
14 t 
FRI KÖPENSKAP · VECKA 17 · FREDAG 24 APRIL 2009 

Nyheter 

Ny ölsortering sKa öka försäljningen 
Exponering. Smaken är vik
tigare än alkoholstyrkan och 
priset för folkölskonsumen
ten. Det hävdar Carlsberg 
och prövar en ny modell för 
att sälja öl. Målet är att öka 
försäljningen i butik med tio 
procent - fast bryggeriet 
hoppas och tror på högre tal. 
Projektet har arbetsnamnet 
Revolutionera ölhyllan. 

Satsningen I butik innebär att alla 
ölleverantörer dras med. Det kan 
betyda att konkurrenterna också 
tjänar på satsningen, kanske även 
tar försäljning från Carls berg. 

Men Otto Drakenberg, vd för 
Carlsberg Sverige, är inte orolig 
för en sådan utveckling. 

- Som marknadsledare och
kategorikaptener måste vi ta vårt 
ansvar och därmed stå över så
dant, säger han. Och vi är överty
gade om att vi har bra produkter 
att erbjuda. 

Den nya satsningen testas från 
och med denna vecka i fem buti
ker: Maxi i Löddeköpinge, Kvan
tum i Lund, Kvantum i Sickla 
samt Vibutikerna Skeppet på Li
dingö och Wasahallen i centrala 
Stockholm. 

Nyheten är att ölet sorteras 
efter typ: internationell ljus lager, 
svensk ljus lager, mörk lager, ale, 

Carlsberg Sverige satsar på en ny modell för försäijning av öl. På bilden Helena Wictorsson, category manager, 
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stout och porter, samt alkohol
fritt. Sorterna avskiljs med skyltar 
fästa i hyllan. Dessutom ges tips 
via hyllpratare om vilka maträtter 
som passar till vilka öl. 

Tanken med att rida på ett 
ökande ölintresse är givetvis att 
öka lönsamheten, både för hand
lare och bryggare. I förlängningen 

handlar det enligt Carlsbergba
sen inte bara om olika marginaler 
inom ölavdelningen utan också 
om lönsamheten totalt sett. 

- Handlaren vill ha avkastning
på varje kvadratmeter. Blir den 
för låg kanske andra varor flyttar 
in på en del av den plats vi har. 

Uppdelningen innebär dock 

inte att volymtänket helt försvin
ner, säger Helena Wictorsson,

category manager på Carlsberg 
Sverige, som jobbat med den nya 
modellen sedan i höstas. Bakom 
satsningen ligger en stor inter
vju- och shopperundesökning. 
(Den senare innebär att det fak
tiska köp beteendet i butik mäts). 
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- Det finns fortfarande en
stark sexpackskultur hos kun
derna, säger hon. Därför ska 
det finnas palltorg där populära 
storsäljare exponeras på ett lätt
tillgängligt sätt. 

Hon betonar att det inte bara 
handlar om att marknadsföra ex
klusivt öl av utländsk härkomst. 
I den indelning som har gjorts 
nedvärderas inte den svenska la
gern, tvärtom. 

- Vi vill lyfta fram den. Det
finns speciella kvaliteter, även i 
ett internationellt perspektiv, i 
den typen av öl . 

Alkoholsvag öl ges också bra 
utrymme. Både vanligt lättöl och 
mer exklusiva helt alkoholfria 
varianter skyltas upp ordentligt. 

Testet i de fem butikerna ska 
pågå fram till och med vecka 24. 
och sedan utvärderas, både bland 
konsumenteroch butiksanställda. 
Utfallet kan dock bli knepigt att 
'tolka, ölförsäljning är väder bero
ende, en varm och solig försom
mar lyfter omsättningen, oavsett 
hur hyllan är organiserad. 

- Men vi jobbar på att kunna
isolera de faktorerna, säger He
lena Wictorsson. 

LARS THULIN 

08 - 54 55 13 41 

lars.thulin@fr�kopenskap.se 

2009 - bra år för bryggerierna
Leverantör. 2009 blev ett 
bra år för landets bryggare. 
Både läsk- och ölvolymerna 
ökade med drygt tre pr� 
cent. Det kolsyrade vattnet 
tappade emellertid drygt 
två procent, men trenden 
är uppåtgående och under 
december steg försäljningen 
med nästan 15 procent. 

Det visar statistik som i dag pre
senteras av Sveriges Bryggerier. 

Bland ölsorterna är det ordi
närt starköl, 4,5-6,0 procents al
koholstyrka som ökar mest, +5.5 
procent på året. Folkölet behåller 
sin försäljning oförändrad mot 
2008. 

Cecilia Giertta, vd på Sveriges 
Bryggerier, anser att flera fakto
rer samverkat till bryggeriernas 
fördel under förra året. 

-'- Den första är vädret - vi har 
haft en lagom blandning av regn 
och sol. Den andra är att finans
krisen inte påverkade så mycket 
som man fruktade i början av 
året. 

Den svaga kronan kan också 
ha inneburit att färre köper öl i 
gränshandelsbutikerna och i stäl
let väljer Systembolaget. 

Men å ·andra sidan har de 

Helena Sandström, kategorichef och Otto Drakenberg, vd Carlsberg Sverige vid de nya ölhyllorna som testades 

våren 2009. Foto: Lars Thulin 

svenska bryggeriernas export 
till dessa butiker ökat under året. 
Denna försäljning är inte med i 
statistiken. 

En intressant detalj är att de
cember blev en mycket bra må
nad. Det kolsyrade vattnet ökade 
med 14,7 procent. 

- Här är det naturellt vatten

som går allra bäst, upp drygt 23 
procent, säger Cecilia Giertta. 

Läsken ökade 10,7 under må
naden och 3,2 på hela året. För 
maltdrycker var uppgången 6,9 

. under årets sista månad och 3,1 
på hela 2009. 

Siffrorna kan ses som en indi
kation på• konsumenternas sin-

nesstämning. December 2008 var 
vi inne i en finanskris som ingen 
kunde överblicka. Ett år senare 
var de flesta övertygade om att 
det värsta var över. 

Folkölet har gjort en svängig 
resa. Mellan december 2007 och 
samma månad 2008 sjönk kon
sumtionen med nästan fyra pro-

cent. Men sedan steg den med 
drygt tio procent under decem
ber 2009. 

Folköl har länge hanterats som 
en bulkvara i butiker och försälj
ningsutveckling har varit ganska 
dyster. I våras gjorde Carlsberg 
ett test där ambitionen var att 
profilera ölavdelningar i butik 
bättre. Ambitionen var att lyfta 
fram mer exklusiva märken och 
att sortera efter smak och öltyp, 
inte efter alkoholstyrka eller pris. 

Resultaten från testerna var 
entydiga. kunderna var i nio fall 
av tio positiva till förändringen 
och lönsamheten förbättrades. 
Marginalkronorna i avdelningen 
ökade med nio procent i de buti
ker som testade konceptet. 

- I år går vi vidare med dessa
lärdomar och en hel del kommer 
att hända i avdelningarna, säger 
Helena Sandström, kategorichef 
för kylda drycker på Carlsberg 
Sverige. 

LARS THULIN 

08 - 54 55 13 41 

lars.thulin@fri-kopenskap.se 

Fotnot: De siffror som Sveriges Bryggerier 

presenterar är inte de officiella årssiffrorna 

för branschen utan ackumulerade månad 

för månad under 2009. Men den slutliga 

årsstatistiken lär inte skilja sig väsentligt 

från den nu publicerade. 




