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SALES SUPPORT
FORTSÄTTER EXPANDERA.

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med 15 säljkårer inom dagligvaruhandel, 
Servicehandel, Foodservice och Apotek. Våra kompetenta säljare är 100% fokuserade 
på att driva försäljning och representerar våra uppdragsgivares varumärken på ett 
professionellt sätt i butik genom att addera värde vid varje butiksbesök.
Kontakta vår VD Odd Strand odd.strand@salessupport.se för en konfidentiell dialog. 
Gå gärna in på vår hemsida www.salessupport.se och hitta din butikssäljare.

Sales Support Sweden AB, Box 27060, 102 51 Stockholm, Tel 08-545 810 30
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i tidningshyllan!

Ladda för 

VÅREN

www.tidsam.se
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EN EFTERLÄNGTAD PÅSK

 
 

Tänk så mycket vi genomlevt sedan förra påsken. Hopp och förtvivlan 
har varvats om vartannat. Nu är det dags igen och kanske har vi ett 
större behov än någonsin av att lyfta fram ljuset och de fina ögonblicken 
i tillvaron. Därför tror vi på dukade bord och förväntansfulla blickar.

Utges av Nordiske Medier AB • Mona Johansson • Annonser Hans Roos af Hjelmsäter, 073-682 53 98, hansrafh@nordiskemedier.se • Layout a1kommunikation.dk • Tryck Exakta Print

FÅ SAKER ÄR SÅ FÖRKNIPPADE med 
påsken som lösviktskonfektyr, samtidigt som 
segmentet nästan var i fritt fall under påsken 
för snart ett år sedan. Då hade pandemin precis 
brutit ut och osäkerheten kring smittorisker 
var stor. Sedan dess har både handlare och 
konsumenter förenats i gemensamma åtgärder 
för trygg konsumtion. När handlarnas kategori-
chefer nu ger sina senaste uppdateringar inför 
årets påskhelg är lösviktskonfektyren långt ifrån 
uträknad, kanske kan man till och med tala om 
en sorts comeback. 
 Pandemin har också fört med sig ett starkt fo-
kus på hälsa, där vi fångat upp undersökningar 
som visar att många nu önskar äta och dricka 
nyttigare. Samtidigt har vi sett andra indika-
tioner under den här perioden som signalerar 

ett större behov av att unna sig själv något gott. 
Kanske är lösningen en kombination, där vi 
unnar oss utvalda godsaker och konsumerar 
dessa på ett medvetet sätt. Mindful snacking 
heter det enligt vissa, och kanske blir det just 
den här påsken det får fäste på allvar. 
 Både leverantörer och handlare har ansträngt 
sig hårt för att anpassa sig till rådande omstän-
digheter. Inför påsken uppmuntrar nu katego-
richeferna leverantörer att vara redo tidigt med 
volymer och ha tillräckligt med varor i lager. 

Det är också viktigt att anpassa expolösning-
arna i butik så att de inspirerar till köp samtidigt 
som de inte ska bidra till trängsel genom att ta 
upp för stor plats. 

Mycket hopp och någon liten uppmaning alltså, 
det bådar gott inför den stundande påsken!

 Intro

 Nyheter

Trender under 2021 
En rapport från Innova Market Insights 
pekar ut viktiga trender 2021 inom go-
dis och snacks. Första trenden handlar 
om ökat fokus på ursprung, där 85 
procent önskar lära sig mer om varifrån 

produkterna kommer och varumärken 
uppmuntras att berätta bakgrundshis-
torierna på ett relevant och intressant 
sätt. 
 
 Den andra trenden lyfter fram plant-
baserade snacks där kunder exempel-
vis önskar nya plantbaserade proteiner, 

även inom etablerade kategorier som 
choklad och nötter. Rapporten lyfter 
även fram ingredienser som hampa 
och hibiskus som allt mer populära.  
 
 Den tredje trenden handlar om skräd-
darsydda produkter, där 64 procent av 
konsumenter runt om i världen uppger 
att de hittat fler sätt att skräddarsy 
snacks utifrån den egna livsstilen. Som 
ett resultat av detta förväntas snack-
stillverkare fokusera på många olika 
typer av hälsosamma ingredienser, som 
möter önskemål kring prestation eller 
viktnedgång, eller kostinriktningar som 
vegan- och ketokost. 
 
 Sex av tio konsumenter önskar 
produkter som stärker deras immun-
system, ett önskemål som ökat rejält 
det senaste året på grund av pandemin. 
Den fjärde trenden lyfter därför fram 
ingredienser som anses stärka immun-
försvaret, exempelvis mörk choklad 
och så kallade superfrukter, men också 
användningen av vitaminer och minera-
ler som zink i olika typer av godis. 

Bilaga_Happy_Easter_01_21.indd   4-5Bilaga_Happy_Easter_01_21.indd   4-5 31.01.2021   16.4231.01.2021   16.42



6  •  Happy Easter 

Varannan svensk vill gå 
ner i vikt 2021 
En ny Sifo-undersökning visar att varannan 
svensk planerar att gå ner i vikt under året. 
8 procent siktar på att gå ner 1-2 kilo, 13 procent 

siktar på 3-4 kilo, 9 procent på 5-6 kilo, 
4 procent på 7-8 kilo, 

3 procent på 
8-9 kilo och 11 

procent på mer än 
10 kilo. Mest vanligt 

är det i Norrland, 
där hela 68 procent 

önskar gå ner i vikt. 
 Källa: kurera.se

Kontaktuppgifter
Tegelbruksvägen 15, Kristianstad 291 36
Tel: +46(0)44-583 50
E-mail: info@hfsg.se
Hemsida: www.hultenforsaljning.se

Kontakta vår orderavdelning  
för att lägga order!
044-583 56 eller 044-583 61

GODIS ONLINE 
1/2 PALL  136x900g
EAN: 7 350 025 828 831
Art nr 2253

CANDY COLLECTION MIXBURKAR 1/2-PALL 240x550-750g
Art nr 2257
SALT&LAKRITS 650g  EAN: 7 350 101 194 409 40 ST
CHOKLAD 550G EAN: 7 350 101 194 416 60 ST
SÖTT&SURT 750G EAN: 7 350 101 194 393 140 ST

LÖSVIKT & FÄRDIGMIXAT LÖSVIKT & FÄRDIGMIXAT I BURK! I BURK! 

FYLLD PÅSKHARE
20x265g
EAN 7 350 101 194 973 
Art nr 5595NYHET!

FYLLD PÅSKHARE 

PÅSKMIX 1/2 PALL 240x650g
EAN 7 350 101 195 109
Art nr 6203

PÅSKMIX 1/4 PALL 120x650g
EAN 7 350 101 195 109
Art nr 6201

 Nyheter

6  • 

Mindful 
snacking
Fler än normalt 
sitter nu hemma och

jobbar vid köksbordet. 
Det innebär att frestelserna 
i kylskåpet bara är några meter bort. 

Därför pratas det allt mer om fördelarna med
”mindful snacking”, om att konsumera snacks på ett mer medvetet sätt. 

 Det handlar om att förstå den egna kroppens signaler och vilken funktion en godbit 
och en paus kan fylla. Därefter uppmuntras man till mer medvetna snacksval och 

förmågan att verkligen njuta av det man äter med alla sinnen – känna doften, 
smaken, konsistensen och färgerna.                     Källa: snackmindful.com

 Nyheter

Candy People och 
Jämtgott slår ihop 
sina påsar
Svenska Candy People har förvärvat 
Jämtgott, som bland annat står bakom 
godispåsarna S-Märke. Jämtgott har fun-
nits sedan 1956 och de båda företagen 

samarbetar sedan 2014. Målet är nu att kunna fortsätta erbjuda 
svensktillverkade produkter. 

I förvärvet ingår även produkter som Peacemärke och Dragster. 

Filipstad får snacksbutik
I det gamla Leko-huset i värmländska Filipstad 
öppnar OLW en egen snacksbutik där besökarna, 
förutom att köpa olika typer av snacks, även ska 
kunna lära sig allt om företagets produkter och hur 
de tillverkas. Inredningen är lantlig och väggarna 
pryds bland annat av en cheez doodles-tapet. Efter 
öppningen i januari har butiken corona-anpassat 
verksamheten med skyddsåtgärder och ett be-
gränsat antal besökare.

Alkoholfri öl ökar
I en ny undersökning från Sifo uppger 
21 procent av svenskarna att de druckit 
mindre alkohol under pandemin, och 
i åldersgruppen 18-35 år är minsk-
ningen hela 35 procent. Samtidigt visar 
undersökningen att fem procent av 
svenskarna dricker alkoholfri öl minst 
en gång i veckan och 16 procent gör det 
ett par gånger i månaden. Tillverkaren 
Carlsberg uppger att nätförsäljningen 
av alkoholfri öl ökat med 350 procent 
sedan mars 2020.          Källa: beernews.se

Konfektyr på nätet
Mondelez globala undersökning ”State of 
Snacking” visar att allt fler väljer att köpa godis 
och snacks på nätet. Nästan hälften av de tillfrågade, 47 procent, säger 
att de numera oftare köper godis och snacks på nätet än i butik, och 69 
procent planerar att fortsätta med beteendet efter pandemin.
                                  Källa: mynewsdesk.com
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Benämning EAN Spendrups Ica  Axfood  Coop Bergendahls

Schweppes Spritz Mixer  
50 cl pet. 12 x 50 cl/DFP Artnr. 1331045 Artnr. 151866 Artnr. 101330572 Artnr. 41561 Artnr. 9751389

Schweppes Spritz Mixer  
150 cl pet 8 x 150 cl/DFP Artnr. 1331043 Artnr. 151873 Artnr. 101330571 Artnr. 41566 Artnr. 9751397

T A S T E  Y O U R  C U R I O S I T Y .  T A S T E 

Bittersöt smak av apelsin 
med örtiga toner.

God att blanda  
som drink eller  
dricka som den  
är med bara is!

SPSW0080_SpritzAnn_FriKopenskap_252x372+5mm.indd   1 2020-12-22   14:18
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Artikel BUBS ICA COOP Bergendahls Axfood Axfood Närlivs Privab Menigo

Goody Sweet Ovals,  
90 g x 12 kfp

8160 116204 29998 5593371 - 101324545 47-8160 124277

Goody Sour Ovals,  
90 g x 12 kfp

8161 116205 30004 5593389 - 101324883 47-8161 124276

Goody Salty Ovals,  
90 g x 12 kfp

8162 116206 29995 5593397 - 101324547 47-8162 124275

Goody Sweet Ovals, 
175 g x 12 kfp

8150 - - - 101324929 - - -

Goody 1/2-pall, MIX 
48 dfp/576 kfp

8183 116203 31613 5593413 - - 47-8183 -

Goody – skumovaler i tre populära smaker.

• Svenskproducerade
• Fairtrade-certifierat socker
• Inga animaliska tillsatser

• Gelatinfritt
• Palmoljefritt
• Populära smaker från lösvikten

NYHET!

Representeras av

BUBS_Goody_Fri Kopenskap.indd   1BUBS_Goody_Fri Kopenskap.indd   1 2021-01-19   12:392021-01-19   12:39

HOS AXFOOD HAR EXEMPELVIS den rådande situationen 
påverkat lösviktskategorin och gjort konsumenterna mer 
försiktiga vad gäller den typen av produkter. 

 – Det har lett till att vi under året fått anpassa oss, tänka 
om och utöka vårt fokus på renlighet i avdelningen och 
leverera skedstationer till våra butiker. Vi har också lanserat 
tre olika färdigpaketerade lösviktshinkar som säljs i butik, 
säger Amanda Adriansson, konceptchef för lösviktsgodis på 
Axfood. 

 Även om handlare öppnat för andra typer av konfektyr än lösviktsgodis 
för att möta kundernas behov i pandemitider, fortsätter ändå mycket av det 
traditionella att gälla. 

 – Förra året såldes det mer packade produkter än normalt 
på grund av coronapandemin och konsumenterna valde 
bort lösviktsgodis. Under detta år ser vi inga större skiften 
i sortimentet jämfört med förra året. Produkter som fyllda 
påskägg och påskskum är fortsatt troliga storsäljare om vi 
tittar på historiken, säger Boris Kulisic, sortimentsgruppchef 
på Coop Sverige. 
 
 Det stämmer även bra in på trenderna hos Axfood. 
 – Under påsken kommer vi givetvis att sälja massor av skumägg, dragéägg 
och kaniner, men sedan coronapandemin började ser vi även att konsumen-
terna väljer inslagna lösviktsprodukter, säger Amanda Adriansson på Axfood. 

SÅ SKA VI FYLLA 
ÄGGEN I PÅSK

Handlarna ser fram emot att arbeta tillsammans 
med leverantörerna för att säkra leveranserna den 
här påsken, men nytt för i år är också den viktiga 
uppgiften att se till att marknadsföringsmaterial inte 
skapar onödig trängsel i butikerna. När det gäller 
sortimentet ser man en del förändringar.  

Amanda  
Adriansson, 

Axfood.

Boris Kulisic, 
Coop. 

Carolina Hägg-Kastman,  
kategorichef konfektyr, ICA
Med förra året som facit och covid-19, 
har er inköpsstrategi ändrats inför 
detta år?

– Påsken ifjol blev ju väldigt olik ett vanligt 
år, då vi precis vid den tidpunkten såg den 
största förflyttningen från lösviktskonfektyr 
till packad konfektyr på grund av Covid-19. 
Lösviktskonfektyr har ju normalt sin star-
kaste försäljning till påsk, och till denna påsk 
tror och hoppas vi att kunderna har hittat 
tillbaka igen, även om vi kanske inte möter ett 
normalår. Vi ser att den positiva trenden för 
inslaget/packat godis håller i sig och att kun-
derna uppskattar detta, så här tror vi också 
på fortsatt stora volymer.

Vilken/vilka sorters produkter tror 
du kommer att bli storsäljare inför 
påsken?

– Inom konfektyr tror vi att det liksom 
övriga år blir de traditionella påskproduk-
terna som blir fokus, där flera av dem är kära 
återvändare år efter år. Det är produkter som 
skumägg/dragéägg, påskskum, choklad-
figurer, färdiga påskägg, chokladägg och 
marsipanägg. 

– Även övrigt inslaget godis i miniformat, 
som är lämpligt att få plats med i ett påskägg, 
brukar öka då det även har varit praktiskt 
att ge påskkärringar på besök – men de får 
kanske reseförbud från Blåkulla även i år.

Är det något speciellt som du tycker 
att leverantörerna ska tänka på inför 
påsken för att hjälpa handlarna?

– Påsken börjar ju byggas upp i butik flera 
veckor före påsk, så att tidigt vara redo med 
volymer är viktigt. I år gäller nog också att 
man är uppfinningsrik med smarta expo-
lösningar och placeringar i butik för att göra 
denna starka impulskategori synlig, men utan 
att det upptar för stor yta på en och samma 
plats. Att hjälpa butikerna att möjliggöra 
avstånd i butik exempelvis genom bra expo-
lösningar, och därigenom undvika trängsel, är 
fortsatt viktigt.

Hallå, hur  
blir årets påsk?

Svenskar sägs 
vara världsmästare i 

godisätning under påsken, 
men vad gör då våra grann-
länder? Norrmännen äter i 

genomsnitt fyra apelsiner var 
under påsken och danskarna 
satsar på så kallade gække-
brev, en sorts skojbrev med 
konstiga meddelanden som 

skickas till vänner. 
Kanske är vår enorma 

godisätning ganska 
normal ändå. 

10  •  Happy Easter 
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Loretta Bexelius, kategorichef 
snacks, sylt & dessert
Med förra året som facit och covid-19, 
har er inköpsstrategi ändrats inför 
detta år?

– Under förra året såg vi en ökad efter-
frågan på snacks, framför allt på chips, nötter 
och popcorn. Vi åt mer välkända snacks, 
medan till exempel linschips inte var lika 
populära. Vi kommer att fortsätta förse våra 
kunder med de snacks de efterfrågar.

Vilken/vilka sorters produkter tror 
ni kommer att bli storsäljare inför 
påsken?

– Inom snacks kan man se en viss påskef-
fekt på främst vanliga chips och ostbågar. 
Troligtvis ser vi en ökning på dessa artiklar 
även i år.

Är det något speciellt som du tycker 
att leverantörerna ska tänka på 
inför påsken för att hjälpa till för 
handlarna?

– Se till att ha extra mycket varor i lager för 
att möta efterfrågan från kunderna. Tillsam-
mans skapar vi en härligt snacksfylld påsk!

Hallå, hur  
blir årets påsk?

Det har varit 
nära till skafferiet för 

många som jobbat hemma. 
Globala siffror från FMCG 

Gurus visar att 4 av 10 
konsumerat mer snacks 
under pandemin och att 
2 av 10 lagt mindre fokus 

än normalt på sin 
kalorikonsumtion 

under den här 
perioden. 

Bjäre Chips produkter representeras i butik av Sales Support. 
Hitta din Sales Support säljare på www.salessupport.se

Namn ICA Coop Axfood
Bjäre Chips Varsamt saltade – 59909 101212845

Bjäre Chips Gräddfil och lök 112948 59907 101212846

Bjäre Chips Dill och gräddfil – 59906 101212848

Bjäre Chips Cheddar – 59905 101212847

Bjäre Chips Salt & vinäger – 59910 101226641

Bjäre Chips Räfflade Grillchips – 39710 –

Bjäre Chips Tryffel & parmesan 112949 63041 101319135
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SÅ FÅR VI EN 
SNACKSALIG PÅSK

Kategoricheferna förutspår inga speciella 
påsksnacks, likt chipsen med saltad gräddkola 
som vi såg i julas. Istället är det traditionella 
smaker som förväntas driva försäljningen 
under den kommande högtiden. 

 – VI SER ATT KLASSISKA SMAKER som sourcream & onion 
och saltade chips ökar och att konsumenter köper mer stan-
dardchips än tidigare. Vi ökar oftast försäljningen av snacks 
inför högtiderna och så även inför påsken, men vi brukar inte 
ha påskspecifika artiklar som vi lanserar. Vi säljer istället mer av 
det ordinarie sortimentet, säger Natalie Lindekrans, kategorichef 
för snacks på Axfood.

 Det stämmer också väl in på uppfattningen hos Coop. 
 – Påsken är generellt ingen högsäsong för snacks. Vi säljer lite 
mer av det ordinarie sortimentet då det är fler lediga dagar, säger 
Mesud Kahrimanovic, inköpsgruppchef på Coop Sverige. 

 Pandemin bidrar givetvis till en ökad osäkerhet inför årets 
påsk. Myndigheternas riktlinjer för påskperioden har redan 
offentliggjorts och fortsatt försiktighet råder. Samtidigt verkar 
det finnas ett uppdämt behov av att unna sig, och kategoricheferna 
uppmanar därför snacksleverantörerna att ha tillräckligt i lager 
och fortsätta dialogen. 

 – Det är viktigt att vi säkerställer leveransförmågan när volymerna ökar inför 
högtider som påsken. Vi har en tät dialog med våra leverantörer för att säkerställa 
leveransförmågan på bästa sätt, säger Natalie Lindekrans på Axfood. 

Natalie 
Lindekrans, 

Axfood.

Mesud 
Kahrimanovic, 

Coop.
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FRÅN ARTESISKA MAREDSKÄLLAN I OSKARSTRÖM
INGA E-ÄMNEN  ////////////  EKOLOGISKT SMAKSATT

FÖRST I SVERIGE MED 100% ÅTERVUNNEN PET

S M A K A  S K I L L N A D E N

K O N TA K T: I N F O @ VAT T E N FA B R I K E N . O R G

Björn Tilly, kategorichef kalla 
drycker
Med förra året som facit och covid-19, 
har er inköpsstrategi ändrats inför 
detta år?

– Jämför man med andra kategorier så är 
Covid-19-effekten relativt liten på drycker 
på ICA. Något som har påverkats negativt 
är de mindre förpackningsslagen som ofta 
konsumeras direkt efter köp. Vi kommer att 
fortsätta fokusera på att ha det sortiment 
som våra kunder efterfrågar.  

Vilken/vilka sorters produkter tror 
du kommer att bli storsäljare inför 
påsken?

– Inom påskmust är det den sockrade 
varianten som säljer bäst, men tittar vi istället 
på tillväxt så är det tydligt att multipack och 
sockerfri påskmust har klart bäst utveckling. 
Inom påsköl är det framförallt alkoholfritt 
som går starkt.   

Är det något speciellt som du tycker 
att leverantörerna ska tänka på 
inför påsken för att hjälpa till för 
handlarna?

– Precis som under julen handlar det om 
att vara lyhörd för att hjälpa butikerna att 
undvika trängsel och samtidigt skapa attrak-
tiva ytor för att säkerställa påskförsäljningen 
av drycker. 

Hallå, hur  
blir årets påsk?

Niklas Erngård, 
Axfood.

– VÅR INKÖPSSTRATEGI HAR INTE AVSEVÄRT förändrats. 
Vi säljer mer multipack av både de små och de stora förpack-
ningarna, kopplat till en ökad hemmakonsumtion, säger Niklas 
Erngård, kategorichef för drycker på Axfood. 

Trenderna inom dryckessegmentet pekar mot både socker- 
och alkoholfritt, där exempelvis alkoholfri påsköl väntas gå 
starkt. Påskmusten väntas som vanligt bli en storsäljare och 
även om den sockrade varianten ofta säljer bäst är det för den 
osockrade versionen som handlarna ser störst tillväxt. 

– Under hela 2020 har trenden varit att fler vill konsumera sockerfritt istället 
för sockrad dryck, säger Niklas Erngård.  

Även om året som gått inneburit utmanande förutsättningar för 
stora delar av samhället har handlare och leverantörer hittat bra 
sätt att arbeta tillsammans. Inför påsken är kategoricheferna  
optimistiska i fråga om fortsatt gott samarbete, inte minst  
angående fokus på att undvika trängsel vid hyllorna. 

– Leverantörerna gör redan ett bra jobb utifrån den situation 
vi befinner oss i, säger Niklas Erngård. 

Mesud Kahrimanovic, inköpsgruppchef på Coop Sverige, 
tycker också det är viktigt att vara beredd på något ändrade 
vanor från konsumenternas sida.

– Under påsken förra året, och nu senast vid jul, handlade kunder påsk- och 
juldrycker flera veckor tidigare och det kan säkert bli samma sak denna påsk. 
Samtidigt förväntar vi oss ett färre antal kunder, som handlar mer när de väl 
handlar, säger Mesud Kahrimanovic. 

Mesud 
Kahrimanovic, 

Coop.

Många börjar 
nu se ljuset i tunneln och 
siffror från FMCG Gurus 
visar att närmare 8 av 10 

konsumenter globalt inte bara 
vill hitta tillbaka till sina vanor 

från före pandemin, utan 
också äta och dricka nyttigare 

än de gjorde tidigare. 
Mer än hälften av de 

tillfrågade konsumenterna 
uppger att de kommer 

att fokusera på att 
minska sockerintaget 

framöver.MER SOCKER- OCH 
ALKOHOLFRITT 

NÄR SVENSKARNA SKÅLAR IN PÅSKEN

Drycker har påverkats mindre än andra kategorier 
under pandemin och inköpsstrategierna är därför 
hyfsat oförändrade, även om kategoricheferna 
ser att konsumenter fortsätter köpa fler större  
förpackningar än tidigare.
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ENKLA ATT ANVÄNDA   –   GARANTERAT GODA
VARJE FLASKA GER 16 LÄCKRA COCKTAILS

BARA NATURLIGA INGREDIENSER 
LIKA GODA SOM ALKOHOLFRIA COCKTAILS

Nyhet!

FÖR HEMMABARTENDERN

Bittersöt, ljuvlig 
och givetvis  
alkoholfri! 

En perfekt drink innan maten 
och i goda vänners lag.

Apprezzare Orange Spritz 75 cl   75 cl x 6 151862 42337 101331121 5610399

APPREZZARE ORANGE SPRITZ  ICA COOP AXFOOD BERGENDAHLS

ALKOHOLFRI
& KLAR ATT
SERVERAS!

NYHET!
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