öka butikens marknadsandel med. Gör klart för din personal vilket mal ni
gemensamt strävar mot. Med det i sikte sporras var och en att göra sia allra bästa föi
butikens fortsatta utveckling.

Redaktionen
ICA-tidningen
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Furulinds

Reportagt
Göm
Sandbei

Förklaring till kartan över Fagersta
Fagersta stad har cirka 15.000 invånare, varav stadsdelen Västanfors cirka
7.000. Denna stadsdel bildar dock en enhet för sig, varför vi här endast tar
hänsyn till fagerstadelen.
Butikerna är uppdelade i tre storleksklasser. Dessa markeras med
stor kvadrat: Omsättning över 1,2 miljoner kronor
rektangel:
Omsättning mellan 500.000—1,2 miljoner kronor
liten kvadrat: Omsättning under 500.000 kronor.
Som framgår av kartan har Fagersta tre storbutiker, tio medelstora butiker
samt nio små butiker. Av dessa tillhör 7 ICA-kedjan, 9 Konsum och 6
gruppen övriga butiker. Pilen visar var Furulinds livs är belägen. Det streckade området utgör butikens naturliga kundområde.

komp om PER OLS HAGE
En tredjedel av områdets
köpkraft på livsmedel tar
Ragnar Furulind.
Hård satsning på färskvaror
och upprustad butik
har be tv 11 mycket.

Per Ols Hage. Så heter ett bostadsområde i östra utkanten av Fagersta. Vid
en av gatorna — närmare bestämt
Svedjevägen 7 — ligger ICA-butiken
Furulinds Livs.
Butiken är inrymd i källarplanet i
ett trevånings bostadshus. Fasaden ser
mycket anspråkslös ut. Interiören visar
dock upp ett helt motsatt ansikte: Ljus
och luftig lokal, modern inredning och
välladdat i hyllor och diskar.

Fördelning av hushällens inköp i Per
Ols Hage 1963:
Omsättning

A nitet
nr mark~
nåden

Furulinds Livs .. ca 700.000 kr 3 1 , 8 %
Privatbutik
ca 400.000 kr 18,2 %
Konsum (2 butiker) ca 700.000 kr 31.8 %
ca 1.800.000 kr
Utanför området ca 400.000 kr 18,2%
Ökar till 40 % 1964?

Fyra butiker och 1.382 personer
i Per Ols Hage

För mig var frågan att ge upp eller titt
salsa på en tidsenlig butik, säger köpman
Ragnar Furulind, Fagersta.

Låt oss först titta litet på området med
det idylliska namnet. Bebyggelsen utgörs
huvudsakligen av egnahem med större
eller mindre trädgårdstäppor. I väster
bildar Bessemergatan yttergräns för Per
Ols Hage. I de övriga väderstrecken tar
välgörande grönområden vid.
Sammanlagt bor här 1.382 personer.
Dessa har fyra butiker inom området att
välja bland — förutom Furulinds Livs
ytterligare en privat butik samt två konsumbutiker. I teorin betyder det således
en butik per 345 invånare. Men därtill
kommer också en sparköpsbutik cirka
500 meter från området. Dessutom drar
citybutikerna till sig en del av områdets
köpkraft.
Tar Vs av marknaden

Butiken är inrymd i kallar planet av ett
trevånings bostadshus. Några möjligheter
att öka säljytan — 100 m- — finns inte.

ICA-ttdningen

Köpman Ragnar Furulind gör dock
sitt för att ta en större del av marknaden i Per Ols Hage. 1963 sög han,
men sina 700.000 i omsättning, till sig
närmare en tredjedel av områdets totala
köpkraft vad livsmedel beträffar. Denna
uppgår till ungefär 2,2 miljoner kronor.
Vi har då räknat med att Fagerstas konsumtion av livsmedel uppgår till cirka
1.600 kronor per person och år.

Man lägger genast märke till att ICAbutiken har ett markant övertag omsättningsmässigt och har lika stor del av
livsmedelsförsäljningen som de två konsumbutikerna tillsammans. Vi vet dessutom att omsättningen för Furulinds Livs
just nu pekar mot minst 850.000 kronor.
Största delen av detta tillskott tar antagligen Ragnar Furulind från den del
av marknaden som i regel går till city
eller andra områden. Normalt släpper
ett bostadsområde ifrån sig ungefär 207o
av områdets köpkraft av livsmedel. Om
Ragnar Furulind ökar sin omsättning till
850.000 betyder det att han därigenom
kommer att svara för cirka 40 % av
livsmedelsförsäljningen inom Per Ols
Hage. Den köpkraft, som går till andra
områden kommer därigenom att minska
till i runt tal 10 %. Detta under förutsättning att andra faktorer bibehålles
oförändrade.
Man frågar sig: Har köpman Ragnar
Furulind alltid haft Övertaget i Per Ols
Hage? Om inte, hur har han lyckats
stärka sin position?
Omsatte 400.000 1955
När köpman Ragnar Furulind övertog
fagerstabutiken 1954. hade den en omsättning på cirka 400.000 kronor. Till
Fortsättning
ida
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Furulinds k a m p . . .
Fortsättning

från föregående

sida

Interiören visar upp en ljus och
rymlig lokal med modern
inredning
och välladdade hyllor och diskar.
Tyngdpunkten
liar lagts pä väl tilltagen
kyl- och frysutrustning.
Och lugg
märke till de breda gångarna mellan
diskar och gondoler.

en början gjordes inga radikala ändringar. Han tog endast bort en del extrapersonal. Omsättningen ökade långsamt
de första åren.
Vid årsskiftet 1955—56 hårdnade konkurrensen med anledning av att den
sparköpsbutik, som vi tidigare nämnt,
öppnade i sina dåvarande källarutrymmen. Där såldes endast torra livsmedel
enligt principen »ring in er order så kör
vi hem varorna». Denna butik finns
kvar än i dag, men nu i nya lokaler och
med fullständigt sortiment, alltså även
färskvaror.
— Fram till 1959 hade jag bara
lyckats att få upp omsättningen till
480.000 kronor, berättar Ragnar Furulind. Frågan var: Ge upp eller satsa på
att göra butiken attraktivare och mera
tidsenlig? Här fanns ju dock ett relativt
stort kundunderlag. Jag bestämde mig
för det senare. Fräschade upp butiken
och skaffade en del ny kylutrustning.
1963:

700.000

När Ragnar Furulind gjorde ett ekonomiskt överslag på våren 1963, alltså fyra
år senare, låg hans omsättning på cirka
700.000 kronor. Visst var han nöjd.
Men han skulle kunna ta större andel
av marknaden. Och med det målet
för ögonen startade han »upprustning
etapp 2».
Denna gång fick träinredningen ge
vika för en helt ny Serie 60-inredning.
Vidare satte han in en femdäckad charkkyldisk pä 4,5 meter samt en tre meters
frysgondol. Kylutrustningen som anskaffades 1959 kom dock fortfarande till
god användning. Han rev dessutom bort
ett gammalt mjölkkylrum samt en del
av en vägg, vilket gav butiken större
säljyta. Ett nytt kylrum byggdes på lagret. Så lade han in ett nytt golv. Allt-
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sammans gick på 40.000 kronor. Hade
han satsat för friskt?
Säljer mera genom mindre ht invändning
Redan nu är köpman Ragnar Furulind
glad över sin satsning. Omsättningen pekar mot minst 850.000. Samtidigt som
han strävar efter högre omsättning försöker han pressa kostnaderna. En kostnadsbesparande åtgärd som direkt givit
honom ökad omsättning är hans begränsning av hemsändningen.
— Det är ett faktum att en försvarlig
del av vår omsättningsökning ligger i vår
minskade hemsändning, säger köpman
Ragnar Furulind. De kunder som tidigare satt hemma vid telefonen och handlade kommer i dag till butiken. Det har
för vår del betytt ökad försäljning. En
viss hemsändning har vi dock kvar. Det
rör sig om cirka tio i veckan. Men begränsningen sker delvis automatiskt genom att vi aldrig lovar ordern till ett
visst klockslag. Den hemsändning vi får
genom telefonorder tas på sådan tid att
kunderna, som kommer till butiken, inte
blir lidande på det. Vi har inte heller
någon springpojke. I regel tar jag själv
bilen och kör hem varorna, vilket gör
sitt till att hemsändningen hålls nere.
Vidare klarar jag mig med en arbetskraft mindre. Samtliga anställda kan
ägna hela sin tid åt butiken. Vi hinner
sköta varor och exponeringar bättre och
ägna oss litet mera åt kunderna. Och det
gör att butiken blir attraktivare, butiksbesöket angenämare för kunden.
Köper färskvarorna eentralpakelerade
Varför skall butiken lägga ned tid och
pengar på arbete som görs både bättre
och billigare centralt, resonerar köpman
Ragnar Furulind och köper följaktligen
det mesta möjliga av färskvarorna cen-

tralpaketerade. Hit hör osten, hela charkuterisortimentet samt en stor del av
frukten och grönsakerna.
— Vi skulle till exempel inte hinna
paketera charkvarorna själva med det
antal sysselsatta vi i dag är, säger Ragnar
Furulind. Dessutom är det centralpaketerade sortimentet av charkvaror fullt
tillfredsställande. Det är också ganska
lätt att förutse hur mycket man kommer
att sälja av dessa varor. Gör man dessutom som vi, köper in varannan dag,
kan man också utnyttja leverantörens
kvantitetsrabatter.
Utvecklingen mot allt högre grad av
centralpaketerade färskvaror har åtminstone för mig varit en god hjälp att hålla
lönerna nere. Under 1963 har jag klarat
mig med en färskvaruman, en heltidsanställd kassörska samt en dam som arbetat torsdag och fredag. Dessutom har
min fru ryckt in på lördagarna.
Försäljningen per sysselsatt i Furulinds Livs var under 1963 också relativt
hög. 700.000 i omsättning och tre och
en halv sysselsatta betyder 200.000 kronor per person. Nu har Ragnar Furulind
anställt ytterligare en flicka på heltid för
att klara den försäljningsökning, som
han fått genom sista upprustningen.
Butikspaketerar allt kört
Allt kött säljs förpaketerat i Furulinds
Livs. Och allt kött paketeras i butiken.
Man har dock möjlighet att få centralpaketerat kött varje dag. Här Ragnar
Furulinds motivering till att han själv
paketerar:
— Största anledningen till att vi själva
paketerar köttet är att vi därigenom alltid kan ha ett väl avvägt sortiment och i
mängder som svarar mot efterfrågan för
dagen. Vi har ständigt ett buffertlager
med ostyckat kött i kylrummet. Vi kan
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också hålla ompaketeringarna vid ett
minimum. Detta i sin tur för med sig
att svinnet blir lågt. Vidare är det lättare
att hålla ett bredare sortiment. Man kan
därigenom snabbt få fram en viss styckningsdetalj.
En annan styrka är att vi känner till
mera om varenda köttbit. Vi kan på ett
mycket konkret sätt råda kunden vid val
av kött. När det gäller biff exempelvis
är kunderna tacksamma att få veta hur
länge köttet hängt. Jag tror att kvartersbutiken eller bostadsområdesbutiken
måste försöka vända sig mera personligt
till varje kund. Det är ett av våra starkaste vapen i konkurrensen med storbutikerna.
Säljer mera kött i början av veckan
Köpman Ragnar Furulind började sälja
paketerat kött efter ombyggnaden på
våren 1963. Några av kunderna stegrade
sig mot systemet och försvann för någon
tid. Nu vågar han nästan säga att samtliga kunder är tillbaka igen. Förmodligen berodde dessa negativa reaktioner
på förutfattade meningar.
De första tre månaderna gick köttförsäljningen nedåt och låg under den försäljningsvolym han tidigare haft. Men
Ragnar Furulind hade bestämt sig för
att prova paketerat kött under ett år.
Han fortsatte oförtrutet på sin linje. Påvisade och övertygade så småningom
kunderna om att varorna hade hög kvalitet, att de fortfarande kunde få styckat
efter egna önskemål och så vidare. Försäljningen började stiga igen. Nu säljer
han uppskattningsvis 20 % mera kött
och chark än han gjorde före omläggningen. En viss del av försäljningsökningen beror på att han nu har full
sortering även de första dagarna i veckan. Måndagens pölsa och korv får ofta
sällskap med biff. kotlett med mera.
Ger kunden svängrum
När man ser sig omkring i Ragnar Furulinds butik förstår man varför invånarna
i Per Ols Hage gärna går hit och handlar. Lokalen är ljus, luftig och överskådlig. Gångarna mellan gondolerna är
breda. Endast ett fåtal fabrikantställ
har beretts utrymme. Lika hård är disciplinen när det gäller mobiler och annan
fabrikantreklam i butiken.
— Folk tycker inte om stökiga butiker, säger Ragnar Furulind. De vill ha
svängrum — vill komma fram med vagnar och korgar utan att trängas med
varann eller hindras av en massa skyltstall. Har man som vi bara 100 m- säljyta så gäller det att utnyttja varje kvadratmeter på ett effektivt sät. Och kan vi
göra det bättre än att disponera ytorna
så att människorna i Per Ols Hage trivs
hos oss? Och i sin tur lockar hit nya
kunder...
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Så här gör du själv en marknadsbedömning
ICA-tidningen lär dig här hur du själv
kan göra en marknadsbedömning av ditt
kundområde. Många gånger känner vi
oss nöjda över att omsättningen stiger
för varje år. Man kan också se sina försäljningsresultat från en annan synvinkel.
Finns det en köpkraft på till exempel
1,5 miljoner kronor inom ens kundområde gäller det naturligtvis att man tar
så stor procentuell andel av denna köpkraft som konkurrensen inom eller från
andra områden kan tillåta. Man får och
skall alltså inte alla gånger nöja sig med
att ens omsättning ökar år från år. Det
är naturligt att så är fallet genom höjda
löner, pengarnas värdeminskning, nyinflyttningar och mycket annat.
En enkel marknadsbedömning av handelsområdet kan man göra på följande
sätt:
1. Det område butiken i första hand
hämtar sina kunder från är ofta ganska
väl avgränsat av naturliga barriärer
(grönområden, vattendrag,
järnvägar,
större gator och dylikt). Första steget
blir att skaffa uppgifter om antalet
boende inom området. Som regel kan
Byggnadsnämnden på orten ge upplysningar om detta.
2. Andra steget blir att ta reda på hur
stor konsumtion man kan räkna med.
I städer räknar vi med en årlig konsumtion av 1.650 kronor person, tät-

orter 1.600 kronor person och glesbygd
1.500 kronor person. Siffrorna inkluderar då även pappersvaror, kemisk-tekniska
artiklar och övriga allvaror som normalt
ingår i livsmedelsbutikernas sortiment.
Genom uppbördsverket bör man sedan
kontrollera hur ortens medelinkomst ligger i förhållande till riksgenomsnittet.
Medelinkomsten per hushall är i städer
och samhällen 20.100 kronor och på
landsbygd 15.300 kronor. Skulle det visa
sig att den kraftigt avviker får vi justera
våra köpkraftsberäkningar därefter.
Multiplicerar man antalet personer
med livsmedelskonsumtionen per invånare får man fram den totala köpkraften
för handelsområdet.
3. Därefter gäller det att få fram köpkraftens fördelning på de olika butikerna samt avgången till city eller andra
områden. Att få fram de olika butikernas omsättning kan i vissa fall vara litet
besvärligt. Konsumbutikernas omsättning
kan erhållas ur konsumtionsföreningens
verksamhetsberättelser. Övriga konkurrentbutiker känner man i regel till eller
kan beräkna med ledning av säljyta,
antal anställda eller dylika faktorer.
Skillnaden mellan totala köpkraften på
området och butikernas sammanlagda
omsättningar utgör avgång till city eller
andra områden, som för bostadsområden
normalt utgör cirka 20 %.

Exempel på en enkel bedömning
av ett bostadsområde
Per Ols Hage:
Antal boende på området
Livsmedelskonsumtion per invånare
Köpkraft inom området

1.382 personer
1.600 kronor'
ca 2.200.000 kronor

Köpkraftens
fördelning:
Furulinds livs
Övriga butiker (3 st)

700.000 kronor
1.100.000 kronor

Avgång till andra områden

1.800.000 kronor
400.000 kronor

1
) Inkomsten per bostadshushall i Fagersta understiger riksgenomsnittet
för stader
med 712 kronor, varför vi här räknar med en livsmedelskonsumtion
av 1.600 kronor
per person och år i stället för 1.650 kronor som i regel gäller fur städer.
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i kikaren
Bensinstation konkurrent till livsbutik?
Frågan låter kanske något tillspetsad, om
man utesluter livsmedelsaffärer med egen
bensinpump. Men inom det närmaste decenniet kommer troligen frågetecknet att
rätas ut till ett utropstecken.
»Bensinstationen 1970 svensk drugstore.»
Så rubricerades i dagspressen ett referat av ett föredrag som hållits av direktör Bengt Junker. Ämnet var en prognos
över handelns struktur i början av nästa
årtionde, som utarbetats av Industriförbundets distributionskommitté. Och dagstidningens drastiska sammanfattning om
»trafikledshandeln» kommer nog verkligheten ganska nära.
Den utvecklingen är inte förvånande
med tanke på den allmänna branschspridningen, bilismens lavinartade utveckling i Sverige och det snabbt ökande antalet bensinstationer, vilket medför hårdnande konkurrens dem emellan och därmed behov av nya vägar att förbättra
den ekonomiska grunden.
Många livsmedelsaffärer får idag en
växande del av sina inkomster från de
strökunder som utgörs av förbiåkande
bilister. De måste uppenbarligen vara
beredda att ganska snart uppta kampen
om den delen av sin försäljning med
bensinstationerna.

Representant blir konsulent
Du känner honom sedan åtskilliga år tillbaka. Han besöker fortfarande regelbundet din butik. Men nu tituleras han inte
längre representant eller säljare. Han
kallas konsulent.
Är det bara ett nytt namn på en gammal funktion? Nej, det är snarare resultatet av en för fabrikanterna nödvändig
anpassning till de stora förändringarna i
butiksstrukturen.
Alla framsynta företag inser att man
idag inte kan nöja sig med att sälja in
produkter i detaljhandeln. Den väsentligaste uppgiften är att hjälpa till med
att sälja ut dem ur butiken.
Detta kräver kunskap inte bara om
produkten och dess egenskaper, utan
också — och kanske framför allt — om
de problem av olika slag du och dina
kolleger möter i ert dagliga arbete.
Det betyder att fabrikantens »fältmän»
skall kunna hjälpa dig att arrangera effektiva exponeringar, inventera ditt lager
av de produkter han ansvarar för, fylla
på i hyllorna, vid behov kanske också
prismärka. Detta kräver kontinuerlig utbildning och regelbunden träning av kon-
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sulenterna, och de större företagen investerar också betydande belopp inom
detta område.
Konsulenten är alltså fortfarande representant för sitt företag. Men han är
inte i första hand säljare utan medhjälpare.

SäljorganisoJion att hyra
En annan företeelse som föranletts av
förändringarna i detaljhandelns struktur
är en svensk motsvarighet till »food
brokers». Dessa är verksamma i USA
och har till uppgift att besöka butikerna
som representanter för flera olika fabrikanter samtidigt.
Här i landet finns för närvarande bara
ett par sådana organisationer. De anlitas framför allt av fabrikanter som
själva inte har tillräckliga resurser att
bygga ut en konsulentstab av en omfattning som svarar mot tidens krav.
Och nog krävs det resurser: En miljon
kronor har en nyetablerad svensk »broker» fått investera för att skapa och trimma en säljorganisation med tjugo konsulenter, bilar, distriktschefer och kontor
berättar tidningen Ekonomen.

Alltför lätt att snatta?
En av våra större populärtidskrifter lät
härförleden utföra ett intressant experiment. En ung kvinnlig redaktör fick i
uppgift att under fyra timmar uppträda
som kvalificerad butiksråtta (naturligtvis
med tillåtelse av respektive affärsinnehavare).
Det var inte få saker hon lyckades
plocka med sig. Och detta trots att tillgreppen avsiktligt gjordes så fräckt att
ett avslöjande skulle provoceras fram.
Inte ens när hon avslutningsvis promenerade ut ur ett varuhus med prislappsförsedd stol reagerade någon.
Orsakerna till att en butiksråtta lyckas
så lätt? Först och främst givetvis att varorna exponeras synnerligen lättåtkomligt i självbetjäningsbutiker. Men också
att andra kunder på grund av något slags
missriktad lojalitet avstår från att ingripa, trots att de ofta bevisligen iakttar
tillgreppen.
Mot bakgrunden av detta experiment
undrar man inte på att det stjäls för 60
miljoner kronor per år i butikerna. Men
brott av det här slaget straffas allt hårdare av domstolarna, och från början
av detta år kommer alla butiksråttor att
polisanmälas. Förhoppningsvis kommer
detta att i någon mån verka dämpande
på många tillfällighetssnattare.

Växande veckoannonsering
Husmödrarna i Kanada och USA är sedan många år vana att studera de olika
livsmedelskedjornas erbjudanden i sina
dagstidningars veckoannonser, innan de
far ut i stationsvagnen på veckans shoppingrond.
I Sverige har denna företeelse ännu
inte så många år på nacken, men tillväxten sker snabbt. Redan idag investeras
sammanlagt per år åtskilliga miljoner på
veckoannonsering. Som bekant kan fabrikanterna »köpa in sig» i veckoannonserna, och många av de stora livsmedelsföretagen investerar hela 10 % av sin
totala reklambudget i denna aktivitet.
Att veckoannonseringen oftast är effektiv finns det gott om belägg för. Eller skall vi kanske hellre säga veckoaktivitet, eftersom grundförutsättningen
för ett lyckat resultat självfallet är en
benhårt konsekvent uppföljning i butiken av annonserbjudandena.
Låt mig bara nämna ett exempel. En
viss konserv såldes under »annonsveckan»
i mer än fem gånger så stor omfattning
som normalt. Detta med hjälp av en högst
ordinär uppskyltning och utan någon
prisnedstämpling och trots att produkten
även normalt har en hög försäljning.

Självbetjäning i England
I den mycket vederhäftiga tidskriften
»Journal of Marketing» läser jag att antalet självbetjäningsbutiker i England
uppskattas till över 10.000.
Den siffran är ju inte mycket högre
än det antal vi kommer upp i, trots de
väldiga skillnaderna i folkmängd mellan de bägge länderna. De brittiska självbetjäningsbutikerna uppges dock svara
för ungefär en tredjedel av den totala
livsmedelsomsättningen.
Tillväxttakten är inte anmärkningsvärt hög: 100 nya eller ombyggda självbetjäningsbutiker per månad räknade
man med för något år sedan. Tidningen
spår också — med hänvisning till den
engelska konservatismen — att husmödrarnas motstånd mot dessa nya distributionsformer kommer att vara starkt
länge än.
Dessa dystra förutsägelser till trots
tycks engelska supermarkets utvecklas i
allt snabbare tempo. För fem år sedan
existerade ett 80-tal, medan det enbart
under 1961 invigdes 200 stycken. Idag
finns det totalt ungefär 750 supermarkets i England, svarande för inemot 8 fo
av livsmedelsomsättningen.
Jan

Backelin
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Silverpilen för årets bästa fackpressannons överlämnas här av
fröken Guje Jenhov, EOL, Hälsingborg. Från vänster art director Karl Lundkvist, redaktör Lars Wannberg, direktör Hans
Ham/narborg, Svenska Telegrambyrån, Malmö samt reklamchef C H Kylberg, AB Addo.

Silverpilar
till butiksnära
annonser
ICA-dag i Hälsingborg. Marknadsförare och annonsbyråfolk —
sammanlagt 250 personer — från hela Sydsverige mötte upp.
Platsen för träffen var EOL-huset, där man först gick husesyn.
Om ICA i dag och i morgon informerade EOL:s verkställande direktör, Eric Öfverström. Han kom in på ICA:s reklamaktivitet:
— Vi håller för troligt att vår veckoannonsering så småningom kan gälla ett eller två tidningsuppslag varje vecka. Våra
egna märkesvaror är också föremål for betydande reklamaktivitet. Hur ser vi då på dessa? Jo, med intresse men också
med försiktighet. Vi kommer att se noga på båda sidorna i
vinst- och förlusträkningen för våra egna märkesvaror.
»Nu när ICA blir kedja, vad bör man och vad bör man inte
göra?» hette en diskussion om fabrikantens uppträdande vid
besök i butikerna. Bland annat bekräftade man från både
fabrikant- och köpmannahåll värdet av att dagens representant
aktivt svarar för att varorna exponeras och säljs i rätt takt.
Direktör Gösta Ekholm, ICA-förlaget, berättade om ICAkurirens rekordartade utveckling samt redogjorde för ICAförlagets uppbyggnad och arbetsprogram. Därefter gav ICAkurirens Husmorsråd tre praktikfall under rubriken »Så ser
husmor på vara, förpackning och information».
En värdig punkt för en lyckad ICA-dag sattes vid kvällens
middag. Då delade ICA-förlaget ut Silverpilen för bästa fackpressannons under 196?. Priset gick till Addo för snärtigt utformad och korrekt upplysande annons. Hedersomnämnande
och Silverpilen i miniatyr fick tre annonsören Abba-Fyrtornet,
AB Bahco och Petfoods Limited.

ICA-tidningen

I estraddiskussionen deltog från vänster direktör Bengt Lind,
Marknadsplanering
AB, Malmö, reklamchef Bertil Hjärtsjö,
AB Findits, redaktör Sven Lindblad, ICA-förlaget,
köpman
Sten Nilsson, Lund, direktör Rolf Olténg, EOL,
Göteborg.

Tre ICA-köpmän
ingick i den jury som bedömde 1963 års
fackpressannonser:
Sten Nilsson, Lund, Sture Svensson. Malmö samt Sten Kristiansson. Hyllinge. De önskar
informativa.
butiksnära annonser i god tid före kampanjstart eller
ring av en vara.
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PRESS-STOPP!
Viktigt meddelande från SSLF-ASK-ICA om märkesvaruindustrins
rabattgivning till detaljhandeln har införts på andra press-stoppsidan i början av tidningen. ICA-tidningen uppmanar sina läsare
att studera uttalandet och lojalt stödja den föreslagna aktionen.

ICA-köpmän tävlingssålde
7000 frysenheter
Sammanlagt cirka 7.000 frysboxar och
frysskåp har ICA-butiker landet runt
sålt 1963 i en tävling anordnad av Elektro IWO AB. I februari var det prisutdelning i Mariestad. Inbjudna var
bland annat de elva ICA-köpmän som
sålt minst 50 enheter. Så här ser prislistan ut:
Köpman Bertil Håkansson. Bäckaskog,
segrare med 96 försålda enheter
Willy Pettersson, E Lundström Eftr.,
Bor, 92 enheter
Åke Zetterberg, Stenstorp, 81 enheter
Ingvar Larsson, Tibro. 76 enheter
Råstorps Speceri- o. Diverseaffär,
Markaryd, 62 enheter
Gunnar Rössberg, Åbytorp, 59 enheter
Brandsbergs Livsmedel, Skuttunge,
Björklinge, 53 enheter
Johannessons Lanthandel, Svarttorp,
Lekeryd, 51 enheter
Gate Handel, Gate, 50 enheter
Lars Olsson, Västerås, 50 enheter
Hargs Brukshandel, Harg, 50 enheter
Före prisutdelningen så fick deltagarna
en kort presentation om företaget. Därefter blev det rundvandring i fabriken.
Man fick se hur plåten togs in i den ena
delen av fabriken och hur den sedan
via olika stationer så småningom blev en
färdig frysbox.
Efter visningen samlades alla i fabrikens utställningshall där prisutdelningen
skulle ske. Det var lite av olympiastämning när man såg prispallen där de lyckliga skulle stå. Samtliga fick. motta var
sin resecheck på 1.000 kronor av direktör Lars Svensson. Mr Coldmaster —
Bertil Håkansson — fick dessutom flera
andra fina priser.
Bertil Håkansson har sin lanthandel i
Nymö, Bäckaskog, 2 mil utanför Kristianstad.
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— Kapitalvaror har alltid intresserat
mig, säger han. I butiken har jag en
särskild utställningslokal för dessa varor.
Varje vecka annonserar vi om olika
kapitalvaror, och denna annonsering har
resulterat i att vi även fått kunder från
andra orter. 1959—1960 när TV-apparaterna var den stora försäljningsartikeln sålde vi exempelvis 150 stycken
per år.
Andrepristagaren. köpman Willy Pettersson från Bor. har sin butik utmed
landsvägen Värnamo—Växjö, 12 kilometer söder om Värnamo.
— Jag har inga lokaler att visa kapitalvaror i utan därför är jag tvingad
att ibland hyra lokal, säger han. I fjol
sommar hyrde jag centralskolan i Bor
för en lanthandelsmässa. Mässan besöktes av 350 besökare och jag fick en hel
del beställningar på frys och kyl men
även på cyklar och mopeder. Fler sådana mässor kommer jag att satsa på.
Nu blir det att ta nya tag för nästa fryskampanj.

Ny företagsräkning
startar i dagarna
Vi vet för litet om dagens handel fastslår Statistiska Centralbyrån. Det kommer emellertid att bli bättre på den
punkten genom den företagsräkning som
påbörjas omkring månadsskiftet mars—
april i år. Representanter för näringslivet, intresseorganisationer och den vetenskapliga forskningen understryker att
det är nödvändigt att få aktuella statistiska uppgifter om handeln.
Sedan den senaste företagsräkningen,
som gjordes 1951. har utvecklingen inom
handeln varit våldsam. Butikerna har
blivit större och färre. Det sker en koncentration till större enheter. Dagens
livsmedelsbutiker är mer påkostade än

tidigare och övergången mot självbetjäning är i varje fall inom livsmedelsbranschen ett självklart led i utvecklingen. Förändringen gäller också i hög grad
sortiment, distribution, reklam etcetera.
Blanketter kommer att skickas till butikerna. Och — alla köpmän som får
blanketter är skyldiga att lämna sina
uppgifter. Det är också viktigt att blanketterna besvaras och återsändes snarast
möjligt. Blanketterna innehåller frågor
om bland annat butikens sortiment, omsättning, antal anställda, lokalyta, företagsform och betjäningsform.
Vilken nytta kommer man då att få
av företagsräkningen?
Då uppgifterna från företagsräkningen
lämnats och bearbetats statistiskt kommer de att ge ett värdefullt underlag för
bland annat planering och lokalisering
av nya butiker. Företagsräkningen kommer också att ge en säkrare grund för
företagens framtidsprognoser ooh investeringar med mera.
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Ingen behöver alltså befara att
uppgifterna kommer att begagnas på
annat sätt än för företagsräkningen.

Chock i USA: Kreditförsäljning ren förlust
En amerikansk undersökning som väckt
åtskillig förvåning visar att varuhusens
kreditförsäljning är förlustbringande. Under 16 månader granskades resultatet av
kreditförsäljningen i 80 amerikanska
varuhus. Undersökningen ger denna slutsats: I motsats till den vanliga uppfattningen tjänar företagen inte pengar på
att ge kunderna kredit. Resultatet av undersökningen har offentliggjorts av National Retail Merchants' Association som
ger följande sammanfattning: Kundkrediten är inte lönsam men ett försäljningsmedel. Sedan man undersökt de 80 varuhusens kreditförsäljning visade det sig
att intäkterna av denna försäljningsform
uppgick till 15,8 miljoner dollar. Underskottet på denna försäljning var emellertid inte mindre än 2,55 miljoner dollar. Undersökningen visar att alla de tre
vanliga formerna av kundkrediter är
förlustbringande. Både betalning på 30
dagar, avbetalning samt kontoförsäljning.
Driftsunderskottet för avbetalningskontrakt rör sig om 0,05 procent medan de
andra kreditformerna får dras med ett
underskott av 3,76 procent.
Förlust på kontoförsäljningen kan
kanske förutses om varuhusen inte beräknar något tillägg för denna service.
Det är däremot en överraskning att kreditförsäljningen över huvud taget ger en
så påtaglig förlust.

ICA-tidningen

Frysskåpet
slår ut
frysrummet?
I en modern självbetjäningsbutik tenderar den effektiva säljytan att bli allt
större pä bekostnad av lagerutrymmet.
Detta medför naturligtvis att lagret noggrant måste planeras för att fungera rationellt. För det djupfrysta sortimentet,
som är på kraftig frammarsch, blir behovet av rejäla lagerutrymmen alltmer
påtagligt. Den snabba omsättningen av
djupfryst kräver att butikerna har ett
buffertlager. Man frågar sig då: Vilket
lagringssätt för det djupfrysta buffertlagret ställer sig förmånligast? I jämförelse med frysrum som i regel varit det
vanligaste alternativet är frysskåpen i
många fall att föredra. Frysskåpen har
framför frysrummen dessa fördelar:
• Ett frysskåp är lätt att placera. Vid
behov kan det också utan svårighet flyttas till annan plats i butiken. Frysrummet är däremot bundet till viss plats.
• Frysskåpet ger goda förvaringsutrymmen på relativt liten golvyta. Hyllkapaciteten i ett frysskåp kan utnyttjas effektivt. I ett frysrum är hyllmeterantalet
ofta så väl tilltaget att det endast utnyttjas till 1/3. För frysrum åtgår vidare
i motsats till frysskåp ett ineffektivt kylutrymme avsett för den eller de personer
som besöker frysrummet.
• Driftskostnaderna blir lägre för ett
frysskåp än för ett frysrum. Volymen i
ett frysskåp blir väsentligt mindre eftersom det utnyttjas mycket effektivare:
ingen plats för besökande personal och
ingen alltför starkt tilltagen överkapacitet
för eventuellt framtida behov.

Hur mycket äter vi
år 1975?
Hur mycket livsmedel kommer vi att
konsumera 1975? Detaljhandelns utredningsinstitut (DUI) har utarbetat en
prognos över konsumtionsökningen fram
till ovannämda år.
Ar 1960 köpte innevånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö för i medeltal 1.420 kronor per person. 1975, femton år senare, beräknar man att konsumtionen av livsmedel i dessa städer ökat
till högst 1.719 och minst 1.439 kronor.

1C A-tidningen

Köpmannatjänst för frysskåp i två storlekar. Bilden visar det största med fyra dörrar.
I princip kan man dock få hur stora frysskåp som helst genom påbyggnad av flera
sektioner.
• Fördelen med frysskåp vid eventuell
försäljning av butiken är viktig. Frysskåpen är nämligen lösa inventarier och
köpmannens privata egendom. Ett frysrum är däremot fastighetsägarens egendom även om det bekostats av köpmannen. Hyr köpmannen lokalen föreligger
alltså risken att han vid överlåtande av
den inte får ut skälig ersättning för frysrummet.

• Personalens trivsel är en faktor av
största vikt. Om frysskåp använd* slipper personal arbeta i kyla med risk för
förkylningar och otrivsel.
• Frysskåpet inbjuder till ordning och
bättre överskådlighet vilket underlättar
defekteringen. Frysrummet inbjuder däremot många gånger till oreda vilket
mänskligt sett kan bero på att man vill
ut därifrån så fort som möjligt.

För övriga städer samt köpingar beräknas konsumtionen öka från 1.289 år
1960 till högst 1.544 och lägst 1.305
kronor år 1975.
Då man planerar för butiker i nya
bostadsområden och saneringsdistrikt är
det nödvändigt att kunna bedöma den
sammanslagna köpkraften för olika varuområden. För detta krävs siffror på både
befolkningsstorleken och konsumtionen
per innevånare. En sådan konsumtionsprognos som DUI utarbetat blir därför
mycket värdefull för de långsiktiga investeringar det i dag är fråga om.
Hur kommer då konsumtionsökningen

fram till 1975 att fördela sig mellan de
olika varuslagen inom livsmedelssektorn?
Här nägra exempel: Frukt och bär: högst
3 och minst 0.8 procent per år. Specerier: högst 2.5 och minst 1,75 procent
årligen. Malt- och läskedrycker: högst 4
och minst 0.6 procent per ar. För livsmedel totalt räknar man med en ärlig
konsumtionsökning av högst 1,4 och
minst 0.1 procent.
Enligt DUI är det ytterst osannolikt
att de beräknade värdena ,iv konsumtionsökningen kommer att sia fel. Prognosen omfattar ju såväl maximi- som
minimisiffror.
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BREDD

Gallra
bollen!
I sin förra artikel behandlade
John Örtengren sortimentet,
dess sammansättning och utveckling. Denna gång tar han
upp grundprinciperna för sortimentsgallring.

När man gallrar sortimentet bör man ej slå ut
alla artiklar av ett märke.
Istället gallrar man bort
de artiklar, som hamnar
i »botlen-», det vill säga
sådana artiklar, som liar
den lägsta försäljningsandelen.

Sortimentshållningen är i hög grad en
disciplinfråga. Därom vittnar bland annat förhållandet att vissa detaljhandelsformer genomgående för en snävare
sortimentspolitik än andra. Såväl konsumentkooperativa butiker som privata
kedjebutiker har i allmänhet ett grundare
sortiment än sina privata, fristående konkurrenter — speciellt ifråga om livsmedlen.
Erfarenheten visar att omsättningshastigheten brukar sjunka när man tar
in en ny artikel i butiken — om man
inte samtidigt slopar en gammal, trög
artikel. Förhållandet gäller i synnerhet
väl etablerade varuslag som bröd, mjölk,
margarin, tvål, tandkräm med flera. I
fråga om helt nya varor är situationen
en annan. Då gäller det att »haka på»
efterfrågeutvecklingen för att utvidga
omsättningen. En viss försiktighet är
dock att föredra framför en överdriven
optimism. Det är bättre att låta bli att
ta upp ett märke i sitt sortiment än att
ta upp det och sedan efter en kort tid
lägga ned det. I allmänhet överskattas
de försäljningsförluster som uppstår om
butiken underlåter att ta upp den nya
varan, medan kostnaderna för att ta upp
den underskattas.
Plats för utgallringar!
De allra flesta butiker har åtskilligt för
många artiklar i sitt sortiment. Att redu-
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Akta bredden!

cera antalet artiklar genom utgallring
torde därför vara en primär fråga för
nästan varje butik. Det är dock förenat
med många problem. Vi skall här beröra
de viktigaste.
Hur avgör man vilka artiklar som bör
slås ut? Först och främst tillåter jag mig
att fastslå att det är de artiklar som
kronormässigt uppvisar de sämsta försäljningsresultaten som bör slås ut.
Så här mäts försäljningen
Försäljningen mäts vanligtvis genom att
lagret för de varuslag som är föremål
för granskning vid två tidpunkter med
lämpligt mellanrum inventeras. Skillnaden i lagrens storlek ökad med de inköp
som under den mellanliggande tiden
gjorts — inköpen framgår av fakturor,
kontantnotor och följesedlar — utgör
försäljningen mellan inventeringstillfällena*.
Fastställ sedan varje artikels andel av
varuslagets totalförsäljning! Man finner
då ofta fördelning av det här slaget:
Art.
•
»
»
,
»>
»

1 svarar för 42 % av omsättningen
2
25 %
3
18 %
4
6%
5
»
5%
3%
6
7
1%

8
0%
aruslag et totalt 100 %

•

Tre artiklar svarar i detta fall för
85 % och fyra för 91 % av omsättningen.
Rekommendation: De försäljningsmässigt

* Den som vill göra en grundlig sortimentsanalys i sin butik bör utrusta butikens kassaregister med några extra räkneverk. Därigenom
blir det möjligt att samtidigt och dag för dag
följa försäljningen för flera artiklar av samma varuslag utan inventeringar.

IC'A-tidningen

fyra, möjligen fem främsta artiklarna bibehålles i sortimentet. Resten slås ut!
Snabba varor — kort testperiod
Hur länge analysen av ett varuslags försäljning bör pågå beror helt och hållet
på varans omsättningshastighet. Ju högre omsättningshastighet, desto kortare
tidsperiod fordrar analysen. För färskvarornas del är en vecka i allmänhet tillräckligt. Men när det gäller bakpulver, rengöringsmedel och andra långsamt omsatta varor måste försäljningsmätningen
pågå längre. I en mycket stor butik kan
två veckor räcka. I en mindre butik är
det dock säkrast att utsträcka analysen
till en hel månad. Ju större butiken är,
desto färre är de spratt som slumpen
kan spela i sammanhanget.
Man måste emellertid vara försiktig
med vilka tidsperioder man väljer, så att
lång- eller kortvariga säsongväxlingar
inte tillåts sabotera undersökningsresultaten och därmed slutsatserna. Ju normalare omständigheter som råder, desto
bättre är det.

Betänk att 20'80-regeln gäller i de
flesta fall: 20 % av artiklarna svarar för
80 % av omsättningen. Att slå ut 80 %
av artiklarna i en grupp varor vore dock
vansinnigt. Men en reduktion av storleksordningen 1/3 — nota bene rätt tredjedel — innebär sällan någon försäljningsminskning. Kostnadsbesparingen för
en dylik sortimentsbeskärning blir däremot i regel högst betydande.
Slå ut »sniglarna»!
Fastställ omsättningshastigheten
för alla
viktigare varuslag. Låg omsättningshastighet tyder på att butiken snarare är
felsorterad än välsorterad. En sortimentsbegränsning är sannolikt på sin plats!
Vilka artiklar skall då slås ut? Eliminera i första hand:
• gamla artiklar
• överblivna artiklar
• omoderna artiklar
• ur-säsongartiklar
• »sniglarna», det vill säga artiklar som
rör sig väldigt långsamt.

Gallra i botten!

Fem andra tumregler för sortimentsutgallring:

Åtskilliga varuslag innehåller ett stort
antal märken, storlekar och förpackningstyper. 20 eller fler artiklar är långt
ifrån ovanligt. Gallringar bör i detta fall
företas tvärs över alla
indelningsgrunder.
Man bör i allmänhet inte slå ut alla storlekar av ett visst märke eller alla märken av en viss storlek — såvida inte
efterfrågan är skev på just det sättet —
utan i stället gallra så att butikens sortiment tillgodoser alla smakriktningar i
fråga om märke, storlek och förpackningstyp. Detta sker lämpligen genom att
slå ut de minst gångbara artiklarna av
respektive märke. Man slår ut ekonomiförpackningen av märke A, mellanstorleken av märke B och den minsta storleken av märke C till exempel.

Om den första utslagningen inte förslår,
så kan följande tumregel vara till nytta
vid den fortsatta gallringen:
1. Slå ut de minst gångbara storlekarna
av de varuslag som innehåller många
artiklar!
Här är någTa varuslag som tenderar
att breda ut sig och bli alltför rikligt
representerade ifråga om märken.
storlekar och förpackningstyper:
Livsmedel:
Kem.-tekn. varor:
Kaffe
Hårvatten
Te
Rakvatten
Senap
Sehampoo
Sill i dill
Tvål
Cigarretter
Tandkräm
Diskmedel
Fortsättning pä nästa sida
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frän föregående

sida

2. Gallra bort några artiklar bland de
varuslag där din butik är översorterad (i förhållande till de främsta
konkurrenterna)!
3. Sätt in en stöt på de varugrupper som
kräver mycket utrymme i förhållande
till sin omsättning och vinst!
4. Slå ut så många artiklar som möjligt
i prisklassen under 50 öre!
5. Följ under någon tid de artiklar som
du misstänker vara »sniglar». Gör sedan processen kort med sniglarna. Slå
om möjligt ut alla artiklar som det
säljs mindre än tre möjligtvis två paket, burkar eller flaskor av i veckan!
Snabb 25-öring bättre än långsam
en-krona
»Sniglarna» binder pengar. Varulagret
belastas med höga ränteutgifter och butiken hindras från att låta andra, lönsammare artiklar bidra till att täcka företagets kostnader och skapa ett skäligt
överskott.
Visst kan det vara svårt att ta på sig
en direkt förlust genom att realisera
bort hyllvärmare som kostat mer än vad
man får för dem. Låter man dem värma hyllorna även i fortsättningen, blir
läget emellertid bara allt sämre. Nej,
bort med sniglarna! Se till att varulagret får rotera tillräckligt snabbt! Någon
klok handlare har sagt att han föredrar
en snabb 25-öring framför en långsam
en-krona! Besinna dessa förnuftiga ord.
För att hålla gallringen under kontroll
— anteckna vilka artiklar som skall elimineras för gott och vilka som exempelvis av säsongskäl skall utgå tillfälligt
ur sortimentet.
Realisera utslagna artiklar
Vad gör man med de artiklar man slagit ut? — Mitt råd är: realisera bort
dem! Sälj dem till starkt reducerat pris.
Gör konsumenterna uppmärksamma på
prisreduktionen! Men gör klart för konsumenterna att ifrågavarande artiklar är
föremål för utförsäljning och inte introduktion.
Om butiken är relativt stor. kan en
permanent plats — exempelvis en gondolgavel eller en korg — vara lämplig
för dessa utförsäljningar. Man måste
dock sköta en dylik realisationsexponering minst lika noga som de ordinarie
exponeringarna. Under alla omständigheter får inte samma artiklar finnas där
i långliga tider.
Enligt reaprincipen bör varje utförsäljning vara tidsbegränsad. Omsatt till livsmedelsbutikens »utsläpp» för utgallrade
artiklar innebär detta att reagaveln eller
reakorgen varje vecka skall befrias från
»gamlingarna» och i stället förses med
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nya reaartiklar. Vilket låter sig väl göras,
dä
varje effektivt skött
livsmedelsaffär
fordrar en ständig
sortimentsövervakning, det vill säga disciplinerad sortimentsförnyelse.
Om kunderna frågar efter utslagna
artiklar . . .
Vad skall man säga till de kunder som
frågar efter artiklar som gallrats bort ur
sortimentet?
Först och främst bör man påpeka att
ingen butik kan ha alla artiklar. Tala
sedan om för kunden att för att bereda plats på hyllorna för alla nyheter
som kommer så måste butiken då och då
gallra ut en del äldre varor som det säljs
litet av. Sedan kan man informera kunden om att just den vara som hon frågat efter har fått lov att stryka på foten för att hälla butiken välsorterad!
Stanna emellertid inte därvid utan ge
kunden ett lämpligt alternativförslag och
motivera ditt förslag. Fråga om hon prövat märke C som . . .
Det viktigaste i sammanhanget är att
visa en vaken och kundvänlig attityd.
Nästan alla husmödrar accepterar att
deras butik saknar en eller annan artikel, men få husmödrar tolererar att bli
nonchalerade.
Erbjud hel förpackning med rabatt
Om kunden inte vill byta till ett annat
märke eller en annan storlek, så erbjud
henne att enkom för hennes räkning ta
hem en leveransförpackning av varan
och ge henne en extra rabatt — exempelvis 10 eller 15 % — på denna »storförpackning». I sådana situationer gör
man oftast en merförsäljning, spar kostnader och ger kundservice, allt på en
gång! Detta tillvägagångssätt tillämpas
idag av många butiker, framför allt på
skrymmande artiklar som konsumenten
förbrukar relativt snabbt, till exempel
babyblöjor.
Motivera däremot inte butikens sortimentsbegränsning med de kostnader som
en ringa efterfrågad vara åsamkar butiken! Få husmödrar har någon större
sympati för en dylik argumentering. Att
utrymmet inte räcker till för att standardlagerföra en massa udda artiklar
förstår och accepterar däremot de flesta
husmödrar.
Svenska undersökningar visar . . .
Om man summerar resultaten av de sortimentsundersökningar
som gjorts i vårt
land under senare år, blir de generella
iakttagelser som låtit sig göras följande:
1. Livsmedelshandelns sortiment undergår en kontinuerlig breddning. Det är
under ett är, till exempel 1964, fler
butiker som tar upp än som lägger
ned varugrupper. Märk då att fler

butiker läggs ned än etableras. Alltså: stora, brett sorterade butiker svarar för en växande andel av detaljhandelsförsäljningen till konsumenterna.
2. Ju smalare sortiment en butik har, det
vill säga, ju mer specialiserad den är,
desto mindre är sannolikheten för att
butiken skall satsa på nya varugrupper.
3. Ju större sortiment en butik har, eller
med andra ord: ju fler artiklar butiken lagerför, desto fler blir inköpsposterna per artikel och år. Desto
högre blir också kostnaderna.
4. Ett djupt sortiment för med sig en
rad konsekvenser. Ju djupare sortimentet är, det vill säga ju fler artiksom lagerförs per varuslag, desto
större blir totallagret. För varje ny
artikel, märke, storlek etcetera, som
tas upp utökas varuslagets totala lager avsevärt. Hur stort lagret behöver vara beror emellertid också på hur
försäljningen fördelar sig på de olika
artiklarna.
Ju jämnare försäljningen är av varuslagens olika artiklar:
• desto större lagerhållning fordras
• desto lägre blir lagrets omsättningshastighet
• desto större blir de relativa försäljningsfluktuationerna; det blir fler
och större »kastningar» mellan olika
märken och storlekar
• desto större blir riskerna för inkuranser i lagret

För er som vill läsa mer om sortiment
Till sist en kort litteraturförteckning för
er läsare som är intresserade av att
tränga in i sortimentsproblemen mera
intensivt än vad denna korta artikel
möjliggjort.
Svensk litteratur
Kihlstedt, C: Sortiment inom detaljhandeln (ekon. doktorsavhandling.) Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1961.
Sjöberg, A & Hansson, S: Detaljhandelns
struktur — sortiment och märkesvaror. Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan
i Stockholm, 1955.
Utländsk litteratur
Balderston, F E: Assortment choice in
wholesale and retail marketing. Journal of Marketing 1956/57:2.
Diirgi, E: Das Waren-Sortiment im Detailhandel, Bern, 1949.
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I väntan
på nya butiken...
Den 14 februari i år öppnades en för
ICA helt ny butikstyp i det nya bostadsområdet Backa på Hisingen i Göteborg.
Det är ICA startbutik som hyrs ut av
EOL till köpman Sten Gustavsson i väntan på hans permanenta butik, som senare skall byggas i samma område. Den
slutgiltiga butiken, som beräknas vara
färdig i maj nästa år, kommer att inrymmas i en kollektiv butiksetablering,
cirka 100 meter från den nuvarande
startbutiken.
Vad innebär då ICA startbutik? När
skall den användas och vilka fördelar
har den?
I första hand har man tänkt sig att
startbutiken kan komma till användning
i nya bostadsområden innan en permanent livsmedelsbutik står färdig. Detta
är förhållandet med startbutiken i Backa.
Vidare kan startbutiken vara mycket
värdefull i samband med exempelvis saneringar och vid större ombyggnader av
butiker.
Sektioner med fast inredning
EOL i Göteborg, som drivit fram idén
om startbutik, stannade inför en monteringsfärdig butikstyp som snabbt kan
förflyttas. Den sammanställs av önskat
antal sektioner innefattande golv, tak
och väggar samt inredning. Startbutiken
i Backa består av sju sektioner som ger
en säljyta av cirka 135 m 2 . Kyl- och
frysanläggningar samt hyllor är fastsatta
i och avpassade efter sektionerna och

ICA startbutik

kallas en ny, monteringsjärdig

behöver alltså inte avlägsnas från dessa
vid en flyttning till ny plats. Detta spar
naturligtvis mycket tid. Gondolerna måste
däremot vridas i samband med flyttning
eftersom de är längre än sektionerna.
Det elektriska systemet är så konstruerat att varje sektion har sina permanenta
elinstallationer. Kylsystemet behöver därför inte röras och kyltekniker inte anlitas då en startbutik monteras eller demonteras.
Stark konstruktion, lätt att frakta
Sektionernas golv, väggar och tak består
av trästommar täckta av plywood. Konstruktionen är både lätt och slitstark.
Utvändigt är sektionerna målade. Innerväggarna är klädda med galontapeter
och golvet är täckt med plastmatta. Hyllor, gondoler, kyl- och frysanläggningar
är levererade av Köpmannatjänst.

ICA okade

Inköpscentralernas försäljning
till detaljhandeln

122 miljoner

AB Hakon Swenson
AB EOL
AB Speceristernas Varuinköp
Nordsvenska Köpmanna AB

i fjol

butikstyp

som snabbt kan flyttas.

Då en startbutik skall flyttas fraktas
sektionerna av tillverkaren på en specialbyggd lastbil. Vid längre transporter används järnväg. Tillverkaren ställer dessutom specialutbildat folk till förfogande
för monteringen. Enligt EOL räknar man
med att i fortsättningen, då man vunnit
tillräcklig rutin, kanna montera upp en
startbutik på tre dygn med normal arbetstid.
Är ICA startbutik en butiksform
som kommer att praktiseras i någon
större omfattning? Det är ännu för tidigt
att uttala sig om den saken. EOL i Göteborg har beställt ytterligare en startbutik. Den kommer förmodligen att vara
i bruk då detta nummer utkommer. Med
dessa två startbutiker har man möjlighet
att pröva sig fram, övervinna vissa »barnsjukdomar» och ytterligare förbättra
idén.

Miljoner
kronor
559,2
419.7
153,3
113,4

1245,6

Försäljningsökning
Procent
Milj. kr
+
+
+
+

38,8
39,6
22,0
3,9

+

+
+

+ 104,3

+
+

7,4
10,4
16,8
3,5

9,1

Övriga ICA-företags omsättning
Totalt omsatte ICA under 1963
1.406,8 miljoner kronor.
Året innan 1.280,9 miljoner kronor.
Det betyder således en ökning
med cirka 122 miljoner kronor.
Omsättningen fördelade sig
enligt vidstäende uppställning.

fC'A-tidningen

Produktionsföretag
Restaurangföretag
Tidnings- och bokförlagsföretag
De centrala inköps- och försäljningsföretagens externa försäljning

67,8
54,0
15,9

+
+
+

5.4
6,6
2,5

+
+
+

8,6
14,0
18,3

23,5

+

3,1

+

15.4

Totalt

1406,8

+ 121,9

+

9,5

-a

Rundfråga till sex ICA-köpmän:

Hur
undviker
du
efterorder?
Vad det skriftliga ordersystemet betyder
i form av enklare och säkrare defektering
vet i dag varje ICA-köpman. Förmodligen också vad det betytt i reducerade
kostnader för inköpscentralen — inte
minst på personalsidan. Men ännu förekommer i allt för stor utsträckning att
efterorder rings in till distributionscentralerna. Efterorder som många gånger
kunde ha undvikits. För att distributionscentralen skall klara dessa måste extra
personalstyrka sättas in, vilket i sin tur
fördyrar varorna.
Hur skall man gå tillväga för att helt
få bort eller kraftigt reducera dessa fördyrande efterorder? Vi låter här några
köpmän dela med sig av sina erfarenheter:
Rune Gunnarsson,
Örebro:
Följer varukatalogen rad för rad
— Detta med efterorder är en kostnadsfråga — inte minst för inköpscentralen,
säger köpman Rune Gunnarsson, Stjärnlivs, Örebro. Därför måste defekteringen
göras omsorgsfullt. Jag följer katalogen
rad för rad. Det innebär visserligen att
jag måste förflytta mig en del i butiken.
Men har man inte mer än 100 m 2 att
röra sig på, så gör det inte så mycket.
Till 97 procent har vi lagret i butiken
och det är också en anledning till att vi
så sällan har några efterorder. Det kanske händer en gång på kvartalet.
Defekteringen tar mig ungefär två
timmar i veckan. Brödet sköter en av
flickorna. Det övriga tar jag själv. Jag
tror att man inte bör splittra defekteringsarbetet på flera händer. Min förste
man skulle mycket väl kunna göra det.
Men då skulle det kanske ta dubbelt så
lång tid — därför att andra sysslor kommer emellan. Den som defekterar bör
helst göra det när det är lugnt i butiken
och helst inte ha andra uppgifter att
sköta parallellt. Då tror jag man bäst
kommer ifrån efterorderna.
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Åke Christenson,
Svaneholm:
Varje gruppchef defekterar
Christensons Livs i Svaneholm exponerar 90 procent av butikens varulager på
sin 180 m 2 säljyta.
— Hos oss får varje medhjälpare, som
ansvarar för en viss grupp av varor, också sköta defekteringen av dessa, berättar
köpman Åke Christenson. Var och en har
i rockfickan en bit kartong, där han kan
anteckna kundönskemål eller varor som
saknas. Och på lagret hänger en defekteringslista, där vi skriver upp sådant som
skall beställas.
Jag är noga med defekteringen — liksom jag omsorgsfullt läser igenom all
information om annonskampanjer, nya
varor och så vidare. Man måste ju ta
hänsyn till sådant också om man vill
undvika efterorder. Defekteringen tar
mig cirka två timmar i veckan. Jag går
noga igenom rad efter rad i varukatalogen. På måndag klockan 18.30 lämnar
jag in ordern. När man på tisdagen ringer från inköpscentralen och kollar har
jag i genomsnitt tre—fyra saker att komplettera beställningen med.
Till cirka 30 procent beror nog efterorder på att det blivit en plötslig toppförsäljning på just den artikeln. Annars
är det inget annat än slarv.
Gunnar Carlsson, Mönsterås:
Anteckna undan för undan
Köpman Gunnar Carlsson är innehavare
till två butiker på sammanlagt 1.3 miljoner kronor. Båda butikerna ligger i
Mönsterås.
— Mina butiker ligger fem mil från
inköpscentralen. Därför får vi helt enkelt
inte ha några efterorder, fastslår Gunnar Carlsson. Vi skriver en kladd först.
Den som ser att en vara börjar ta slut
gör en anteckning på denna kladd. Sedan för vi över alla noteringar på defekteringslistan. Ibland gör jag det,
ibland någon av mina medhjälpare i
förtroendeställning. Tillsammans diskuterar vi också kampanjerna. Dessa kan
orsaka efterorder.
Att defektera noggrant är viktigt både
ur tids- och kostnadssynpunkt. Skulle
man ändå få efterorder gäller det att
upptäcka orsaken och undvika det felet
i fortsättningen.
Torsten Hellman, Bergsjö:
Defekterar vid påfyllningen
Hellmans Snabbköp ligger i Bergsjö, tre
mil från Hudiksvall. Butiken har 120 msäljyta och omsätter närmare 900.000.
Här det system butiken tillämpar vid
defekteringen. Köpman Torsten Hellman:
— På måndagarna får vi varorna till
butiken. Följande dag fyller mina medhjälpare på. Samtidigt defekterar de inför
följande veckoorder. På onsdagarna tar
jag varukatalogen och går runt i butiken

och kollar hylla för hylla. Kompletterar
där så behövs. På torsdagen skickar vi
katalogen med grönsaksbilen till inköpscentralen. Skulle något av det vi beställt
inte finnas på inköpscentralen för tillfället så ringer de upp på fredagen. Då
har jag också möjlighet att göra eventuella kompletteringar. Men själv ringer
jag sällan in en efterorder. Är det inte
absolut nödvändigt så får det i stället gå
på nästa veckas beställning.
Allan Hougström,
Orust:
Ordning och noggrannhet minskar
efterorderna
Firma Allan Hougström i Ellos på ön
Orust är en livsmedelsbutik med lanthandelssortiment. Försäljningsyta 135 m2
Omsättning drygt 400.000.
— För att nedbringa antalet efterorder måste varje vara ha sin bestämda
plats både i butiken och på lagret, poängterar köpman Allan Hougström. De skall
stå i jämna, välordnade grupper. Då ser
man genast om något saknas. Och man
får absolut inte blanda ihop varorna. Till
exempel slänga in kalopsburkar bakom
köttbullsburkar på hyllans framkant. Sådant äventyrar defekteringen.
Vi tillämpar tre »gyllene» regler för
att slippa efterorder:
• God ordning i butiken
• Noggrannhet vid defekteringen
• En enda person som defekterar
Rune Sandlund,
Oxelösund:
Begränsa sortimentet!
Efterorder är ett okynne, en slentrian
som måste bekämpas, hävdar köpmac
Rune Sandlund, Sandlunds Livs, Oxelösund. Jag erkänner att jag själv slarvat
på den punkten tidigare. Men det kostar
för mycket i tid och arbete — inte
minst för inköpscentralen. I dag har jag
kanske en efterorder i kvartalet. Det går
att komma ifrån dem om man bara tar
sig i kragen. Och vi har där ett fint
hjälpmedel i vår skriftliga orderbok.
Man behöver inte glömma några varor
om man går igenom den rad för rad,
sida för sida. Så gör vi här när vi defekterar och det tar bara ett par timmar.
Vi tillämpar systemet att skriva in beställningarna direkt i varukatalogen —
alltså inga förhandsanteckningar på lösa
lappar och dylikt.
Ett annat bra sätt att undvika efterorder är att hålla antalet artiklar på
rimlig nivå. Det underlättar arbetet i
butiken och gör orderskrivningen lättare.
Helst skall man bara behöva fylla på i
butiken en gång i veckan. Känner man
sin butik kan man ganska exakt räkna
fram vad man kommer att sälja under
veckan. Det enda som sedan kan orsaka
efterorder är en plötslig och absolut
oväntad försäljningsökning av någon
artikel.

ICA-lidningen

Hylla frän taket
visar kampanjvaror
och priser
Kampanjpris på fyra artiklar under en
vecka. Nya kampanjvaror följande vecka. Tredje veckan, nya varor och nya
priser. Hur klarar kassörskan dessa prisväxlingar? I vissa butiker märker man
om kampanjvaran med det pris som gäller just den speciella veckan. Många
butiker låter ordinarie pris stå kvar även
när specialpris tillämpas. Andra butiker
åter prismärker inte kampanjvarorna alls.
Vilket system man än tillämpar fyller en påminnelsehylla ovanför kassan
en stor funktion. Den idé vi presenterar
här kommer från landet i väster. Hyllan hänger fritt från taket i tunna kedjor. På den placeras varje vecka de aktuella kampanjvarorna. Och det viktigaste — för varje vara skall finnas pris!
Såväl varor som priser skall klart synas
både från entrén och inifrån butiken
samt från kassörskans plats. På så sätt
blir hyllan ett gott stöd för kassörskan.
Hon slipper tveka om priserna och kunden känner sig säkrare. Samtidigt påminner hyllan kunden om vilka varor
hon kan köpa fördelaktigt just för tillfället. Kampanjvaruhyllan är därför
också ett gott instrument i uppföljningsarbetet.
Lätt att tillverka
Hyllan är mycket lätt att göra. Den händige klarar det på ett par timmar. Har
man dessutom någon gammal hylla som
kan användas blir det också billigt.
Lämpligt format är cirka 120X30 cm.
Fräscha eventuellt upp hyllan med litet
färg och spika fast prislappslister runt
om. Fäst därefter fyra tunna kedjor i
hyllans hörn och häng upp den ovanför
kassan. Höjden bör avpassas så att kunderna fritt kan passera under hyllan.

Burkkaffe dominerar
marknaden
Svenskarna fortsätter att öka sin kaffekonsumtion. 1959 förbrukade vi 57.000
ton. 1962 hade vi ökat konsumtionen
med 10.000 ton till 67.000 ton. Sverige

tCA-tidnlngen

En prislistförsedd hylla som visar veckans kampanjvaror ovanför iitgangskassan fyller
två värdefulla funktioner: Den påminner kunden om de specialerbjudanden som exponeras ute i butiken. Den talar om priserna på veckans kampanjvaror för såväl
kund som kassörska. Risken att kassörskan skall slå in fel pris reduceras.

har i större utsträckning än något annat
land försäljning av kaffe i vakuumburk.
Burkkaffe har i vårt land 73 procent av
marknaden. Det butiksmalda kaffet har
däremot gått mycket kraftigt tillbaka.
Hnkilosburken är den förpackning som
ökat mest av alla. 1963 beräknar man
att cirka 17 miljoner enkilosburkar förbrukas av svenska kafferosterier. Tre år

tidigare var förbrukningen endast cirka
en miljon. Under fjolaret såldes dessutom cirka 35 miljoner 400- och 500gramsburkar och cirka 25 miljoner 250gramsburkar.
Fn av orsakerna till den enorma försäljningen av enkilosburkar är sannolikt
den »lockprisförsäljning» som tillämpats
särskilt pa denna burkstorlek.
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Vi vann 50-talet

Andra rapporten från ICA-kurirens köp
mannaresa till USA.

vi vinner 60-talet
Nio svenska ICA-köpmän sitter på det amerikanska ICA:s huvudkontor i Chicago
och lyssnar. Det är Hugo Backman, Östersund; Rune Berger, Ockelbo; Gösta Borg,
Nässjö; Henry Eriksson, Västerås; Rune Henningsson, Åminne; Sven Olov Johansson,
Vretstorp; Henning Jonsson, Köpmanholmen; Helge Persson, Simrishamn; Olov Persson, Ljusdal; samt gruppens ledare redaktör Sven Lindblad, ICA-förlaget. Framför
sig har de organisationens ledare, verkställande direktören Ray O Harb. Medryckande
berättar han om CFDA — USA;s direkta motsvarighet till vårt ICA.
— 50-talet blev en stor framgång för de köpmän som arbetade i säljkedjor. I dag
svarar de för ungefär hälften av den totala livsmedelsförsäljningen i USA. 1947 låg
marknadsandelen på 29%, 1959 på 47%! Under samma tid hade filialföretagen ökat
sin marknadsandel med några procent från 36%. Konsumentkooperationen behöll sin
enprocentiga marknadsandel. Inom köpmannakedjorna har vår grupp ökat mer än de
frivilliga kedjor, som är knutna till privatägda grossistföretag.
Vi vann således 50-talet — och vi kommer också att vinna 60-talet.
Mr. Harb har goda skäl för sitt påstående. Han visar den svenska gruppen statistik
på att de köpmannaägda kedjorna under det senaste året ökat mest av alla företagsformer i USA. Närmare bestämt med 8,4%. Han har också underlag som visar att
denna trend kommer att fortsätta. Man bygger distributionscentraler. Man organiserar
säljgrupper och framför allt — man bygger nya, stora supermarkets. Allt detta gör att
USA:s ICA troligen kommer att vinna slaget om 60-talet.
CFDA bildades 1927 av ledarna för en handfull inköpscentraler. I dag är cirka
100 köpmannaägda inköpscentraler anslutna. USA:s ICA är de amerikanska inköpscentralernas intresseförbund och har främst två stora verksamhetsområden:
Utbildnings- och informationsverksamhet. Genom kurser baserade på grupparbeten
och praktikfall vidareutbildar man personalen inom inköpscentralerna med sikte på
effektivare distributionscentraler och konkurrenskraftigare verksamhet. Vidare förmedlar man erfarenheter de olika inköpscentralerna emellan och informerar om
nyheter. Det kan vara en ny typ av gaffeltruck man provat i Los Angeles. Ett nytt
hyllupplockningssystem för kemisk-tekniska artiklar avpassat för olika butiksstorlekar, som den äldsta inköpscentralen, Frankford Quaker Grocers i Philadelphia.
arbetat fram. Eller en finess på orderformuläret som Associated Food Stores i mormonstaten Utah funnit på.
Inköpsverksamhet. Av arbetspraktiska skäl är denna verksamhet uppdelad på två
inköpsföretag som vardera svarar för sin del av den amerikanska kontinenten. I San
Fransisco ligger Pacific Mercantile Company, ägt av inköpscentralerna i väststaterna.
Det andra — Eastern Retailer-Owned Grocers — har sitt säte i Chikago. Dessa två
inköpsföreag arbetar i princip på samma sätt som affärsavdelningen på centrala ICA
i Stockholm: Gör centrala inköp för de anslutna inköpscentralerna.
Mr. Harb förklarar vidare att de tre inköpsföretagen tillsammans representerar en
en köpare, som svarar för den största samlade inköpsvolymen i USA. Det låter kanske
överraskande men det största filialföretaget, A & P, svarar — trots en mycket stor
butiksomsättning — dock endast för 10% av marknaden.

ICA -tidningen

sägeriCA-chefen
i USA, Ray 0 Harö

Mr. Ray O Harb, verkställande direktör
i CFDA — Cooperative Food Distributörs of America.

Skilj på detta!
/ svensk översättning betyder CFDA
Amerikas Samarbetande Livsmedelsdistributörer. 1 svensk fackpress har »cooperative groups» ofta översatts med konsument-kooperativa butiker istället för det
riktiga »inköpscentralanslutna A öpmannagrupper».
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Vi VOni) 50-IOl6l... Fortsättning från föregående sida

USA:S inköpscentraler
Till CFDA — fritt översatt: Amerikas samarbetande livsmedelsdistributörer — är omkring 100 köpmannaägda inköpscentraler anslutna. Dessa har tillsammans ett butiksnät som täcker
in praktiskt taget hela USA.
Här nedan presenterar vi några fakta om de åtta största inköpscentralerna. Vi har räknat med en värdekurs av fyra
svenska kronor på en dollar.
Antal

Partiomsättn.
Sv. kronor

Butiksomsättn.
Sv. kronor

Certified Grocers of California, Los Angeles, California

1.199.000.000

6.000.000.000

1.307

United Grocers, Richmond, California

732.000.000

3.640.000.000

2.650 20,1 o/0

Affiliated Food Stores Inc., Dallas, Texas

404.000.000

1.200.000.000

850 33,7 o/0

Spartan Stores, Grand Rapids, Michigan

364.000.000

818.000.000

387 44,5 »/o

Spartan Grocers Inc., Los Angeles, California

201.000.000

791.000.000

1.216

Frankford Quaker Grocery Co., Philadelphia

300.000.000

600.000.000

2.750 50,0 »/o

Associated Food Stores Inc., Salt Lake City, Utah

265.000.000

794.000.000

536

Associated Grocers, Phoenix, Arizona

222.000.000

900.000.000

700 24,7 o/0

Övriga inköpscentraler

6.489.000.000 20.025.000.000

ca 20.000 32,4 o/o

Totalt CFDA

10.176.000.000 34.768.000.000

ca 30.000 29,3 o/o

lnköpscentraier

Köptrohet

anslutna
butiker

20,0 o/o

25,4 o/0

33,4 o/0

Köptrohet - 29 °/ (

Finansiering - förskon

Som framgår av sammanställningen här ovan uppgick den
totala butiksomsättningen för de amerikanska inköpscentralerna
år 1963 till 34,8 miljarder svenska kronor. Partihandelsomsättningen slutade på 10,2 miljarder svenska kronor. Räknar man
fram medlemsbutikernas inköpstrohet i förhållande till butiksomsättningen finner man att den blir 29,3%. Med tanke på
att det är oklart hur direktleveranser redovisats bör uppgifterna tas med en nypa salt. Genomsnittstalet rymmer inom
sig många olika grader av köptrohet. Inköpscentraler med
fullständigt färskvarusortiment såsom Associated Grocers i
Seattle, beskriven i ICA-tidningen nr 10, 1962, toppar listan
över inköpstrohet. Andra inköpscentraler med mindre fullständigt sortiment ligger betydligt under detta procenttal. Inköpstroheten påverkas också av butikernas storlek och bredd
på sortimentet. Stora supermarkets med sortiment av specialartiklar, som ligger utanför inköpscentralens sortiment, uppvisar helt naturligt lägre inköpstrohet än butiker som håller
sig inom ramen för sin inköpscentrals sortiment.

De amerikanska inköpscentralerna skaffar sitt rörelsekapital
på ett annorlunda sätt än de europeiska. Marginalerna täckte
förr enbart kostnadssidan, varför man har stora problem med
att skaffa erfoderligt kapital för fortsatt utveckling. De viktigaste sättet är:
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Förskottsbetalning. Alla medlemmarna betalar varorna i
förskott. Dessa inbetalningar motsvarar som regel butikernas
veckoinköp. För många av inköpscentralerna rör det sig om
belopp om tiotals miljoner kronor.
Sparbevis. Medlemmarna i inköpscentralerna kan deponera
pengar i sin inköpscentral mot sparbevis och på insatt kapital
få 5% ränta.
Senaste åren har man för nyinvestering i butiker och distributionscentraler upprättat finansieringsinstitut, där medlemmarna kan satsa in andelar.

ICA-tidningen

Distribution - 40 mil

Kostnader - cirka 5 %

Hur har de amerikanska inköpscentralerna lagt upp sin distribution till butikerna? Någon klar bild av detta är svårt att
få då de arbetar under mycket skilda förhållanden. Låt oss
därför här nöja oss med att ta ett exempel — Spartan Stores
i Grand Rapids, beskrivet i föregående nummer av ICAtidningen.
Spartans verksamhetsområde är staten Michigan, som har
en areal motsvarande 1/3 av Sverige och cirka 8 miljoner invånare. Spartan har en stor distributionscentral, från vilken
man klarar varuförsörjningen till de 387 medlemsbutikerna.
Genomsnittsstorleken på dessa är cirka 2,1 miljoner svenska
kronor. Deras rejäla inköp underlättar hantering på distributionscentralen och gör att man kan utnyttja transportmedlen effektivt.
Den svenska köpmannagruppen konstaterade att Spartan i
första hand inriktar sig på tätbefolkade storstadsområden och
lämnar en del av staten helt obearbetad. Omplanterat till
svenska förhållanden skulle Spartans distributionscentral komma att ligga ungefär i jönköpingstrakten. Varuleveranserna
sker inom ett område som är 20 \ 4 0 svenska mil, det vill
säga man skulle täcka in hela södra Sverige med Gävle och
Orsa som gräns norrut.
Fyra cash and carrylager avlastar distributionscentralen
från små leveranser. Betydelsen härav får dock inte överskattas. Omsättningen per cash and carrylager är inte större än i
en stor supermarket. Endast 10% av Spartans partihandelsomsättning går över cash and carry.

Självklart arbetar hela amerikanska näringslivet under
andra förutsättningar än vi gör i Europa. ICA-gruppen fick
belägg för detta vid en föreläsning som professor Einar
Hardin höll för oss vid vårt besök i universitetsstaden East
Lancing. Professor Hardin har tidigare varit anställd vid
Industrins Utredningsinstitut i Stockholm.

Kartorna
visar
staten
Michigan
och Sverige i
samma skala. Sverige har
cirka tre gånger större yta.
Den grå tonen på Michigan-kartan
visar
inköpscentralen Spartan
Stores'
distributionsområde. En enda distributionscentral
betjänar alltså ett
område
av Göta- och
Svealands
storlek.

Chefen för en av de effektivaste amerikanska inköpscentralerna lämnade den svenska köpmannagruppen styrelseberättelser och personliga kommentarer som antydde att partihandelskostnaderna tack vare en stordriftbetonad distributionscentral
och ett butiksnät med enheter av super märket-storlek kan hållas så låga som mellan 4 och 5 procent. En eftergranskning av
siffermaterialet visar att amerikanarna utdebiterar cirka 2
procent direkt på medlemsbutikerna för gruppannonsering,
annat säljstöd och transport av varor. Totalt kan man konstatera att kostnaderna på just detta partihandelsföretag låg
vid 4,7 procent.
Den efter europeiska förhållanden låga kostnadsprocenten
sammanhänger med de gynnsamma arbetsförhållanden som
här ovan beskrivits.

Amerikanarnas stora problem är kapitalbildning för självfinansiering av distributionscentraler och nya butiker. Den
nästan enbart kostnadstäckande uppläggning de nu har motarbetar direkt kapitalbildning. Ray O. Harb, USA:s ICA-chef
var djupt allvarlig när han sade: »Vi måste lösa vår kapitalfråga. Det går inte att fortsätta så här.»
ICA-gruppen konstaterade att ICA och andra europeiska
inköpscentraler i tid löst den kapitalfråga som amerikanarna
nu tar i tu med.

Överlåtelser hemnudsskyldighei
För att gardera sig mot risken att en medlem säljer sin
rörelse till konkurrerande filialföretag har man valt att träffa
överlåtelseavtal med sina medlemmar. Detta innebär helt
enkelt att medlemmen förbinder sig att ge inköpscentralen
förtur vid varje butiksöverlåtelse. Ett skriftligt anbud skall
tillställas inköpscentralen, som får 30 dagar på sig att överväga om den bör köpa rörelsen till offererat pris. Det har
visat sig vara en god väg att hindra de stora filialföretagen
att »äta upp» enskild handel.

IC A-tidningen
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Kristina Magnusson, 27 är,
Jedefors Livs AB, Kalmar:

Göran Svensson,
Tallhagens Livs,

Man bör fukta salladen i vatten och sedan förvara den i en plastpåse i kylskåpet. Plastpåsen bör inte stängas igen, för
den får inte ligga för lufttätt. Så brukar
jag själv göra. Med gott resultat!

För att salladen skall hålla sig fin, bör
den stänkas med vatten och läggas i en
plastpåse som är perforerad. Har man
dessutom möjlighet att förvara den i kylskåp så kan den hålla sig fräsch ett bra
tag.

2. Vilka ingredienser behöver jag för att
själv göra en god majonnässäs?

Man vispar äggula med salt och tillsätter
olja, litet i taget. Sedan smaksätter man
med senap, vinäger och socker. Det är
faktiskt de enda ingredienser jag kommer ihåg så här på rak arm.

För att göra majonnässås behöver
äggula som röres med litet salt.
skall ha vegetabilisk olja. Senap
man också ha i. Så smaksätter man
vinäger.

3. Hur gör man om såsen skär sig under
tillredningen?

Jag tror inte att jag skulle kunna hjälpa
kunden i det här fallet. Kanske kan man
ha i någon äggula till eller något annat.

Hur var det nu man skulle göra? Undrar
om man inte bör sluta droppa i olja en
stund och bara fortsätta röra tills såsen
är slät igen. Hett vatten i såsen tror jag
också kan hjälpa.

4. Hur bör majonnäsen
varas?

för-

Majonnässåsen, antingen den är hemlagad eller fabrikstillverkad, skall förvaras svalt. Men inte fryskallt, för då skär
den sig!

Majonnässåsen skall förvaras kallt. Men
inte fryskallt. Cirka fem plusgrader tror
jag är lagom. Förvaras majonnäsen för
kallt blir den inte god.

5. Den äkta beamaisesåsen på burk, vad
för slags sås är det? Vilka rätter är den
lämpad till? Och skall den serveras varm
eller kall?

Beamaisesåsen använder man väl mest till
stekt kött och fisk. Jag är inte säker på
vad det är för slags sås. På sätt och vis
en majonnässås, kanske. Det bästa är
kanske att servera den kall. Men man
kan nog som man vill i det fallet.

Lämpligast serveras nog såsen kall. Men
kanske också varm? Användning, ja .. •
varför inte till stekt kött med tomater
och sallad. Det låter väl gott? Och så
till stekt fisk. Det är en majonnässås,
tror jag. Men man har använt smör i
stället för olja i den.

Kunden framför dig har ett salladshuvud
i handen och några frågor på läpparim:
1. Hur bör man förvara salladen, så att
den håller sig fräsch länge?

lämpligen

26 är,
Kalmar:

man
Man
skall
med

Nästa gång kan det bli din tur att svara
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Barbro Johansson, 22 år,
Hugossons Eftr., Kalmar:

De röna svaren:

Konsulent Maj ThermceniusGöransson,
Stockholm:

Bästa sättet att förvara salladen är att
ha den i en plastpåse i kylskåpet. Men
plastpåsen får inte sluta tätt kring salladen. Bäst är det med en hålslagen påse
— och dessutom bör man inte sluta till
den.

Sallad behåller bäst sin fräschör
om man förvarar den i perforerad
eller rymlig plastpåse på kall plats,
helst i kylskåp. Skall den användas inom ett dygn tar man isär
bladen, sköljer och låter dem rinna av väl innan de läggs i påsen.
Salladen blir då spröd.

Att sallad skall förvaras i plastpåse är
alla tre på det klara med och likaså har
de dessutom alldeles rätt i att påsen inte
får vara lufttät. Salladen ruttnar fort då.
Har man en rymlig operforerad påse
viker man bara ihop öppningen. Fukta
salladen behöver man bara om bladen
ser ut att börja vissna.

Äggula och olja är de ingredienser som
bildar stommen i majonnässåsen. Sedan
måste kunden också ha senap, ättika,
vinäger och salt för att smaksätta såsen
med.

Till majonnässåsen behövs äggulor, olja, vinäger eller citron, salt
och senap. Vitpeppar, eventuellt
utbytt mot några korn kajennpeppar hör också till kryddningen.
Alla ingredienserna samt tillredningsskålen bör ha samma temperatur.

I huvudsak får alla godkänt på fråga två.
Men, Kristina, inget socker! Ett par tilllagningsråd: Välj en liten, rundbottnad
skål. På fuktigt underlag står den stadigt.
Använd träsked eller liten rostfri stålvisp. Blanda gulan från början med alla
ingredienserna utom oljan. Majonnäsen
skär sig inte så lätt då.

Skär den sig om man verkligen vispar
ihop ingredienserna ordentligt? Då kan
man kanske ha i litet mera äggula. Det
är väl den som binder såsen och gör att
den blir slät.

Skulle såsen endast ha skurit sig
lärt kan detta avhjälpas med att
man tillsätter en halv matsked kokande vatten, alternativt het vinäger, eller litet extra senap. I
svårare fall börjar man om med
en äggula eller en sked senap, tillsätter droppvis olja och häller
därpå skedvis i den skurna såsen.

Görans metod går att tillämpa om såsen just börjat skära sig. Barbro är säker
på vad Kristina gissar — att det är gulan
som »binder» såsen. Den skall tillsammans med oljan bilda en emulsion, vilket innebär att oljans fett blir finfördelat. Det är för att gulan skall kunna ta
åt sig oljan utan att såsen skär sig som
man måste röra i den försiktigt, i början
bara droppvis.

I kylskåp eller i kallt skafferi bör majonnäsen förvaras. Men den får inte stå för
kallt så att den fryser. Då skär den sig.
Så måste man minnas att majonnäsen
har begränsad hållbarhet.

Majonnässås får inte förvaras för
kallt ty också då kan den skära
sig. Den bör emellertid för hållbarhetens skull helst förvaras i
kylskåpstemperarur.

Barbro och Kristina får högsta poäng
för sina svar. Barbro ett plus för sin
synpunkt på majonnäsens hållbarhet.

Man kan servera bearnaisesåsen både
varm och kall. Den kan användas till
stekt fisk och kött, till stekta potatisrätter, pommes frites och liknande. Den är
gjord av färska ägg, smör, vegetabiliskt
fett, kryddor och vinäger. Det är en
majonnässås men har inte samma smak,
eftersom det är andra kryddor i den.

Bearnaise är en sjuden ägg- och
smörsås med örtkryddor — körvel och dragonört. Den är bäst
lämpad till stekta kötträtter men
användes även till stekt fisk. Såsen kan serveras varm eller kall,
men man måste vara försiktig vid
uppvärmningen som bör ske i ej
för varmt vattenbad. Bearnaisesås
skär sig nämligen lätt.

Aj, där missade alla tre! Bearnaise tillhör en helt annan typ av såser än majonnäs. Tänk efter: Bearnaise kan användas kall eller varm. Majonnässås värmer man aldrig! Barbro påpekar helt
riktigt att man använder andra kryddor
till bearnaise än till majonnäs. Alla tre
vet vad man serverar bearnaise till. Men,
Barbro, lill pommes frites är såsen för
fet.

ICA-ridningen
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Visa varai
Vare sig du arbetar i en självbetjäningsbutik eller i en betjäningsbutik så spar
den öppna exponeringen massor av steg
åt dig. Den moderna förpackningen talar själv till kunden från sin hylla. Det
vill säga om du placerat varan så att
den kan fånga upp kunden. Svårt? Inte
alls! I regel kan mycket enkla åtgärder
höja varans uppmärksamhetsvärde.
Titta då och då på den sektion i butiken du svarar för. Fråga dig: Ger den
här gondolsidan intryck av massverkan?
Massverkan betyder inte alltid massor
av varor. Det betyder framför allt välfyllt.
Kan jag skapa några hälsosamma avbrott i hyllraderna? Bryta av linjerätheten med några störtexponeringar i trådkorgar? Slå fram vissa varor med kraftigare prislappar? Kan man lätt överblicka
varorna? Ser hyllorna nystädade ut?
Studera noga bilderna på detta uppslag. Jämför sedan med »din avdelning»
i butiken. Var och hur kan du ge mera
liv, mera säljeffekt åt hyllorna?
De flesta av de tips vi här ger kan
du själv ta initiativ till i din butik. I en
del fall bör du kanske först rådfråga din
chef eller förste mannen.
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inte s å . . .
Hyllan med flingor som nyss såg så välfylld ut verkar redan urplockad. Visserligen finns ännu många paket kvar, men
kunden ser dem inte under hyllan . . .
Gör som bilden till höger visar —
lägg stora paket. Dels ser kunden mera
av varans så kallade produktansikte.

... men så •
Dels stoppar en påfyllning för längre
tids försäljning. Dels kan kunden lättare
ta paketen när de ligger. Och travade så
här ligger paketen mycket stadigare än
när de står. Det viktigaste för försäljningen är dock att hyllan verkar välfylld mycket längre.

lCA-tidningen

Tuber kan vara besvärliga att exponera om de,
som på bilden längst till vänster, ligger kvar i
sina kartonger. Jämför med andra bilden till
höger där tuberna exponeras i trådkorgar. Där
syns de väl och är lätta att ta. Vid prismärkningen måste tuberna ändå tas ur kartongerna,
så varför inte plocka över dem i trådkorgar . . .

Eftersträva alltid massverkan genom att ha välfyllt i hyllorna. Hyllan på bilden till vänster verkar bortglömd, övergiven. Den säljer dåligt. Den
välfyllda hyllan till höger däremot stimulerar
kunden till köp. Den lilla korgen med sina varor
och prislapp får kunden att stanna upp, får henne
intresserad av hyllan — och kanske att köpa.
Alla har råd att ha välfyllt i hyllorna. Det är
dyrt att inte ha det! Fyll det för varan avsedda
utrymmet. Och impulsexponera gärna någon av
varorna. Det ger varan en extra försäljningspuff
och bildar ett utmärkt avbrott i hyllraden.
Fortsättning pä nästa uppslog
ICA-tidningen
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Visa v a r a n . . .
Fortsättning

från föregående

uppslag

snabbare
Spar tid - brickexponera!
Brickexponering kommer mer och mer
till användning. För vissa varor med
tämligen god omsättningshastighet kan
det vara idé att sätta in en hel bricka
direkt i gondolhyllan. Det ser snyggt
och prydligt ut. För att inte tala om
vad snabbt det går vid påfyllningen.
Något man bör tänka speciellt på när
det gäller brickexponering är att kartongerna är jämnt skurna. Hur du skär
upp kartonger för brickexponering visade
vi i förra numret av ICA-tidningen.
Försök sedan att hålla ett öga på
dina brickexponerade varor. När endast
några burkar eller paket återstår på ett
underlag bör detta tas bort och de kvarvarande enheterna ställas ovanpå nästa
lager. Den tomma brickan kan nämligen hindra kunderna från köp.

säkrare
Pappskiva
hindrar glaskross
Att trava flera lager burkar på varann
i en hylla kan vara nog så vanskligt. De
i många fall glatta och urfalsade ytorna
på burklock och i bottnar gör att burkarna står ostadigt och lätt kan glida
av och falla i golvet.
Kom undan glaskross och golvtvätt pä
ett enkelt sätt. Utnyttja den tunna pappskiva, som finns med i en del kartonger,
som mellanlägg mellan burklagren. Men
kom ihåg att ta bort skivan när det
översta lagret sålts. Den skymmer lätt
de undre lagren och hämmar därigenom
din försäljning. De kan också ge kunden intryck av dålig ordning.
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Använd transportförpackningarna!
Köks- och toalettrullarna i genomskinliga plastsäckar! Vilken
möjlighet du där har att utnyttja transportförpackningen i
tidsbesparande syfte. Ty vad kan väl gå snabbare än att
öppna säcken, köra ut den i butiken, texta ett rejält prisplakat
och fästa detta på förpackningens framsida! Plastsäcken har
också den stora fördelen att den fullständigt visar fram sitt
innehåll. Och du kan direkt se när det är dags att ställa in
en ny säck.
Du spar även utrymme på att sätta in säcken som den
befinns. Att exponera de skrymmande pappersvarorna i gondol kräver stort utrymme. Det utrymmet kan du nu utnyttja
för någon ny artikel eller för någon snabbomsättande vara
som du ofta måste fylla på av. Varor som säljs snabbt skall
hanteras på enklast möjliga sätt. Och ju större poster du
kan ta ut i butiken på en gång, desto glesare mellan påfyllningarna blir det och desto mindre är risken för missad
försäljning därför att varan sålts slut i hyllan.

... mer
säljande
Bryt hyllraderna!
Hur skapar man liv i hyllor och gondoler? Det finns många
sätt. Det kan vara tråkigt att gå och handla i en butik där
man steg efter steg, hylla efter hylla möter burkar och paket
inplockade på det traditionella sättet. Man måste skapa variation! Man kan till exempel som på bilden — om det är
tillräckligt stort utrymme mellan gondolerna — skjuta in
trådkorgar i hyllorna och där störtexponera en vara. Eller
använda olika hyllavstånd, så att hyllorna inte kommer på
exakt samma linje meter efter meter. Du utnyttjar därigenom
även hyllutrymmet bättre eftersom du exakt kan avpassa hyllavståndet efter den höjd respektive varor kräver. Kom också
ihåg prislappar!

JCA-tidningen
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ICA-köpmän bjöds på
spansk tomatresa
En veckas lyxsemester i Spanien. Gratis.
Den avundsvärda upplevelsen fick tre
ICA-köpmän vara med om efter jul i
år. För andra gången hade nämligen en
spansk tomatexportör ordnat en tävling
för landets ICA-köpmän. De lyckliga
vinnarna var Helge Fredriksson, Norra
Livs, Katrineholm. Evert
Johansson,
E.J:s Livs, lakobsberg och
Flemming
Ohlsson, Stellans Specerier AB, Alvesta.
I resan deltog också avdelningschef Sven
Paulsson
och importassistent
Sergio
Bonalwni från ICA:s Frukt och Grönsaker AB som importerar och distribuerar tomaterna.
Efter resa med flyg, tåg och buss anlände man slutligen till Alicante, där
exportören driver sin verksamhet.
Man ägnade en dag åt att studera det
mycket moderna packhuset där tomaterna gallras efter synnerligen stränga
kvalitetsregler. Trots att man gick igenom några slumpvis utvalda häckar
kunde inte en tomat upptäckas som inte
höll måttet som fullgod exportvara. Både
färg och storlek var ur kvalitetssynpunkt
utan minsta anmärkning. I packhuset arbetade cirka 250 unga flickor som sorterade och paketerade tomaterna.
Den spanske tomatexportören kunde
visa intressanta siffror. Under 1963 exporterade han ungefär 500.000 häckar
tomater. Till Sverige och ICA-butikerna
levererade han 100.000 häckar. Resten
har huvudsakligen sålts till England. På
den inhemska marknaden säljer han
ungefär lika mycket som på export.
Alltså en årsförsäljning av cirka 1 miljon häckar.
Några speciella intryck som resan gjort
på de tre vinnande köpmännen? Köpman Evert Johansson blev imponerad av
Europas enda palmskog i närheten av
Valencia. I övrigt stormförtjust över
samtliga arrangemang och helt såld på
den effektiva tomatpaketeringen.
Kvinnornas arbetstakt verkade på mig
högt uppdriven, inte bara i packhuset
utan också för övrigt där man såg
kvinnor arbeta, säger köpman Helge
Fredriksson. Karlarna verkade däremot
mer loja.
Köpman Flemming Ohlsson: — Inte
ens i Sverige har jag sett en modernare
lokal än packhuset i Alicante.

att använda oss alltmer av burkmat och
djupfryst. Utvecklingen i USA, som i
detta fall får anses som föregångsland,
pekar på detta.
Så är till exempel potatisskalning ett
arbete, som inte längre förekommer i
ett amerikanskt hem. Den amerikanska
husmodern begagnar sig i stället av färdigt mos eller pommes frites. Det finns
också halvkokt potatis i strimlor eller
tärningar, som hon kan steka eller flottyrkoka själv.
Mängden av djupfrysta varor har ytterligare förenklat husmors arbete. Man
äter 20 kilo djupfryst per person och är.
Motsvarande siffra för Sverige är bara
3,7 kilo.
Burkmaten är också betydligt populärare där än här hemma. Men amerikanskan nöjer sig inte med burkmaten
som den är. Hon ger sig även tid att
sätta piff på rätten med hjälp av kryddor
och andra ingredienser. Det är det tidsödande grovgörat hon slipper ifrån.
En orsak till att den industritillverkade maten slagit väl ut i USA är att
livsmedelsfabrikanterna helt enkelt gett
konsumenterna tips om olika vettiga sätt
att använda den. Något för svenska fabrikanter att ta efter!
Burksoppan till exempel har vunnit
mycket på denna upplysningsverksamhet.
70 % av alla soppor, som nu äts i USA,
kommer från livsmedelsindustrin.

Vad är driftskostnader?
Du som är intresserad av butiksekonomi
har kanske ibland stött på ordet »driftskostnader* och funderat över vad som
döljer sig bakom detta begrepp.
Driftskostnaderna för detaljhandeln
varierar från bransch till bransch. Vi rör
oss med synliga och osynliga kostnader.
De förra registreras och övervakas (löner, hyror etcetera). De senare är svåra
att fastställa. Det kan vara svinn och
andra varuförluster. I allmänhet indelas

Kända humorister

Mer och mer färdiglaget
Skall framtidens skafferier i arbetsbesparande syfte fyllas med pillerburkar
— vitaminpiller och näringspiller av
olika slag? Det tror nog ingen på fullt
allvar. Men däremot kommer vi säkert
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driftskostnaderna i fasta och rörliga
kostnader. Till de förra räknas till
exempel hyror, elavgifter. Till de senare
allmänna omkostnader.
Lönekontot
är genomgående den
högsta kostnadsposten, 5—9 procent av
omsättningen.
Chefslönen
bokförs inte som lön i
enskilda företag. Den utgörs i stället av
vinsten. I aktiebolag och ekonomiska
föreningar bokförs chefslönen på samma sätt som övriga personallöner.
Lokalkostnaderna
är den näst högsta
utgiftsposten, 2—5 procent av omsättningen. Kostnaderna varierar med lokalernas allmänna standard och läge.
Räntekostnaderna
bestäms av en
mängd faktorer, varulagrets omsättningshastighet,
inventariernas
omfattning,
krediter och egna kapitalinsatser.
Reklamkostnaderna
rör sig i genomsnitt kring 0,1—1,5 procent av omsättningen.
Emballagekostnaderna
blir allt större
ju mer förpaketeringen av varor utvecklas. Detta gäller speciellt i självbetjäningsbutiker. Någon siffra är svårt att
nämna.
Svinnkostnadema
är alltid svåra att
exakt fastställa. De beror på viktlättnader, bortvägning, felräkning, utebliven
debitering på grund av glömska etcetera.
Varuförluster uppstår genom att vissa
varor blivit omoderna, skadade eller dylikt. Förluster kan också uppstå vid
olämpligt varuval och felaktiga inköp. I
samtliga fall måste som regel varorna
säljas till reducerade priser.
Rabatter i form av återbäring, personalrabatter måste betraktas som kostnader. Man måste alltid kalkylera så
att dessa kostnader täcks av varans försäljningspris.

Producera fler idéer
Om du gör det till en daglig vana att
tänka aktivt kan du kläcka fler idéer.
Tag därför vara på dina möjligheter genom att anteckna när du får en bra idé.
Ha en anteckningsbok och en penna
inom räckhåll, helst i rockfickan. När
du ser dig omkring, iakttag. Se på arbetsmiljön som om det var första gången
du såg den. Var nyfiken på allt. Nar du
pratar med någon, styr samtalet så att
det kommer in på den andres intressen.
Lär dig att lyssna och kom ihåg. Skaffa
fler idékällor: utvidga din bekantskapskrets, läs mycket och studera även sådant som ligger utanför ditt direkta arbetsområde.
Med dessa enkla medel kan du få fler
idéer för ditt arbete. Men du blir också
en intressantare person. Hos människor
du möter kommer du att upptäcka fler
spännande och oväntade sidor.
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Direktör Axel
Bengtssons bok Kund och butik tar upp många intressanta frågor.
Här
följer det nionde avsnittet i serien som började i nummer 3, 1963.

Varudeklaration
och konsumentupplysning
För att inte fara vilse, när man är ute
på vandring i okända marker, behöver
man en kompass. Vid vandringen i varuvimlet heter kompassen ökade kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter får
man med åren — ibland ganska dyrköpta. Kunskaper kan man på olika sätt
förvärva betydligt billigare. Det står
många medel till buds för konsumenten
av i dag. Ett led i dessa strävanden
efter bättre varukunskap är varudeklarationerna, och vi skall stanna en stund
inför denna form av upplysning åt konsumenten.
Vad är en varudeklaration?
VDN-märket betyder, att den varudeklaration som finns på förpackningen,
är gjord efter Varudeklarationsnämndens
(VDN:s) bestämmelser. De varudeklarationer som nämnden strävar efter att utforma, skall i första hand ge köparen
besked om de väsentligaste bruksegenskaperna på varan. Vidare kan i deklarationen meddelas en del ytterligare fakta,
som är av betydelse vid varubedömningen
och vid jämförelse mellan likartade varor. VDN-märket betyder vidare, att de
uppgifter som angives i deklarationen
kontrolleras. Man kan sålunda lita på att
de är riktiga.
Vad står det i en deklaration?
Uppgifterna i deklarationerna är olika
för olika varor. På en soppburk till exempel finns det uppgift om soppans ingredienser, hur den skall tillagas, hur
mycket färdig soppa man får etcetera.
En tygdeklaration ger uppgift om hur
färgerna motstår ljus, tvätt och svett,
om tyget krymper, om det är malsäkrat
och vad det är gjort av.
Inom nämnden arbetar ett stort antal
expertgrupper med deklarationsnormer
för ett flertal varuslag.
Vilka varor är deklarerade?
Det finns nu en hel del varor, som är
varudeklarerade, till exempel soppor och
grönsakskonserver inom livsmedelsom-
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rådet. Det finns också deklarationer på
en hel del textilier liksom på madrasser,
täcken, lakan, gardiner, vissa mattor och
möbler samt husgeråd. Undan för undan
kommer nya varudeklarationer. Det finns
nu så kallade normer för hur deklarationer för rätt många varugrupper skall
se ut.
Det tar emellertid sin tid. innan deklarationerna hinner ut pä öppna marknaden. För att ta ett exempel på omfattningen kan nämnas, att av de grönsakskonserver som tillverkas i landet, är
cirka 80 % försedda med deklarationer.

Konsumentinstitutets verksamhet
En form av objektiv varuupplysning erhåller man genom att ta del av undersökningar och de skrifter och köpråd
som Statens institut för konsumentfrågor
utger. Konsumentinstitutet, som det i
dagligt tal kallas, är ett helstatligt institut, som bedriver såväl forskning som
upplysningsverksamhet inom skilda arbetsområden. Det kan gälla såväl planering av hemmets arbetsplatser, arbetsmetoder i hushållen, konsumentvarornas
egenskaper
och
användningsområden
som skötseln och underhållet av hemmet och varorna.

Hur arbetar VDN?
Varudeklarationsnämnden är ett samarbetsorgan mellan konsumenternas, handelns och producenternas organisationer.
Den svåraste och mest tidskrävande uppgiften för nämnden är att utarbeta normer för varudeklarationer. När dessa
normer för en viss varugrupp skall utarbetas, tillsätts en speciell kommitté
med representanter för de olika intressena. Med denna grupp samarbetar sedan ofta experter från till exempel forskningsinstitutioner. Det händer också, att
kommittén emellanåt får vända sig direkt till en forskningsinstitution för att
få lämpliga prövningsmetoder utarbetade.
Inte så sällan visar det sig då, att det
överhuvudtaget inte går att på ett rättvisande sätt mäta ifrågavarande varas
bruksegenskaper. Man får i stället nöja
sig med att ge upplysning om vissa fakta
och väsentliga saker hellre än att inte
ge någon upplysning alls.
En annan uppgift, som nämnden har,
är att kontrollera de deklarationer, som
åsatts varorna. Den som får en vara deklarerad efter fastställda normer, får
nämligen skriva kontrakt med VDN.
Enligt detta kontrakt har nämnden rätt
att göra inköp på öppna marknaden och
kontrollera att alla lämnade uppgifter
är riktiga. Kontrollen sker på neutrala
laboratorier, och resultaten meddelas alltid den för deklarationen ansvarige. Hittills har ungefär 500 sådana kontroller
gjorts, och inte fall har givit anledning
till någon allvarlig erinran, vilket måste
anses vara ett högt betyg åt de ansvariga
producenterna eller importörerna.
Slutligen har V D N på sitt program
en omfattande upplysningsverksamhet.
Man kan nämligen inte begära, att vare
sig handelns folk eller konsumenterna
skall utveckla något större intresse eller
någon större aktivitet, när det gäller varudeklarationerna, om de inte få upplysningar både om förekomsten, värdet och
användningen av dessa deklarationer.
Det fordras alltså en fortlöpande och intensiv informationsverksamhet, för att
deklarationerna skall utnyttjas och uppfattas på ett rätt sätt såväl av försäljaren
som av konsumenterna.

Några exempel från forskningsverksamheten
Då man till exempel vill studera planeringen av ett badrum, där en viss mängd
småtvätt också måste utföras, bygger
man i samarbete med byggnadssakkunniga upp olika tänkbara alternativ och
provar praktiskt, hur de fungerar samt
gör behövliga ändringar. Samtidigt får
man erfarenheter av olika arbetsmetoder
och typer av inredningsdetaljer.
Ett betydelsefullt led i forskningsarbetet är det direkta samarbetet med tillverkarna. Dessa har möjlighet att rådfråga institutet och få provningar utförda
konfidentiellt redan på tillverkningsstadiet. På så sätt kan tillverkaren tillgodogöra sig institutets erfarenheter redan
från begynnelsen.
Konsumentupplysningen — ett
viktigt led
I många fall når resultaten av forskningar och undersökningar fram till konsumenten indirekt, genom att varan redan
i produktionsstadiet påverkats av undersökningsresultaten. Så till exempel har
dagens kök och många konsumentvaror
kraftigt influerats. Hemkonsulenter, pedagoger och press använder sig också av
institutets upplysningsmaterial. Den direkta informationen förmedlas av institutets upplysningsavdelning. Det sker genom skrifter, pressmeddelanden, utställningar och föredrag. Den som vill följa
institutets arbete kan för 5 kronor per år
prenumerera på institutets periodiska
skrift Råd ocli rön, som innehåller korta,
populärt hållna artiklar. I den anmäls
också institutets övriga ej periodiska
skrifter, som omfattar dels den för specialister och pedagoger avsedda serien
Konsumentinstitutet
meddelar, där fullständiga tekniska rapporter redovisas,
dels olika populära skrifter som till exempel Köpråd, avsedda för konsumenten i
köpögonblicket, och kortfattade handböcker om olika typer av arbetsmetoder.
Skrifterna finns i bokhandeln eller kan
rekvireras från Konsumentinstitutet,
Rålambsvägen 8, Stockholm K.
Fortsättning

i ett kommande

nummer
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ICA: s medhjälp ar tävling:

50

transistorvinnare och
60 finalister
utsedda!
Runt om i landet i ICAkedjans 9.000 butiker har
det kryssats och grubblats över
frågorna i ICA.s
medhjälpartävling.

stora
Juryn

har haft ett drygt arbete med
att utse

transistorvinnare

och finalister bland de flera
tusen svar som strömmat
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in.

Följande 50 vann
var sin transistorradio
Leif Andersson, Örby Handelsförening,
Kinna-Örby; Leif Åberg, Firma Verner
Åberg, Kållered; Rune Svensson, Firma
E A Elofsson, Göteborg; Inez Svensson,
Firma J A Svensson, Knäred; Anders
Engdahl, Firma Tor Engdahl, MunkaIjungby; Sonja Jönsson, Firma Stig Persson, Hälsingborg; Ingbritt Carlsson,
Arnolds Livs, Taberg; Rune Pettersson,
Firma Bengt Pettersson, Fågelsfors; Milda
Lundberg, Ericssons Livs, Nättraby;
Kjell Mathiasson, Österås Livs, Hässleholm; Sonja Håkansson, Haraholms
Livs, Malmö; Lillemor Rudvall. Larssons Allköp Malmö; Iris Johansson, Mårdens Livs, Uddevalla; Ingemar Göransson, Firma Göran Andersson, Glommen; Ulla-Britt Pettersson, Axel Fors
Eftr, Bodafors; Rolf Råsbrant. Sigges
Livsmedel. Ljungby; Kerstin Larsson.
Tyllinge handel. Tyllinge; Ann-Britt
Ohlsson, Essge Livs, Växjö; Claes Hoff,
AB Rudolf Olsson, Ystad; Valentin Uddmark, AB Eda Brukshandel, Eda; Ellen
Karlsson, Thunells Specerier, Borlänge;
Urho Karvonen, Malmby Handel, Strängnäs; Inga-Britt Uhr, E Blombergs AB.
Gävle; Harry Sandström, Ugglebo Arb.
för. AB, Ockelbo; Anna Stina Olsson,
Olssons Snabbköp. Hudiksvall; Elsa

Svensson, Vallinders Livs, Skattkärr;
Kerstin Jansson, Bosjöns Specerier, Filipstad; Ingemar Baijer, Berglunds Livs,
Vansbro; Torbjörn Andersson, Eric Anderssons Livs, Grythyttan; Eskil Sjöholm, Gärdets Livs, Norrtälje; Anita
Larsson, Folke Fribergs Eftr., Skövde;
Anne-Maj
Berggren. Granviks Divhandel, Kållandsö; Kerstin Sunding, Firma Märta Persson, Sundsvall; Arne Svensson, Ericsson Livs, Nyköping; Evert Andersson, Gimo Brukshandel, Gimo; Gottfrid Adolfsson, Ohlssons Livs, Köping;
Maj-Britt Ljusteli, Rådens Eftr., Västeras; Lasse Mossberg, Firma Åke Björk,
Åsens Bruk; Karl-Erik lohansson. Hardmos Livs, Kumla; Lennart Clasén, Malmslätts Snabbköp, Malmslätt; Marianne
Pettersson, Karla Livs, Norrköping; Sune
lohansson. Zenit Livsmedel, Stockholm;
Stig Norström, Ge-S Livs, Vällingby; Barbro Westergren. Lawergrens Livs, Klintehamn; Gerd Boqvist, Firma Alex Andersson, Lulavan; Ragnhild Lundberg, Norra
Livs. Skellefteå; Ines Anundsson, Öbergs
Livsmedel, Långsjöby: Ingrid Andersson,
Brobackaköp. Lycksele; Margareta Sjölund, Bia-Livs. Gullänget; Lars-Erik
Ericsson, Firma John Pettersson, Offerdal.

Apparaterna har lottats ut bland dem
som haft 12 rart på etapp 1 oavsett om
de löst uppgifterna till etapp 2 eller ej.
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Följande 60 går vidare
till final
20 från EOL:s

område:

Leif Andersson, Örby Handelsförening,
Kinna-Örby; Mats Berndtsson, Åge Livsmedel AB, V. Frölunda, Göteborg; Leif
Åberg, Firma Verner Åberg, Kållered;
Madeleine Sturesdotter, Firma Sture Andersson, Munkaljungby; Birgit Olsson.
Firma Sven-Eric Olsson, Köpinge Perstorp; Ove Bengtsson, David Nils AB,
Örkelljunga; Britt Bergman. Firma Rolf
Trofast, Degerhamn; Nils Erik Åkerlund.
AB Talmagens Livs, Kalmar; Hans-Evert
Segerberg, Klevfors Livs AB, Kristianstad; Olle Bengtsson, Näsby Snabbköp,
Kristianstad; Bengt-Åke Billing, Tuna
Livsmedel, Lund; Åke Persson, Larssons
Allköp, Malmö; Astrid Hansson, Williams Diversehandel, Kragenäs; Dagmar
Eliasson, Eliassons Specerier, Vänersborg; Kenneth Johansson. Firma Xpo,
Varberg; Lennart Lindeborg, Firma Einar
Lindeborg, Skede; Claes-Göran Bohman,
Firma Karl Bohman, Lofthammar; Håkan Dahl, A-Livs, Växjö; Ulla Mårtensson, E G Hansson AB, Simrishamn; Ingrid Maltesson, AB Trulssons Eftr. Lövestad.
Fortsättning på nästa sida

ICA-tidningen

På nästa sida presenteras
de rätta svaren pä etapp 1
samt ett av de bästa svaren på etapp 2
för kvalificering till final
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Fortsättning

frän föregående

sida

20 från Hakons område:
Martha Persson, Stigs Livsmedel, Edshyn; Arne Blomberg. Blombergs Snabbköp, Sandviken; Ann-Britt Aronsson. Doyles Livs, Skattkärr; Jarl Åhlander, Frebe
AB, Hagfors; Lars Johansson, Firma Georg
Johansson, Forshaga; Arne Johansson,
Scherlings Livs, Vingåker; Carl-Gunnar
Rundqvist, Rundqvists Livs, Katrineholm;
Hans Berglund, Berglunds Livs. Vansbro;
Elis Palmqvist, Åbergs Snabbköp, Mora;
Astrid Eliasson, Östermalms Livs, Lindesberg; May-Britt Karlsson, Axelssons Eftr.,
Nyköping: Rune Lindberg, Akra Livs,
Sala; Lars Boman, Firma Hans Brättemark, Jungsskola; Åke Andersson, Firma
C A Westling, Söråker; Sven-Yngve Hellman, Hellmans Snabbköp, Södertälje; Siv
Jansson, Åbergs Eftr., Uppsala; Hans Andersson, Ågrens Eftr., Köping; Bengt
Hals, Firma Olle Lindberg, Strömsholm;
Rune Wikström, Obe Livs, Säffle; Göran Edlund, Stjärnlivs, Örebro.
10 från SV:s

De rätta svaren på tävlingselapp 1:
1

Hur stor är den ungefärliga årsförsäljningen i ICA-kedjan?
Svar: 3 miljarder

7

På ungefär hur mänga orter har
ICA-kedjan distributionscentraler?
Svar: 50

2

Vem äger som regel ICA-butikerna?
Svar: Köpmännen

8

I hur många dagstidningar annonserar ICA-kedjan regelbundet?
Svar: 140

3

Vilken av butiksgrupperna ICA,
Konsum och Epa har de flesta butikerna?
Svar: ICA-kedjan

9

Ungefär hur många nya storbutiker
startas inom ICA-kedjan per år?
Svar: 100

4

ICA-kedjan har fått nytt emblem.
Hur ser det ut?

10

Ungefär hur stor andel av ICAkedjans försäljning gär genom självbetjäningsbutiker?
Svar: 50 %

11

Vilken av tidningarna Vi, ICA-kuriren och Året Runt har största upplagan?
Svar: ICA-Kuriren

12

Vad heter de flesta av ICA-kedjans
barserveringar?
Svar: Ringbaren

Svar: I C A

område:

Lennart Kullander, Löfs Eftr.. Ödeshög;
Catharina Johansson, Högfelts Livs Eftr.,
Motala; Pher Andersson, AB E T Nilsson, Skärblacka; Siv Axelsson, Karla
Livs, Norrköping; Nils Allvin, H M:s
Livsmedel, Stockholm; Holger Jansson,
E J:s Livs, Jakobsberg; C A Carlsson.
Finess Snabbköp, Solna; Nils-Folke Lindqvist, Storskogen Snabbköp, Sundbyberg;
Bert Johansson, Signalens Allköp AB,
Visby; Jarl Isenberg, Sudrets Livs,
Havdhem.

10 från NS område:
Eivor Gustavsson, AB Nylanders Livsmedel, Gällivare; G Öberg, Axel Lundman AB, Hortlax; Bengt Ove Wiklund,
Firma Georg Strålberg, Luleå; Christer
Bergkvist, Norra-Livs, Skellefteå; John
Hörnfeldt, Lögdeå Handels AB, Lögdeå;
Monica Lindström, Firma F Lindström,
Vännäsby; Gunilla Nilsson. Häggkvists
Livs, Ullånger; Åke Jacobsson, City-Köp,
Östersund; Karl Hedman, Öländer &
Nilssons Eftr., Järpen; Wolfgang Reineke
Östra Livs, Östersund.

Dessa 60 går vidare till finalerna, som

5

Vilket av saftmärkena Bjäre, Findus
och BOB är en ICA-märkesvara?
Svar: BOB

6

Hur beställer ICA-butikerna som
regel kolonialvaror från distributionscentralerna?
Svar: Genom skriftliga order

Ett av de bästa svaren på etapp 2:
En av dem som löst uppgifterna
nalkvalijicering
City-Köp

bäst är Åke

i Östersund.

hans svar på de sex

för fi-

Jacobsson,

Vi återger

här

uppgifterna:

1 Vilken försäljningsandel är normal i
en all-livsbutik för följande
varugrupper? Välj bland följande procenttal: 2 %,
7%, 10%, 20%, 30 Ve, 40%.
Svar: Kött- och charkvaror 20 %
Frukt och grönsaker 10 %
Djupfryst 2 %
2 Ange tre sätt att prismärka

varor

1. Stämpling — för långa serier och alla
varor som rimligtvis går att stämpla.
2. Prislappar-etiketter, då stämpeln är
för hårdhänt, som på presentförpackningar och liknande varor.
3. Handskrift, då så är nödvändigt.
Exempelvis när alla förpackningar har
olika priser, såsom färskvaror.

4 Nämn tre saker du kan göra så husmor trivs med dig och butiken!
1. Alltid vara artig och tillmötesgående
— gärna koppla på lite charm och kanske
också exponera sitt eget utseende.
2. Att ha en riktig, men ändå rymlig
och överskådlig varuplacering.
3. Ge förslag på rätter-recept och andra
små finesser.
5 Ange tre anledningar till varför man
bör ha mer i hyllan av en vara som säljs
mycket än av en som säljs litet.
1. Våra hyllmetrar är för dyra att slösas på en vara som man vet säljs lite.
2. Kunden slipper söka en vara, som
kanske är alldaglig.
3. Man slipper fylla på den varan så
ofta, vilket betyder sparad arbetstid,
mindre risk för att varan skall ta slut i
butiken samt ökad försäljning och lättare defekteringsarbete.

band med vårens stämmor. Finalisterna

3

självbetjäning!

6 Ange de mest väsentliga åtgärderna i
butiken för en effektiv uppföljning ov
ICA -kedjans
veckoannonser!

får då lösa en skriftlig uppgift och se-

1. Omsättningen ökar, personalens lönekonto minskas.
2. Kunden får själv reglera köptiden och
göra små eller stora inköp i lugn och ro.
3. Varan säljer sig lätt själv om den är
rätt exponerad, vilket är lättare i ett
snabbköp.

Sända ut kundbrev, ha annonsavdrag
uppsatta i butiken. Rejäla prislappar på
annonserade varor. Streamers på fönstren. Exponeringar i butiken. Varje medhjälpare skall veta vad annonsen rör sig
om. Kunden skall verkligen se att det är
ett erbjudande från en ICA-butik.

ordnas inom varje inköpscenfral i sam-

dan deltaga i stämman och festmiddagen.
Där kungörs resultaten och så kommer
prisutdelningen med totalt fyra första
pris på vardera 2.000 kronor och tolv
priser på 500 kronor.

58

Nämn tre fördelar med
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Jobbet som butikschef

är krävande men framför

allt stimulerande,

säger Sigun

Granholm.

Ta mera ansvar, flickor...
. . . uppmanar
Granholm,

butikschefen

Skönsmons

Sundsvall.

Det

anledning

jör

medhjälpare
jör våra

finns
oss

Livs
absolut

ingen

kvinnliga

att stiga

manliga

Sigun
i

tillbaka
kamrater.

— Jag tror att vi skall satsa mer på
kvinnlig arbetskraft, säger köpman Sam
Englund i Sundsvall. Han har två butiker ganska nära varandra, Skönsmons
Livs på Kubikenborgsgatan och Skönsmons Livs på Fridhemsgatan. Förste
man på Fridhemsgatan är en kvinna.
Hennes namn är Sigun Granliolm. Det
är en trevlig, blond flicka med ett vänligt leende och en mjuk, behaglig stämma. I butiken märks en stämning av tillmötesgående, av snabbhet, av lättflytande
organisation.
Krävande chef stimulerar
Just detta med organisationsförmågan
intresserar oss mycket. En butiks skötsel
står och faller med chefens förmåga att
fördela ansvar, träna in en vardagsrutin
som har marginal för extrastötar. Hur
klarar Sigun Granholm den arbetsuppgiften?
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— Alldeles ypperligt, säger hennes
chef. Hon är inte heller rädd för att
hugga i, fortsätter han erkännsamt. En
kvinna har också många gånger bättre
blick för människor än en man. Det
har jag sett exempel på, när det gäller
Sigun Granholm.
— Det jag lärt om arbetsledningen i
en butik har jag lärt av Sam Englund,
svarar Sigun Granholm blygsamt. Man
får ta ansvar. Han kräver mycket men
då blir det ju också stimulerande att
arbeta. När det gäller organisationen i
den här butiken är det ju han som gjort
upp den från början. Att det sedan löper så bra beror på att personalen och
jag har ett så smidigt samarbete. Var
och en ansvarar för sin del av butikens
skötsel. Jobben därutöver fördelar vi.
Lagergolv gav impuls till delat ansvar
— Att Sam Englund ger oss så stort
ansvar bottnar till stor del i minnen
från hans tidiga ungdom, fortsätter Sigun Granholm. Som springpojke önskade
han nämligen att chefen skulle vara
borta någon gång så att han fick visa
att han kunde skura lagergolvet utan
tillsägelse.
Han glömde inte vad han tänkt som
pojke. Nu ger han oss anställda ansvar

att sköta våra jobb självständigt. Han
säger till redan vid anställningen att i
den här butiken fordrar man mycket av
personalen. Det blir trivsammare på det
sättet. En provanställning till att börja
med får ge utslaget.
Sam Englund och Sigun Granholm
sköter i stort sett var sin butik självständigt. En del inköp görs gemensamt,
det mesta köper dock var och en för
sig. Sam Englund gör veckodefekteringen
i båda butikerna och har därigenom en
överblick över den aktuella situationen.
Omflyttningar av varor emellan butikerna kan ske om åtgången pekar på
att en sådan manöver är lämplig. Reklamen sköts naturligtvis gemensamt.
Ansvaret då. det som så många flickor är rädda för att ta?
— Det är enbart angenämt, svarar
Sigun Granholm övertygande. Åtminstone när allt går åt rätt håll. Och det
har det gjort hittills. Det är klart att
om dagskassorna skulle börja minska,
inte bara tillfälligt utan stadigt, da skulle
jag naturligtvis börja undra.
Kundservice framför

allt

Inte gärna släppa en kund utan att hon
eller han fått vad de begärt. Det äi
•II sida
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Ta mera ansvar...
Fortsättning

från föregående

sida

oskriven lag för personalen hos Skönsmons Livs. Butikerna sinsemellan hjälps
åt om något fattas.
— Det har till och med hänt att
springgrabben fått åka till en annan
butik för att skaffa det begärda, berättar Sigun Granholm. Annars kanske
kunden inte kommer tillbaka en annan
gång, om hon fått misstanken att vi inte
har god sortering. Jag behöver ju bara
känna efter hur jag själv skulle reagera
i en sådan situation.
Sigun Granholm är helt serviceinställd.
En kund i charken skall kunna få reda
på lämpligt sätt att tillaga olika köttstycken. Skall snabbt visas tillrätta om
hon letar efter något. Behöver inte stå
länge i kassakön. Ty där sitter en snabbarbetande kassörska och behövs det
hjälp med packning av kundkassar rycker Sigun gärna in.
Hur orkar hon sköta hemmet?
Småbarnsmamma och yrkesarbetande . . .
Är det inte svårt att få tillräckligt med
tid och ork över för hem, make och
barn?
— Vi hjälps åt, min man och jag,
svarar Sigun Granholm. Och så har jag
en flicka som passar barnen. Smärre
göromål tar flickan hand om. Det får
bara inte inkräkta på den tid hon behöver för barnen. Veckostädningen till
exempel gör min man och jag gemensamt. Inköpen klarar jag själv av. Vidare har jag den övriga planeringen för
hemmet på min lott. Jag har inte märkt
att barnen tagit skada av att jag inte är
hemma jämt. Tvärtom tror jag att de
får lära sig bättre att reda sig själva.
Förresten kan jag inte tänka mig att
vara hemmafru. Då tycker jag inte att
jag får något riktigt uträttat.

Började i butik av en slump
Som fisken i vattnet rör sig Sigun Granholm i sitt jobb. Hos henne har väl
ändå aldrig funnits någon villrådighet. . .
Jodå. Efter skolans slut började hon
som damfrisörskeelev. Gick sedan på
en nio månaders husmoderskurs med
barnsköterskeyrket i tankarna. Men så
behövdes det extra hjälp i en mjölkoch brödbutik. Sedan var det klippt.
Övriga planer bleknade ganska snart
bort. Här trivdes Sigun Granholm. Fortsatte och blev ordinarie.
Efter några år gick hon en kurs i
detaljhandel, mest på kvällstid. Fram till
1955 arbetade hon i snabbköpsbutik men
slutade då hon gifte sig det året. Efter
cirka ett års uppehåll ryckte hon in i
jobbet igen.
När Sam Englund i februari 1961
öppnade Skönsmons Livs på Fridhemsgatan fick Sigun Granholm basa för
charken. Den 6 maj 1963 ryckte hon
upp som förste man för hela butiken.
Då behövde Sam Englund ägna sin tid
åt butiken på Kubikenborgsgatan, som
han just övertagit.
På den här platsen stortrivs Sigun
Granholm. Med ansvaret, med personalen, med kunderna, med samarbetet
»butikscheferna» emellan.
Ta tillvara alla möjligheter att lära
— Ingen lärdom är tung att bära, säger
förste mannen i Skönsmons Livs. Själv
har hon lärt mest genom att ha ögonen
på skaft och intresset vaket. I det praktiska butiksarbetet alltså.
— I en viss ålder under flickåren har
man inte lust att gå på kurser och lära.
Men det är dumt, säger Sigun Granholm. Man skall ta tillvara alla möjligheter att lära. Har man inte nytta av
det just då så får man det ganska säkert
längre fram.

Glömmer bort hem och barn på jobbet

Ta mera ansvar flickor!

Kan man låta bli att oroa sig för
barnen under dagen, undrar vi.
— Har jag en ny flicka är jag allt
litet orolig i början, bekänner Sigun
Granholm. Då ringer jag hem ibland
och hör mig för hur det går. Men i
längden går det inte att ha tankarna på
två håll. När jag går hemifrån får jag
koppla av hemmet och hoppas att det
går bra.
Butiksarbetet kräver mig ju helt när
jag är där. Tider existerar faktiskt inte
då. »Ska du inte ta lunch nu», säger
flickorna ibland när jag alldeles glömt
tiden.
Man får inte alltid gå hem på klockslaget om man skall stå i ansvarsställning i det här jobbet. Inte heller om
man som ung siktar till att komma
framåt hävdar hon.

Att ta ansvar är något som ligger lika
naturligt till för kvinnan som för mannen. Tar inte kvinnan på sig ett stort
ansvar när hon blir mor? Det finns därför ingen anledning för de kvinnliga
butiksmedhjälparna att stiga tillbaka för
sina manliga kamrater. lag skulle vilja
se ännu flera flickor på ansvarsposterna
i butiksarbetet. Det kräver inga större
kroppskrafter än någon annan syssla.
Därför flickor, visa framfötterna. Ta på
er mera ansvar. Skaffa er mera utbildning. Giftermål och mödraskap behöver
ingalunda sätta punkt för karriären.
Tvärtom!
Slutade »butikschefen» Sigun Granholm, tog på hatt och kappa för att
fara till Härnösand och hämta hem Per,
4 år, som varit hos mormor en tid.
Karin Tengstrand
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Vad innehåller burken?
»Babas i Rom, dessertkakor av fransk
typ» står det på en burk i delikatesshyllan. »Crépes Suzettes, tunna pannkakor i cognac-sås med orangesmak»
läser man på nästa. Så följer på burkarna bruksanvisning och tips om hur rätterna skall serveras. Säkert blir kunderna glada över att få veta allt som är
värt att få veta om läckerheterna. I
klartext på svenska.
Men vad är »Sprats»? Eller »Timbale de créme de Toie Truffée? Med
glaskonserver är det lättare. Man ser ju
vad de innehåller. Många artiklar har
förklarande bilder. Som exempel kan
nämnas »Fried ants, coated with chocolate». Man ser bilden av en stackars
myra doppad i choklad.
Ett gott råd till dig som arbetar i
butik: Texta på lappar den svenska översättningen på utländska artiklar. Fäst
dessa plus pris på hyllkanten under respektive artikel. Många kunder drar sig
för att fråga vad det ena eller andra
kan betyda. De ställer kanske tillbaka
burken på hyllan, låter köpet vara hellre
än att avslöja sin okunnighet. Resultatet
blir kanske missad försäljning.
En utländsk artikel har till exempel
texten »Salmon. Produce of Canada».
Det översätter du med: »Kanadensisk
lax». Du fortsätter i samma stil, till
exempel:
Apricot Halves
Apricot Preserve
Artichokes
Asparagus Spears
Cheese Sticks
Cherries
Figs
Honey
Lemon Juice
Lemon Marmalade
Pears
Plums
Sliced peaches

= Aprikoshalvor
= Aprikossylt
= Jordärtskockor
= Sparristoppar
= Oststänger
= Körsbär
= Fikon
= Honung
= Citronsaft
= Citronmarmelad
= Päron
= Plommon
= Skivade persikor

Har butiken en delikatesshörna kan
du texta namnen på ett plakat både på
originalspråket och på svenska. Plakatet
som du utformar enligt förteckningen
här ovan hänger du väl synligt över
delikatesshörnan.
Helt säkert kommer kunden att uppskatta denna service som kanske direkt
avspeglar sig i en ökad försäljning av
utländska artiklar.

Ny stipendiat
Ett stipendium på 450 kronor har från
SV:s stipendiefond tilldelats Henry Stålnäbb från Visby. Han deltar för närvarande i den butiksledarkurs på Kl '
Stockholm som avslutas i mitten av
maj i år.
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Instruera dina
arbetskamrater!
Har du tänkt på hur värdefulla dina kunskaper kan vara för dina arbetskamrater? Genom att dela med dig av din erfarenhet kan du underlätta deras jobb.
Det gäller speciellt nybörjarna i butiken.
Men även kamrater med lång erfarenhet
kan ställas inför nya uppgifter, som kan
te sig svåra att lösa.
Här får du några råd om hur du kan
hjälpa dina kamrater på arbetsplatsen.
Ge positiva
instruktioner
Det är bättre att tala om hur en uppgift skall lösas än att tala om hur det
inte skall gå till. Den positiva instruktionen skapar en positiv inställning till
arbetsuppgifterna.
Demonstrera och dramatisera
Ibland är det svårt att med ord förklara
vad man menar. Det är lättare att visa
och demonstrera. En skiss eller några
siffror på ett papper. En praktisk demonstration vid skärmaskinen eller paketeringsdisken säger mer än tusen ord.
Det är också lättare att komma ihåg det
man sett utföras än det man bara fått
sig muntligt beskrivet. I stället för att
säga »gör så och så», kan du demonstrera handgreppen och förklara: »så här
går det till». En sådan åskådlig undervisning ger det bästa resultatet.
Uppmuntra till frågor
Hur skall man veta om instruktionerna
uppfattats på rätt sätt? Det märker du
på vederbörandes frågor. Får du inga
frågor kan du själv fråga om din kamrat förstått vad du menar. När man visar något som man själv är helt insatt
i är det lätt att förbise någon detalj, som
är viktig i sammanhanget. Detta klarläggs snart vid en frågestund.
Kolla framstegen
För att veta hur mycket som fastnat av
det du förklarat kan du följa upp demonstrationerna. Se efter hur din kamrat
utför de aktuella arbetsuppgifterna. Korrigera om det behövs, men gör det positivt.

tar lång tid innan hon kommer hem. I
så fall bör du lägga tvättmedel i en särskild påse eller kasse så att de inte
kommer i kontakt med känsliga livsmedel.
Men om kunden efter bara en kort
stund är hemma med varorna kan du
gott frångå den här principen och packa
både livsmedel och tvättmedel i samma
kasse. Men packa om möjligt varorna så
att inte smör, mjölk, mjöl och så vidare
kommer i direkt kontakt med tvättmedlet.
Kunderna kommer säkert att uppskatta din omtänksamhet.

Stulna varor åter
tack vare firmaetikett
En polisbil stannade framför en butik.
En polis klev ur med famnen full av
varor. Det var strumpor, hårvatten, rakkräm med mera som han stegade in i
butiken med. Köpmannen, som för tillfället befann sig vid kassan, blev naturligtvis mycket förvånad när polisen
förklarade, att varorna han hade med
sig var stulna i hans butik. Polisen berättade att man hade gripit en man och
en kvinna, som specialiserat sig på butiksstölder vid rusningstid.
— Men hur kan ni veta att varorna
tillhör mej, frågade köpmannen?
— Jo, tack vare att ni har era varor
märkta med firmanamnet på etiketterna
var det enkelt för oss att spåra butiken
och lämna tillbaka det som tillhörde er.
Men ute i bilen har vi mera grejor, som
det blir svårare för oss att hitta ägaren
till. På de varorna fanns det nämligen
ingen etikett med firmanamn, förklarade
polisen.

Kända

humorister

AFFÄR

Beröm
Klarar din kamrat sina uppgifter bra så
spar inte på berömmet. Ett berömmande
ord när det är på sin plats stimulerar
och inspirerar. Det skapar självförtroende och sporrar till ökade insatser.

Packa tvättmedel rön
Färskvaror och icke burkförpackade livsmedel kan lätt »ta smak» och bli oaptitliga om de kommer i kontakt med tvättmedelsförpackningar. Ett gott råd till dig
som sitter i kassan eller brukar hjälpa
till med packning: Fråga kunden om det

ICA-tidningen

Senaste modenytt för herrar är magneter
i stället för knappar i kavajen.
(Poul Ströyer)

Att prismärka varorna med firmanamn
på etiketterna kan alltså vara ett effektivt sätt att få tillbaka tjuvgods.

Cello,..
Fortsättning

från sidan 63

pilla bland 3-kronorsslipsarna. Men hon
presenterade ständigt nya varianter. Av
prislapparna framgick att hon måste ha
trott att jag var Jacob Wallenberg, ehuru
hon i så fall måste ha förstått att jag
klätt ut honom.
Alldeles bortsett från priserna bröt sig
våra smakriktningar pä ett minst sagt
uppseendeväckande sätt. Men gav upp
gjorde hon inte, den lilla tappra människan. Hon tog fram en mögelfärgad
tygremsa av antilopskinn och sa:
— Det här är det sista.
Jag nickade instämmande, ty om hon
så lyckades sälja 1 000 slipsar så är jag
övertygad om att det måste ha varit den
sista.
— Den är så gott som outslitlig,
poängterade hon.
Blotta tanken på att så var fallet kom
mig att genombävas av en häftig frossbrytning. Den såg verkligen stark ut.
Kanske skulle man kunna hänga sig i
den. Ingen skulle i så fall undra varför.
Det är alltid en smula genant för en
kund, som bombarderats med slipsar i
lyxklass, att till slut behöva bekänna
färg. Men nöden har ingen lag.
För att nödtorftigt dölja den tilltagande rodnaden sköt jag in nästan hela huvudet bland 3-kronorsslipsarna.
Och si — längst där inne hängde en
symfoni i färg, en slips så underskön
att dess make aldrig skådats.
Uppenbarligen var den med avsikt undangömd, för att inte alla andra slipsar
skulle förblekna vid sidan av den.
— Hurra, äntligen — den här, fröken
lilla.
Hon stirrade på den som förhäxad
utan att för en sekund kunna dölja sin
snopenhet över att det inte var hon, utan
kunden som hittat den först, och till
yttermera visso den gemytliga kund som
nyss kommit in och bara bett om »en
slips och ett vänligt ord».
Hon skulle just stoppa slipsen i en
påse. då jag påminde mig min entréreplik.
— Jaha. sa jag därför lättsamt, det
var slipsen det — då var det bara det
vänliga ordet också.
— Hur sa?
— Nja . . . jag skämtade bara . . . men
det är ju den Vänliga veckan, så jag bad
om ett litet vänligt ord också . . .
— Jaha. sa hon — dock utan skymten
av leende. Och så tittade hon på slipsen
hon höll i handen och tillade: Ta en
annan slips!
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JÄTTE

hur jag gav
min hustru
en skönare
semester
(och själv tjänade pii affären)

KAMPANJ

Jag avskyr alt torka d.sk M e n Eva ar snäll och låter mig
slippa — åtminstone nar vi bor i stan M e n på sommarnöjet måste jag hjälpa till Husmor ska val också ha litet
semester, säger Eva Och det har hon ju faktiskt ratt •
I f,ol fick ,ag en idé lag köpte M E N Y och DIXIE CUP
— den praktiska engångsservisen. som man bara kastar
bort (eller bränner upp) efter maten Eva var nog litet
skeptisk först, men hon ändrade Sig snart MENY har
plastglasyr det ar nästan som att Sta på riktigt porslin
Resultatet blev att |ag fick en gladare och trevligare semesterhustru an någonsin (och så slapp jag torka diskl)
Vad det kostade? lo. cirka 70 kronor for he'o semestern
(och vi ar A personer i familjen) Det kunde naturligtvis
mte gå på Evas hushållspengar så iag fick betala hela
summan själv Men 70 kronor ar verkligen ett mycket
billigt pris for en lycklig hustru och en lyckad semesterl
PS.' Skriv upp att jag använde MENY och DIXIE CUP
även nar jag sedan var grasankhng i stan' Dar fanns inte
en enda odiskad tallrik, nar Eva o c h barnen kom tillbaka

MENY
flata o djupa engångs

SÄLJER
MENY

DIXIE
AB ÅKERLUND&RAUSINC
ND

SPECIALAVDELNINGEN
STOCKHOLM GÖTEBORG SU
KÖPENHAMN OSLO

och

DIXIE
I SOMMAR

Här är två goda skäl för att
Ni också bör satsa hårt på
Meny och Dixie i sommar.
För det första är det bra produkter som blir allt populärare och därmed ännu mera
lättsålda. För det andra stöttas Er försäljning av en jättekampanj i ledande rikspress
och ICA-Kuriren. Från maj
till mitten av juli kommer annonserna gång på gång. Se
därför till att Ni laddar upp
tillräckligt med Meny och
Dixie -- det tjänar Ni bra på.
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AB

ÅKERLUND&RAUSINC
SPECIALAVDELNINGEN

LUND • STOCKHOLM
GOTEBORG
KÖPENHAMN • OSLO

SUNDSVALL
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hyllfacket
Cello:
Bara elt vänligt ord
Någon enstaka gång kan det
hända att man mot sin vilja
råkar såra en känslig medmänniska.
Som nu den förtjusande
kvinnliga expediten i slipsaffären. Det är inte tu tal om att
hon kände sig förödmjukad.
Varför? Helt enkelt därför
att jag ville välja ut min slips
själv. Visst är det ett utslag av
vänlighet från expeditens sida
att vilja hjälpa kunden till rätta
med råd även vid valet av en
så personlig sak som en slips.
Hon gör kanske bara sin
plikt, men det blir något av
samma pliktuppfyllelse som avspeglar sig i samtalet mellan
scoutledaren och de tre små
scouterna, som tillfrågades om
de utfört dagens goda gärning.
»Jodå, vi hjälpte en gammal
gumma över gatan.» — »Men
inte behövde ni va' tre stycken
om det?» — »Jo, hon ville
inte över.»
Sak samma när en herre väljer slips. Han vill inte ha hjälp.
Han litar helt på sin egen säkra, förfinade smak. Och så går
det som det går.
Och ändå började det så bra
när hon kom fram och frågade:
— Vad kan jag stå till tjänst
med?
— Tack sa jag i en lättsamt raljant ton, avpassad för
Vänliga veckan, en slips och
ett vänligt ord!
I avvaktan på det vänliga
ordet började jag bläddra bland
4-kronorsslipsarna,
då
hon
räckte fram en annan sort och
sa:
— Den här är mycket vacker.
Jag tittade på prislappen.
Den var mycket ful.
— Mycket, sa jag därför
bara, utan att ange vad.
Man ska inte såra hjälpsamma människor. Det är ännu fulare.
För att antyda mina ekonomiska resurser började jag
Fortsättning på sidan 61
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Hyllfack 4
Skicka in lösningen före den 5 maj — gärna i avskrift — till ICAtidningens redaktion. Fack. Västerås 1.
Märk kuvertet »Hyllfacket 4». De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 25, 15 repektive 10 kronor.

Pristagare till hyllfack 2
ha pris: Margit Liljebjörn, Box 2255, Storvik. 25:—.
2:a pris: Torkel Persson. Snavlunda, Vretstorp.
15:—.
3:e pris: Rolf Elfström, Nyfors Livs, Åsgatan 8, Eskilstuna.

10:
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FYRTORNET

EN

STOR

ARTIKEL!
På ett år har Abba-Fyrtornet minskat sillsortimentet från 53 till 27
artiklar. Vägen är breddad för en NY stor sillinläggning - SHERRYSILL! Den 20 april startar den omfattande rikspresskampanjen.

ib I

^^^BWl i n - u a M i l l l W H O t l N !

t
ny! smaksegrare!

Titta efter
denna skylt!

Världens bästa sill, islandssillen, i ny förnämlig inläggning: läckra gaffelbitar i mild sherrysås smaksatt med gröna oliver. I jämförande smakprov utvald som klar segrare!

•

•

SHERRY
SILL
©.

Burk i praktisk saladjårform. Lätt att öppna, passar precis i en rund assiett.
ABBA-FYRTORNET

I denna butik
kan Hiköpa

nylsmai

Alla butiker som,redan nu kan erbjuda
Er den nya SherrySillen har denna skylt
på dörren!

AB

>

r.

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 DentOSal med f llior 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 sa 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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Bildband: Så räcker tiden bättre

10

Nya priset på
siälvhäftande etikett
Av olika orsaker, bland annat av tidsskäl, prismärkes en del varor inte. På dessa har kanske
kassörskan en lapp med de aktuella priserna.
Speciellt färskvarupriserna ändras ofta, ibland
dagligen. För att slippa kladda på listan eller
vara tvungen att skriva om den varje gång ett
pris ändras — skriv det nya priset på en självhäftande etikett. Den kan du sedan snabbt
klistra över det gamla priset på listan.

Bildband*. Så räcker tiden bättre

11
Du packar - kunden
letar pengar
Kassan är det nålsöga som alla kunder i butiken måste passera. Kommer kunden inte tillräckligt snabbt igenom den kan hon lätt bli irriterad. En del kunder har lärt sig att det går
fortare om hon har pengarna i beredskap när
du fått fram slutsumman. Andra däremot börjar leta fram pengar först sedan de fått reda
på slutsumman. Ta vara pä den väntetiden.
Börja plocka ner kundens varor i en papperskasse eller i hennes väska. Under tiden hinner
kunden få fram pengar och genast du tagit betalt är du klar att ta itu med nästa kund.

IC'A-tidningen
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Hur köper ögat i Er butik?
Hur såg köttet ut Ni sålde till fru Andersson igår? Hade det
den rätta köttfärgen? Eller kände sig fru Andersson lurad
när hon kom hem i köksbelysningen?
En av de tysta säljarna i Er butik är belysningen. Den vädjar
till ögat och har stor betydelse för kundernas möjligheter och
vilja att köpa. Hur ser ögat i Er butik? Har Ni en belysning
som ger rättvisa åt varorna så att de inte "tappar ansiktet"
på vägen hem till kunden?
Tala med Er elinstallatör om Philips lysrör Varmvit de Luxe. Det
har den ljusfärg som husmor oftast är van vid hemifrån och
den passar utmärkt för belysning av charkuterivaror, grönsaker, fisk, bröd och specerier.

PHILIPS
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Ni som vill veta mer om säljande butiksljus - ring eller skriv efter den rikt
illustrerade skriften " ö g a t köper". Ni
får den gratis från Svenska AB Philips,
Belysnmgstekniska Avdelningen, Fack,
S t o c k h o l m 27. tel. 08/63 50 00

märket de flesta väljer

ICA-lidninge"

Vitafilm 50 F-10 och 75-ST
för ost och charkvaror
Pliofilm - 75-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.

Vitafilm 75-PW för frukt
och grönsaker
ger fullgott skydd mot onormal uttorkning
och klämskador. För banderollpaketering
av frukt i tråg är 75-ST den rätta filmen.
Behandlade mot imbildning på båda sidor.

Att sälja ä> att synas
Säljande varuexponering
är tidens lösen i detaljhandeln. Goodyears moderna förpackningsfilmer

bygger

på 30 års erfarenhet. Från Goodyear kan Ni få rätt
kvalitet för varje varutyp - våra specialister står alltid till Ert
förfogande för rådgivning.

GOODYEAR
BOX 270 30 - STOCKHOLM 27 - AVD FORPACKNINGSFILM

ICA-tidningen
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nyhet! Storförsäljningen börjar

Fenom.
Den av husmödrarna länge
efterfrågade ekonomiförpackningen av Fenom är nu här!

Innehållet i Jätte-Fenom motsvarar 5 st. normalburkar.
H u s m ö d r a r n a tjänar minst
1: 75. Även Ni tjänar på ekonomiförpackningen !

Storförsäljningen har startat
i Göteborg och västra Sverige. Kampanjkvantiteten är
begränsad och distribueras
genom våra representanter.

Jätte-Fenom är en naturlig
och följdriktig utveckling av
Sveriges mest köpta medel
till rengöring, blötläggning
och förtvätt. Över 7 0 % av
hushållen använder Fenom!

ÄNNU BÄTTRE -

mjukare och mildare FENOM finns nu i samtliga

förpackningar — en nyhet som ytterligare befäster Fenoms suveräna
ställning som effektivt hjälpmedel för dagens moderna husmödrar.
70
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Ställ korgarna efter körordning
Genom riktig planering av hemsändningsturerna kan du spara både bensinpengar och tid. Sedan du bestämt i vilken ordning det är lämpligast att köra. ordnar du varukorgarna därefter.
Då behöver du inte lasta ur en mängd korgar
för att få tag på den korg du söker. Den står
närmast dig. Du behöver bara ta den och bära
upp den till kunden. Och på nästa korgs adresslapp ser du samtidigt vart du skall köra härnäst. En praktisk och enkel lösning som hjälper
dig att få tiden att räcka bättre.

Meddelande
Den sedan lång tid
tillbaka besvärande
bristen på

FALU
RÅG-RUT
är numera hävd.
Genom en kraftig
produktionsökning kan

FALU
RÅG-RUT

Husmodern Legär Falu ättika. Hon värdesätter clesa
obegränsade
hållbarhet,
dess ahsolula renhet och
friskhet i smaken. H o n vet
också att det är lätt att
göra rätt med Falu ättika.

nu åter levereras
i full omfattning från
våra distributörer.

FALU S P I S B R Ö D S F A B R I K
Falun

ICA-tidningen

AB
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TreEssLyx förenklar
varuhanteringen...
En viktig lönsamhetsprincip för en rationellt skött
Imliksrörelse är att satsa på varor med hög. pålitlig
omsättningshastighet. Därför arbetar jag med ett ledande, väl inarbetat märke som Tre Ess Lyx. Tack vare
datunimarkering på förpackningarna vet jag alltid i
vilken ordning Tre Ess Lyx skall placeras i kyldisken.
På så sätt förenklar Tre Ess Lyx min varuhantering —
och jag kan alltid erbjuda mina kunder en färsk vara.
Progressiva handlare har upptäckt att det lönar
att gå in för vegetabiliska Tre Ess Lyx.
Den satsningen har i en nästan konstant
matfettsmarknad på tre år fördubblat Tre
Ess Lyx försäljning. Och ökningen bara
fortsätter! Denna framgång kommer ytterst
Er själv till godo eftersom Tre Ess Lyx ger
Er större marginal än något annat matfett.

T R E E S S LYX
s m a k e n s o m segrat
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skäl till a t t ladda upp inför

- kampanj

CORN
FLAKES
är den största och
populäraste Kelloggprodukten; ökade
25,1 % under 1963.

kommer
nu i

CORN

FLAKES
solskensfrukost
för hela familjen

APRIL

elegant och
"soligare"
förpackning;

• • • • • • • • • «

slagkraftigt och färgglatt skyltmaterial
— kan varieras för att passa just
Er butik:

CORN

• jättestreamers • golvställ
• småstreamers • hängers

FLAKES

utdelning av

2.400
badmadrasser

-kampanjen
pågår under
8 månader:

MARS-OKTOBER

starkt säljstöd med
annonser i rikspress,
provinspress och
veckopress — extra
intensiv reklamaktivitet under

populära, välkända personer hjälper Er sälja ännu
mer av de härliga, kvickserverade flingorna;

msm wmami wsm

Fyll på Kellogg's CORN FLAKES i lagret och på hyllorna!

till Era kunder — 200 madrasser delas ut varje
manad under HELA aret efter vissa
fastställda fördelnmgsnormer. Kuponger
finns pa baksidan av de nya förpackningarna.

«k&w*CORN FLAKES
— solskensfrukost för hela familjen aret runt.
Distribution: KUNGSÖRNEN AB

ICA-tidnlngen
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en gnistrande
(FWW
liten f>

FROST-FLINGOR
(FROSTED FLAKES)

av 2.400

BOWLING-SPEL
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god

succé
— sockerrostade majsflingor
gnistrar av sockerkristaller

som

ny klatschig förpackning

FROST
FUHGOR

bilmodeller av plast i varje paket —
6 olika modeller
effektivt säljstöd — första storkampanjen för Frost-Flingor
stora annonser i rikspress
4-färgsannonser april-november i
barntidningar
slagkraftigt butiksmaterial

2.400 drakar
2.400 §PTNGVarje månad under 1964 delar Kellogg^ ut 200 trevliga drakar och 200
roliga bowlingspel till barn över hela
landet. Fördelningen sker efter bestämda regler, för vilka redogöres på
paketets baksida.

skylta upp med
jättepopulära

FROST-FLINGOR

Distribution: KUNGSÖRNEN AB

IC A-tidningen
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DUBBEL- NYTT
FRÅN KOCKEN!
TILL ALLA GLADA MATLAGARE
KAN NI NU SÄLJA EN
DUBBEL-NYHET FRÅN KOCKEN,
DEN GENIALA FLEXELLOFÖRPACKNINGEN
MED KOCKENS GOURMET-SALT
IDEALISK ATT HANDSKAS MED
VID MATLAGNING. FÖRSEDD
MED PRAKTISK STRÖARE
FUKT- OCH FETTAVSTÖTANDE.

GOURMET-SALTET ÄR EXTRA
GROVKORNIGT, PORÖSARE OCH
HAR MJUKARE SMAK

KOCKENS AB-YSTAD

HANS
KUNSKAPER
TALAR
FÖR
HONOM

Androhnndsjobb för kassörskan
Ibland händer det att du som kassörska får tid över. Koppla
då av med något andrahandsjobb. Först och främst bör du
se över de saker som har direkt med kassan att göra. Du
behöver kanske byta kvittorulle. Fylla på papperskassar och
påsar. Ta fram mera växelpengar och så vidare. Om du även
ansvarar för tobaksvaror och konfektyrer så hinner du sticka
emeUan med påfyllning eller defektering av dessa artiklar.
Du kan kanske hjälpa någon kamrat med någon syssla. Butiksarbetet är ju i hög grad ett lagarbete. Ju mer man kan
hjälpa varann, desto mera hinner var och en. Arbetet blir
roligare och ni kan lämna butiken någon minut tidigare på
kvällen.

iC A-tidningen
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sälj det rätta - sal] Cloetta
78
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från goda

med färg

BARA
TOPP
GOTT

Hög kvalitet
i modern lättsåld
förpackning

fick vara med när

bjöd tiii

(PARTY Qoettw * PARTY

PARTY
- de verkliga
godbitarnas
träffpunkt

\

sälj det rätta - sälj Cloetta
ICA-tidningen
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"Vi r e k o m m e n d e r a r ^ ^
BIC, därför att vi
sålt 10 st per dag"

— 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.

BIC K-pack
BIC standard-förpackning underlättar och förenklar Er försäljning.

NI HAR CHANS
ATT FÅ EN ÄKTA
epoca

^S> •

•

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

, T A G VARA PÄ DENNA S T R Å L A N D E N O N - F O O D ARTIKEL, som nu
'dessutom introduceras med en kraftigt säljande kampanj.

Läs på förpackningens baksida

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

-VÄRLDENS MEST SÅLDA KULPENNA!
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Fyll på i lid
Kunden kommer fram till dig och påpekar att den soppa
hon brukar köpa tydligen tagit slut. Hon visar dig ett tomrum i hyllan. Står du villrådig då och undrar om soppan
finns på lagret? Om ni beställt och väntar hem den? Om
den tagit slut på inköpscentralen eller vad som hänt? Enda
giltiga ursäkten till tomrummet i hyllan är om soppan är
slut hos leverantören — och då talar du om det. Låter man
en vara ta helt slut blir den lätt bortglömd. Ingenting påminner dig om den. Fyll därför alltid på innan varan tar
slut i hyllan! Det spar både tid och förklaringar!

IC'A-tidningen

Under de senaste 4 åren har CHAMPIS ökat 1 2 5 ' ; , därav
25% under 1963! Det är en positiv Champistrend att haka
på. Ni kan lugnt koncentrera läsksortimentet t i l l ännu
mer CHAMPIS - det betyder snabbare omsättning och
bättre lönsamhet för Er. I år som tidigare kommer effektiv CHAMPIS-reklam i ledande veckotidningar - en k o n sumentbearbetning som kompletteras av aktuellt butiksmaterial. Ni rekvirerar av Er bryggare eller direkt från
oss. Satsa pa CHAMPIS - ledande svensk fruktläsk

EN

PRODUKT
0

Husmödrarna ser dem i

82
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över 7 0 milj. tidningar

mattshampo
HAR DU

HÅRDOl
HARDOL för WC — Jet
har hon lärt av sin mamma.
Mamma ve:, att hygien på
WC kräver H A R D O L , det
behagligt parfymerade
WCrengöringsmedlet. H A R D O L
löser upp smuts och kalkbeläggniog, rengör och desinficerar — även dar borsten inte
når. For ett gnistrande rent,
friskt och väldoftande WC —
ha alltid H A R D O L hemma)
En Reckiit & Colmsn-

rlAjlUZiL

produkt

Har Ni H A R D O L hemma, så att Ni kan möta
'årens ökade efterfrågan? Hardol annonseras i
jedande storstads- och p r o v i n s t i d n i n g a r — u p p l a g a
iver 16 miljoner ex. 300.000 husmödrar får se
iardol i "Husmors Filmer", och i samband därmed
annonsering i " H a n och H o n " och " S å g N i ? "
sammanlagd upplaga 2.000.000 ex). Hygien och
fardol är tacksamt att sälja — konsumentunderökningar visar att d e t finns en stor utvecklingsbar
larknad för ett effektivt, väldoftande toalettrenöringsmedel som Hardol. För SB-butiker är Harol idealiskt — den attraktiva plastflaskan har
tort uppmärksamhetsvärde och inbjuder till imulsköp.

K'A-tidningen

Polera med SILVO-Jåt silvret
behålla sm glans och sitt värde1
Med S1LVO kornmer silverornamenten till sin rätt — oxideringen mellan upphöjningarna
blir kvar som den ska på rätt
skött silver!

ti F* ii** befexrcbpf fi

P . S - SILVO ger höggens
också åi rostfritt och krom.
Och har Ni sett hur blank och
fin spegeln blir om den pole
ras med lättarbetade SILV;

över 2.200.000 annonser i ledande familjetidningar stöder Er försäljning av
Karpex i vår. Dessutom annonsering
+ artiklar i " H a n och H o n " — upplaga 1.700.000 ex. Nu tvättar husmödrar över hela Sverige sina mattor själv
— tag vara på den nya marknad, som
Karpex öppnat för Er! För Er butik
finns behändiga diskstä/l och stadiga,
eleganta golvställ och folders med råd
för mattvård. Ett internationellt beprövat, dubbelkoncentrerat mattshampo
för Era kunders ofta värdefulla mattor!

Silvo är en pålitlig vara att
sälja — många av Era kunder vill vårda sitt silver
med Silvo på "gammal- RECKITT & C O L M A N — en av Engd a g s " , rejält sätt så att det lands största industrier i hushållens
behåller sin patina och tjänst — gör på många områden husrätta glans. I 7.315.000 an- mors arbete lättare och behagligare.De
nonser i konsument- och fyra produkter vi här visar är mycket
veckopress får Ni i vår se uppmärksammade i Sverige, tack vare
Silvos slagkraftiga slogan kvalitet och praktiska hållbara och
— "Silver skall skötas med säljande förpackningar.
omsorg och S i l v o " ! Därtill Generalagent för Sverige:
kommer Silvo-annonsering- Gust. F. Bratt & Co.s Agentur AB
en i " H a n och H o n " , som Kungsgatan 56, Göteborg C
går ut till 1.700.000 hushåll. Tel. 031/13 91 06
83
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15
LENAR
SNABBT
SMAKAR
GOTT

SÄUES
FORT

Slörtexponera = vicka ur
Uppfriskande
— välsmakande
Pä apotek,
i affärer
och i kiosker
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En störtexponering på strategisk plats och med ett rejält
prisplakat lockar kunderna till köp. Men hur gör du nar du
störtexponerar? Plockar ner burkarna eller paketen för hand.
Ibland kan det vara nödvändigt. Varorna måste kanske behandlas varsamt. Men när det gäller exempelvis konservburkar, gör så här: Öppna kartongen, prismärk burkarna oc
vicka över kartongens innehåll i störtkorgen! Resultat: du
har åstadkommit en äkta störtexponering — på kortast moj
liga tid!
ICA-tii»'"*"

Mer än var£:e kund köper

Pepsodent

Här är några intressanta fakta
om Pepsodents starka försäljningsutveckling:
Pepsodent har sedan flera år varit marknadens mest sålda tändcremes-märke. De sista åren
har varit de mest framgångsrika i Pepsodents historia. Den oavbrutet ökade efterfrågan har
inte bara lett Pepsodent till en ledande position — försäljningskurvan pekar fortfarande lika
stadigt uppåt! Enligt gjorda undersökningar köper mer än var 3:e kund Pepsodenr tandcreme!

Konkurrerar vi med oss själva ?
Det är ingen hemlighet att lanseringen av
Pepsodent Fluor blev en oerhörd succé. Trots
den korta, tid Pepsodent Fluor funnits ute, bar
den redan tagit en betydande marknadsandel.
Hur har det påverkat ''vanliga" Pepsodent?
Högst obetydligt i själva verket. Men den totala
Pepsodent-marknad en har istället ökat väsentligt!

Haller Ni jämna steg med utvecklingen?
Ett ekonomiskt utnyttjande av hyllutrymmet är en nödvändighet
i våra dagars butiker. En produkt med Pepsodents höga omsättningshastighet är mer lönsam ur butikens synpunkt — ett ökat
hyllutrymme lönar sig allrså direkr för Er! Kontrollera också Ert
lager. Behöver Ni påfyllning oftare? Pepsodent säljs kanske
ännu snabbare än Ni tror. Ta gärna och titta på bilden härovan
en gång till!

PepsodenTi
TANDCREME

Pepsodent 'CA-tidningen

Sveriges mest sålda tandcremesmärke
85

hänt se'n sist
ICA-tidningens

klipp ur dagspressen

Vår köplust bara växer
Köplusten är starkare nu än någon gång under det senaste
året. Det är statistiska centralbyrån som en gång i kvartalet
tar pulsen på svenska folket, frågar vilka större varor som
vi planerar att köpa den närmaste tiden, och frågar om
våra attityder till samhällsekonomin, den egna ekonomin,
världsutvecklingen med mera.
Februariundersökningen är nu klar och visar större köplust på de flesta varor jämfört med såväl siffrorna för ett år
sedan som för ett kvartal sedan.
8,6 procent tänker köpa bil. 4,5 procent tänker köpa TV.
Radioköpen är lika många som i februari i fjol, 4,8 procent.
Tvättmaskinköpen är lika populära nu som i november, 3,6
procent. Frysboxköp planeras i mindre grad nu än för ett
år sedan: 3,2 mot 3,7 procent. (Stockholms-Tidningen
1313)

for alla yrken

-går

utanpå

allt

ICA-förlogets
alltid
aktuella
handböcker

för hem
och
hushåll

Vet Ni att ICA-förlaget
för närvarande har

ICA.
förlaget

115 olika böcker
i skilda

ämnen?

• Recept- och kokböcker
• Handarbetsböcker
• Vävböcker
• Hobbyböcker

I varje husmor en
bokkund!
86

Vad gör vi av våra pengar?
Vi får stadigt mera pengar att röra oss med. Med 3,6 procent ökar årligen den privata konsumtionen. Vad gör vi av
våra pengar? har Detaljhandelns utredningsinstitut frågat.
Vi äter mera och bättre, men kanske inte i så hög grad
som man skulle kunna förmoda. Av den hundralapp som
medelsvensken fått extra i lönekuvertet under åren 1957 till
1962 gick ungefär två tior till bilen, men bara 16 kronor
till mat. Nästan slösaktig väntas svensken bli då han köper
kläder, klockor och kameror. (Expressen 2912)
Får vi jordgubbs- och halloncigarretter?
Nu kan vi snart köpa mintcigarretter med lätt kanelsmak
eller med smak av färska bär. Ingenjör Ragnar Winberg i
Hälsingborg har nämligen uppfunnit en ny metod då det
gäller att smaksätta cigarretter. Han är nu klar med sina
experiment och skall släppa ut »smakcigarretterna» i marknaden. (Dagens Nyheter 2912)
Dags att mjuka upp butiksstängningslagen?
Lagstiftning om butiksstängning bör bibehållas, säger länsstyrelsen i Göteborg i yttrande till affärstidsutredningen.
Lagens främsta syfte får numera anses vara att medverka
till att den för människornas kroppsliga och psykiska hälsa
nödvändiga rytmen inom dygnets timmar och veckans dagar bevaras. En uppmjukning av föreskrifterna bör emellertid äga rum, framför allt ifråga om möjligheterna att inköpa
livsmedel under annan affärstid än den vanliga. (GöteborgsPosten 25/2)
Ny fyrkantig mjölkförpackning skall provas
Mjölkcentralen skall prova en ny rektangulär förpackning.
Den är 2-liters, ännu så länge odöpt, och finessen med den
är att den består av två delar: en innerpåse av polyetenplast
och ett ytterhölje av kartong. (Dagens Nyheter 25/2)
Drive-in-butiker framridsmelodin?
Världens största varuhus, Macy's i New-York, håller på att
bygga en ny filial, som kan bli åtminstone en dellösning på
det alltmer pressande problemet shopping-parkering. I ett
cirkelrunt komplex kan kunderna köra in sina bilar så att
de aldrig är mer än 20 meters gåavstånd från den avdelning
de skall handla i.
Många varuhus i amerikanska stadscentra har dött därför
att man inte hade råd att köpa dyrbar mark till parkeringsplatser. Otaliga kunder i de en gång så nymodiga och populära shoppingcentra har blivit missnöjda med att behöva gå
en halvkilometer eller så i kyla, regn eller snö från parkeringsplatsen till butikerna. (Svenska Dagbladet 1SI2)

ICA-tldningen

SVENSKA DAGBLADET

I maj, just när husmödrarna sätter igång med vårstädningen, startar
HYLLBO:s stora kampanj, 3,8 miljoner helsidor i dominerande rikspress och ICA-Kuriren. 3,8 miljoner helsidor, som ger Era kunder
fina tips om hur mycket HYLLBO kan användas till där hemma. Här
läggs grunden för en ökad försäljning. Bygg vidare på den grunden.
Fyll Ert HYLLBO-ställ och placera det så de sprakande mönstren
och färgerna syns. Då får Ni också sälja, så det märks i kassan.
ÅKERLUND &RAUSINC
SPECIALAVDELNINGEN
LUND • S T O C K H O L M • GOTEBORG • S U N D S V A L L
K Ö P E N H A M N • OSLO

PRESS
STOPP
ger plats
for aktuella
kampanjannonser
PRESS STOPP ger annonsörerna möjlighet till kortare
materialtider för aktuella kampanjannonser.
•

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 plats 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.

På denna sida ser ni några exempel på PRESS STOPP-annonser, som varit införda i ICA-tidningen.
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