


 



Forord 

Denne oppgaven står som resultat av en lang prosess, og det er mange personer som fortjener 

en takk. Oppgaven er en del av prosjektet Forbrukersamvirkets historie. Jeg har hatt gleden 

av å få veiledning av lederen av dette prosjektet, professor Even Lange. Takk for alle 

innsiktsfulle og konstruktive kommentarer hele veien. Dessuten har stipend fra prosjektet gitt 

meg mulighet til å arbeide med oppgaven gjennom en sommer, uten å tenke så mye på 

økonomiske bekymringer. I tillegg fortjener de andre studentene på prosjektet, Jens Christian 

Stavenes, Heidi M. Sund og Håvard Vikheim takk for godt samarbeid så vel faglig som 

sosialt. En stor takk rettes til Gard Paulsen, som har lest og kommentert manuskriptet til 

oppgaven gjennom flere stadier, frem til den endelige versjonen som nå foreligger. Takk til 

Magnus Voll Mathiassen, som har laget forsiden til oppgaven. Helene Mevik, Stein Halvorsen 

og Svein Tevasvoll  i NKL skal også ha takk for å ha stilt sin tid og kapasitet til disposisjon. 

  

Den aller største takken rettes til sistemann på prosjektet; kjæreste, kollega og korrekturleser 

Tonje Leborg.  
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1. Innledning 

Den 5. februar 1980 lanserte Norges Kooperative Landsforbund (NKL) en ny vareserie som 

ble kalt ”merkeløse varer”. Denne serien fikk raskt tilnavnet ”blå-hvite varer”, på grunn av 

den ensartede blå og hvite emballasjen produktene var pakket inn i.1 Varene eksisterte fra 

1980 til 1994, og ble solgt utelukkende i samvirkelagenes butikker. 

De merkeløse varene hadde en enkel innpakning, og bak dem lå en enkel filosofi. 

Kooperasjonen ville produsere gode varer og selge dem til sterkt redusert pris ved å kutte 

kostnader til reklame, tilbudssalg, og andre antatt fordyrende salgsfremmende virkemidler. 

Varene skulle være “generiske”, hvilket betydde at de ikke skulle ha noe annet navn enn det 

substantivet som beskrev innholdet.  Såpestykkene skulle således hete ”Såpe”, kakaoen ble 

kalt “Kakao” osv. Kooperasjonen hevdet at mangelen på fantasifulle navn og den enkle 

innpakningen var virkemidler for å gjøre varene billige. Dessuten gjorde emballasjen varene 

lett gjenkjennelige, forbrukerne kunne se at de tilhørte samme serie, samtidig som de lett 

kunne finne dem igjen blant andre, mer fargerike varer i butikkhyllene. Kooperative fabrikker 

i Norden sto for produksjonen av varene. I markedsføringen av dem ble det lagt vekt på at de 

ble produsert i lange serier, hvilket skulle bidra til å presse prisen nedover.  

Det viktigste salgsargumentet for de blå-hvite varene var imidlertid at de ikke skulle 

bli belastet med reklameutgifter. NKL ville sette inn annonser i media utelukkende når det 

kom nye varer i serien, og ellers satse på at varene solgte seg selv. Dette skulle ifølge NKL 

føre til en prisreduksjon på mellom 15 og 36 prosent i forhold til veiledende pris på 

merkevarer i samme kategori.2  

De blå-hvite varene hadde en fast pris som var trykt på innpakningen. Prisen skulle 

være lik året gjennom og gjelde i alle kooperative utsalg. NKL ville med dette prosjektet 

skape mindre “tilbudssirkus” i handelen, slik at forbrukerne skulle kunne gjøre seg opp en 

mening om hva som var riktig pris på en vare. Tanken bak dette var at man ved å ha en jevn 

pris i stedet for stadige svingninger mellom såkalt tilbudspris og normalpris ville kunne få en 

lavere gjennomsnittspris. I lanseringskampanjen het det derfor at ”Dette tiltaket kan 

                                                 
1 Jamfør denne oppgavens forside 
2 ”Kunngjøring” (annonse) fra dagspressen (Aftenposten, Dagbladet, Arbeiderbladet m.fl.) 5. februar 1980 
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oppsummeres i reell handel – ikke sirkus.”3 Tittelen på denne hovedoppgaven spiller altså på 

hvordan kooperasjonen selv oppsummerte varenes grunnidé da de ble lansert for første gang i 

1980. De blå-hvite varene skulle representere noe utover seg selv, og være et forbrukerpolitisk 

utspill fra NKL.  

Lanseringen av varene fikk stor oppmerksomhet i media, som i det store og det hele 

skrev positivt om NKLs fremstøt.  De blå-hvite varene ble raskt gjort til ikoner for 

kooperasjonen, og i spørreundersøkelser kort tid etter lanseringen ble de gjenkjent av en 

særdeles høy andel av de spurte. Salget av blå-hvite varer gikk i begynnelsen over alle 

forventinger, men interessen for varene svant temmelig raskt, og NKL så seg nødt til å sette i 

gang ulike tiltak for å gjøre dem aktuelle. Ikke desto mindre forsvant de blå-hvite varene 

gradvis fra S-lagenes butikker fra 1992. 

Problemstilling 

Denne oppgavens hovedanliggende er å undersøke og beskrive bakgrunnen for lanseringen av 

de blå-hvite varene, og den videre utviklingen frem mot avviklingen av vareserien. Hva var 

intensjonene med disse varene, og kan man si at de ble oppfylt? Hva la NKL i uttalelsene om 

at varene skulle representere noe annet enn ”sirkus”, at de skulle gjenopprette en ”reell 

handel”? NKL mente åpenbart at noe var galt i måten handelen foregikk på ved utgangen av 

1970-årene, og at kooperasjonen kunne rette på disse feilene. Hva var problemet med 

dagligvarehandelen, slik NKL så det? Hvorfor var det kooperasjonen som lanserte merkeløse 

varer i Norge, og ikke noen av konkurrentene?   

For å besvare disse spørsmålene må man søke en sammenheng i kooperasjonen som 

organisasjon i forhold til den private handelen. Hadde kooperasjonen noen forutsetninger som 

den private handelen manglet? Kan lanseringen av merkeløse varer sees i forhold til 

kooperasjonens demokratiske karakter, med et tradisjonelt kooperativt idégrunnlag dominert 

av tanker om et rasjonelt, fornuftsbasert forbruk? Siden NKL hadde en forbrukerpolitisk 

målsetting med varene som kom klart til uttrykk ved lanseringen av dem vil det være 

nærliggende å undersøke i hvilken grad kooperasjonen lyktes med de blå-hvite varene i 

forhold til intensjonene som var forbundet med dem. Fikk varene den betydningen NKL 

ønsket? Jeg vil videre ved å beskrive utviklingen varene fikk gjennom 1980-årene undersøke 

                                                 
3 ”Kunngjøring” (annonse) fra dagspressen (Aftenposten, Dagbladet, Arbeiderbladet m.fl.) 5. februar 1980 
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om kooperasjonens målsettinger for det blå-hvite sortimentet forandret seg i møte med 

praktiske erfaringer.  

Dagligvarehandelen i Norge forandret karakter i løpet av 1980-årene, gjennom 

konsentrasjon av enkeltbutikker til større kjeder. Dette forskjøv maktbalansen mellom 

produsenter, grossister og detaljister i favør av de sistnevnte.4 En sterk vekst i antallet 

kjedestyrte miniprisbutikker forsterket  priskonkurransen mellom de ulike aktørene i 

detaljhandelen. Hvilken betydning fikk kooperasjonens merkeløse varer i konkurransen med 

de stadig mektigere kjedene av miniprisbutikker? 

 Et sentralt spørsmål blir hvorvidt de blå-hvite varene representerte noe utover seg selv, 

og dermed vil kunne reflektere noe av utviklingen i kooperasjonen som helhet. De blå-hvite 

varene ble introdusert med voldsomt stor oppmerksomhet, men avviklet til en påfallende 

stillhet. Det forbrukerpolitiske motivet som ledsaget introduksjonen av varene var i liten grad 

til stede da de forsvant fra markedet. Hva hadde hendt i mellomtiden? Hadde kooperasjonen 

forandret seg, eller var det dagligvarehandelens endrede karakter som hadde gjort de blå-hvite 

varene overflødige? Jeg vil ved å behandle utviklingen varene fikk gjennom 1980-årene 

undersøke om kooperasjonens målsetninger for det blå-hvite sortimentet forandret seg i møte 

med praktiske erfaringer, og hvorvidt målet om en mer ”reell handel” ble oppnådd. 

Avgrensninger og begrepsavklaringer 

Denne hovedoppgaven omhandler et svært avgrenset felt i det norske Forbrukersamvirkets 

nære historie. Tidsavgrensingen i oppgaven faller på mange måter naturlig, siden de blå-hvite 

varene bare eksisterte fra 1980 til 1993. Jeg vil imidlertid trekke noen linjer bakover til 1970-

årene, for å beskrive den ideologiske debatten som foregikk innad i kooperasjonen forut for 

lanseringen av varene. Siden de blå-hvite varene ble presentert som en ideologisk 

standpunkttagen for kooperasjonen vil det være naturlig å komme inn på innholdet i dette 

ideologiske elementet.  

 Jeg vil stort sett konsentrere meg om kooperasjonen, og da særlig de blå-hvite varene. 

Men for å forklare endringene i kooperasjonens struktur som fant sted etter 1988, og hvilke 

konsekvenser dette fikk for de merkeløse varene, vil det være nødvendig å beskrive den mer 

av den generelle utviklingen i hele dagligvarebransjen gjennom 1980-årene. Det vil bli lagt 

                                                 
4 Jacobsen, Eivind og Dulsrud, Arne: Kjedenes makt til forbrukernes beste?, SIFO-rapport nr 4 – 1994, Lysaker 
1994 s. 64 – 69 og Kleven, Kjersti og Steen, Arild: Kjedemakt mot industrimakt, Fafo-rapport 197, Oslo 1996 s. 
30   
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særlig vekt på den raske og gjennomgripende fremveksten av kjedeintegrerte lavprisbutikker 

som foregikk i 1980-årene.   

”Merkeløse varer”, ”generiske varer”, og ”blå-hvite varer” brukes synonymt i 

oppgaven, siden alle de tre begrepene ble brukt av kooperasjonen selv i omtale av fenomenet. 

Det samme gjelder begrepene ”kooperasjonen” og ”Forbrukersamvirket”, som beskriver 

organisasjonen som helhet. Det finnes en rekke ulike kooperative foretak i Norge, men for 

enkelhets skyld refererer kooperasjonen i denne oppgaven kun til forbrukerkooperasjonen. 

”Kooperatører” viser til både medlemmer og ansatte i samvirkelagene, og dessuten de som 

arbeidet i NKL, samvirkelagenes fellesorganisasjon. 

NKL og samvirkelagene er altså to forskjellige størrelser. Samvirkelagene, eller S-

lagene, er selvstendige juridiske enheter med demokratisk valgte styrer. Samvirkelagene 

driver kooperasjonens butikker, og står i prinsippet over NKL. NKL er samvirkelagenes 

sentralenhet, og eies av samvirkelagene. NKL er dessuten samvirkelagenes hovedgrossist og 

eide og drev kooperasjonens egne fabrikker. 

 Samvirke er en eieform som skiller seg vesentlig fra andre former for eierskap. I et 

samvirkeforetak er det brukerne som eier og driver foretaket, og alle har i prinsippet lik 

tilgang til makt, siden hvert medlem bare har én stemme. Forbrukersamvirket skulle altså i 

prinsippet eies av forbrukerne selv, og være deres demokratiske interesseorganisasjon. I 

tillegg til å drive butikker til økonomisk nytte for eierne, altså medlemmene, skulle 

kooperasjonen drive med opplysningsvirksomhet for medlemmene. I tillegg skulle 

organisasjonen arbeide for forbrukernes rettigheter i forhold til myndigheter og konkurrentene 

i handelen.  

Litteratur  

Det har vært gitt få faghistoriske fremstillinger om det norske Forbrukersamvirket, og særlig 

om tiden etter 2. verdenskrig. Det har blitt utgitt en hel del lokalhistorisk litteratur om 

samvirkelagene rundt om i landet, og lite om organisasjonen som helhet. Den lokalhistoriske 

litteraturen er, med unntak av Gunnar Roaldkvams fremstilling av Rogaland Samvirkelags 

historie5, skrevet av historieinteresserte personer med tilknytning til kooperasjonen, men uten 

faghistorisk forankring. Lokalhistorien kan være interessant om den er skrevet av historikere 

eller ikke, men denne oppgaven tar for seg et prosjekt som ble utarbeidet sentralt, og derfor er 

                                                 
5 Roaldkvam, Gunnar: Vårt eget eventyr: Forbrukersamvirket i Rogaland, Lokalhistorisk stiftelse, Aksdal 2000 
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det i liten grad beskrevet i lokalhistorisk litteratur. Gunnar Roaldkvam har skrevet om de blå-

hvite varene i sin bok om Forbrukersamvirket i Rogaland, men i den øvrige lokalhistoriske 

litteraturen som jeg har lest har de ikke blitt tatt med.  

Siden fenomenet som behandles i oppgaven er nært i tid er det naturlig at lite er 

skrevet om det i historisk perspektiv. Kooperasjonen har selv gitt ut en jubileumsbok som var 

ment å dekke hele den norske samvirkebevegelsens nyere historie frem til 75-årsjubileet i 

1981, NKL: forbrukereid i 75 år.6 Her blir de blå-hvite varene omtalt, men siden boken kom 

ut bare ett år etter at de var kommet på markedet gir den ingen interessante perspektiver 

utover det som sto i annonsene som introduserte varene. En svakhet ved bøker av denne typen 

er dessuten at de ofte preges av at de er bestillingsverk, og at de i stor grad beskriver alt som 

har skjedd i organisasjonen som udelt positivt.  

Kooperasjonen i Sverige har gitt ut en god del litteratur, både når det gjelder bøker om 

kooperativ historie, ideologi og strategi. Noen av disse utgivelsene har vært interessante for 

oppgaven.7  

Det har blitt skrevet en del hovedoppgaver om kooperasjonen, men disse har i liten 

grad vært relevante for mitt arbeid.8 Enkelte av avhandlingene har omhandlet helt andre tider 

enn denne oppgaven, og andre har hatt temaer som har gjort dem lite anvendelige som 

støttelitteratur til oppgaven. Dette gjelder i stor grad både innenfor historiefaget og 

samfunnsfag. Sverre Bratliens sosiologiske avhandling Forbrukerkooperasjonen og 

varemarkedet fra 1981 har likevel vært interessant for denne oppgaven, siden den beskriver 

kooperasjonen i et synkront perspektiv i 1981, altså tett opp til den tiden hvor de blå-hvite 

varene ble lansert.9  

Siden denne oppgaven skrives som del av historieprosjektet som har blitt satt i gang i 

forbindelse med NKLs 100-årsjubileum i 2006, har jeg kunnet trekke veksler på andre 

                                                 
6 Wilhelmsen, Kaare: NKL Forbrukereid i 75 år: NKL, Oslo 1981 
7 Eronn, Lars: Kooperativ idé i strukturomvandlingens tid, Rabén & Sjögren, Stockholm 1968, Helenius, Ralf: 
Konsumera allt och alla, Rabén & Sjögren, Stockhom 1974, Böök, Sven-Åke (red): Kooperation på 80-talet, 
Kooperativa institutet, småskrift nr 2 – 1980, Stockholm 1980, Hultberg, Ralf: Företag i rörelse, Tidens förlag, 
Stockholm 1989 
8 Bl. a. Hansen, Hallstein: Fagbevegelsen og kooperasjonen : noen faglige spørsmål etter 1945,  hovedoppgave i 
historie - Universitetet i Trondheim, 1980 I,  Rauset, Solbjørg: Samvirkelaget : forening og forretning ; 
forbrukerkooperasjonen i mellomkrigstiden, hovedoppgave i etnologi - Universitetet i Oslo, 1999,  Johansen, 
Svein J: Samvirkeorientering : et bidrag til en sosiologisk forståelse av forbrukersamvirke i Norge, 
hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Trondheim, 1979 I og Roalkvam, Gunnar: Forbrukersamvirke i 
Stavanger 1866-1940, hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1981  
9 Bratlien, Sverre: Forbrukerkooperasjonen og varemarkedet, hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo 
1981 

 5



studenters arbeid. Dette har gitt innsikter om kooperasjonen også utenfor tidsperioden som 

omfattes av oppgaven. Disse arbeidene er imidlertid ikke ferdige i skrivende stund. 

Det finnes lite norsk litteratur om norsk forbrukersamvirke, også innen 

samfunnsfagene. Statsviteren Tor Bjørklund tok opp denne mangelen i artikkelen 

”Forbrukerkooperasjonen mellom bevegelse og butikk” fra 1987. Her etterlyste han et 

sterkere fokus på samvirke som form, og Forbrukersamvirket som organisasjon og bedrift.10 

Bjørklund trakk i denne artikkelen opp et viktig perspektiv når det gjelder behandling av 

forbrukerkooperasjonen, nemlig stillingen som både forbrukerorganisasjon og butikk. Denne 

dobbeltheten vil være et sentralt tema for denne hovedoppgaven. Sigmund Grønmo et al ga i 

1984 en sammenfatning av forskning omkring forbrukersamvirke.11 Her er norske forfattere i 

liten grad representert, grunnet det beskjedne omfanget av forskning om temaet i Norge. Noe 

av hensikten med denne boken synes å være å anspore til videre forskning. 

Tom Johnstad er blant de få innenfor samfunnsvitenskapene ved norske institusjoner 

som har vist kooperasjonen særlig interesse. Han har blant annet skrevet en informativ 

innføring i samvirke som idé og praksis.12 Denne konsentrerer seg om samvirke som 

organisasjonsform, og ikke bare om forbrukersamvirke, men behandler dette utførlig.   

Samvirke er i større grad behandlet i internasjonal faglitteratur, både innen 

historiefaget og andre disipliner, blant annet i Ellen Furlough og Carl Strikwerdas antologi 

Consumers against capitalism.13 I Sverige har det foregått en del forskning om 

forbrukerkooperasjonen. Særlig viktige bidrag er idéhistorikeren Peder Aléx’ og statsviteren 

Sun-Joon Hwangs doktorarbeider om Kooperativa Förbundet (KF).14 Selv om disse bare 

delvis berører mitt studiefelt, og dessuten omhandler svenske forhold, gir de et teoretisk 

grunnlag for å beskrive kooperativ ideologi. Peder Aléx gir perspektiver omkring KFs rolle 

som folkeopplyser, med særlig vekt på mellomkrigstiden. Sun-Joon Hwang beskriver 

kooperasjonens balansegang mellom folkebevegelse og forretning.   

Dagligvarehandelen som felt er i større grad belyst faglig, både faghistorisk og innen 

samfunnsfagene. Historikeren Fritz Hodne beskriver i boken God Handel Norges 

                                                 
10 Bjørklund, Tor: ”Forbrukerkooperasjonen mellom bevegelse og butikk” i  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 
 nr. 3 – 1987 s. 45 – 61  
11 Grønmo, Sigmund et al: Forbrukersamvirke: Samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemområder, 
Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, Oslo 1984 
12 Johnstad, Tom: Samarbeid og samvirke, Tano Aschehoug, Oslo 1998 
13 Furlough, Ellen og Strikwerda, Carl (red): Consumers against capitalism, Rowman & Littlefield, Lanham 
(Maryland) 1999 
14 Aléx, Peder: Den rationella konsumenten, Brutus Östlings Bokförlag Symposion,  
Stockholm/Stehag 1994 og Hwang, Sun-Joon: Folkrörelse eller affärsföretag: den svenska 
konsumentkooperasjonen 1945 – 1990, akademisk avhandling ved Stockholms Universitet 1995  
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Handelsstands Forbund gjennom 100 år, og gir et godt bilde av utviklingen av 

handelsnæringen i etterkrigstiden.15 Mer generelle fremstillinger av norsk historie gjennom 

1970- og 80-årene, som for eksempel Berge Furre og Edgeir Benums bidrag har satt dette i 

perspektiv.16  

Tidsrommet som behandles i oppgaven, hvor bransjen som helhet var gjenstand for 

store strukturelle forandringer, er best beskrevet i samfunnsfaglig litteratur. En rekke 

forskningsrapporter ble utgitt av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Fondet for 

markeds- og distribusjonsforskning i perioden denne oppgaven omhandler. En del av disse har 

vært til stor nytte for å sette ting i perspektiv. Eivind Jacobsen og Arne Dulsruds bok 

Kjedenes makt til forbrukernes beste?17 fra 1994 omhandler utviklingen i dagligvaremarkedet 

i 1980-årene, og Dulsruds Konsentrasjon i nordisk dagligvarehandel18 fra 1996, som bygger 

videre på førstnevnte arbeid, har vært til stor nytte i skrivingen av oppgaven. Randi Lavik, 

som var tilknyttet SIFO, har lagt vekt på en bredere fremstilling av utviklingen i 

dagligvarebransjen i boken Varehandelens utvikling: kjøp og salg.19 Når det gjelder 

utbredelsen av miniprisbutikker i 1980-årene, som er relevant i det siste kapittelet i denne 

oppgaven, er det kommet ut to bøker som beskriver denne utviklingen: Minipris-butikkens 

utvikling av Finn-Robert Strand (SIFO) og Minipris-butikken : butikktypens utbredelse og 

konsekvenser for dagligvarehandelen og forbrukerne av Åge Hadler fra Fondet for Markeds- 

og distribusjonsforskning.20 Det finnes dessuten en del arbeider om handelsmerker som 

fenomen. Thomas Alsaker og Per Christian Huse har skrevet en avhandling om NKLs og 

Hakon-gruppens satsninger på dette området, med vekt på intervjuer fra informanter bl.a. 

innenfor kooperasjonen.21 Ole Henrik Engen har gjort en mer teoribasert studie av det samme 

området, hvor handelsmerker som strategisk virkemiddel i konkurransen mellom 

                                                 
15 Hodne, Fritz: God handel : Norges Handelsstands Forbund gjennom 100 år, NHF, Oslo 1989 
16 Furre, Berge: Norsk historie 1914 – 2000, Det Norske Samlaget, Oslo 2000 og Benum, Edgeir: Overflod og 
fremtidsfrykt: Aschehougs Norgeshistorie, bind 12, Aschehoug, Oslo 1998 
17 Jacobsen, Eivind og Dulsrud, Arne: Kjedenes makt til forbrukernes beste?: SIFO-rapport nr. 4 – 1994 
18 Dulsrud, Arne: Konsentrasjon i nordisk dagligvarehandel. Rapport til Nordisk Ministerråd; Nord 1996: 19, 
Oslo 1996 
19 Lavik, Randi: Varehandelens utvikling : kjøp og salg, Cappelen akademisk forlag samarbeid med Statens 
institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo/Lysaker 1996 
20 Strand, Finn-Robert: Minipris-butikkens utvikling, SIFO-rapport nr. 10 – 1992, SIFO, Lysaker 1992 og  
Hadler, Åge: Minipris-butikken  : butikktypens utbredelse og konsekvenser for dagligvarehandelen og 
 forbrukerne, Forskningsrapport nr 31 (1981), Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, 
Oslo 1981 
21 Alsaker, Thomas og Huse, Per Christian: Fremtiden for handelsmerker i norsk dagligvarehandel, 
diplomoppgave i markedsføring ved Handelshøyskolen BI, Sandvika våren 1996 

 7



dagligvarekjedene diskuteres.22 Denne studien er basert på Stephen Koch og Shumeet 

Banerjis teorier omkring forklaring av handelsmerkers konkurransedyktighet i forhold til 

tradisjonelle merkevarer.23

Arkiver og kilder 

NKL har tatt vare på en stor mengde dokumenter fra sin nær hundreårige historie. Dette 

materialet er samlet i Samvirkeskolens historiske arkiv i Bærum (heretter kalt SHA) og NKLs 

arkiv i Kirkegata 4 (heretter kalt K4). Begge disse arkivene er rikholdige på kilder, men bærer 

preg av at de ikke er profesjonelt systematisert. Dette gjør at de har klare mangler, for 

eksempel eksisterer det mange dubletter av dokumenter fra enkelte tidsperioder, mens andre 

mangler helt og holdent, eller de er plassert andre steder. I tillegg virker ofte beslutningene 

om hva som skal tas vare på og hva som skal kastes å være tatt uten en overordnet plan. Det 

finnes derfor mye ”skrot” i arkivene, men også mye interessant materiale. Arbeidet med å 

finne kilder har ofte blitt tungvint, tidkrevende og i blant frustrerende.  

 Oslo Samvirkelag har avlevert sitt arkiv til Arbeiderbevegelsens arkiv. Dette arkivet er 

systematisert, men er allikevel noe ufullstendig. For denne oppgavens vedkommende har det i 

alle tilfeller vært mest aktuelt å bruke arkivstykker fra kooperasjonens sentralledd. Imidlertid 

har deler av Oslo Samvirkelags arkiv vært til nytte. 

 De viktigste kildene for denne oppgaven er av tre typer. Den første typen er brev, 

statistikk, reklamemateriell, salgstall, markedsundersøkelser og annet som direkte omhandler 

de blå-hvite varene. De interne prosessene i NKL vedrørende lanseringen og oppfølgingen av 

de blå-hvite varene er rimelig godt belagt i disse kildene. De er imidlertid noe ufullstendige 

og ustrukturerte, og arkiveringen av dokumenter virker i blant noe tilfeldig. Dette gjelder 

særlig perioden etter 1985. Introduksjonsperioden, da det var mest oppstyr omkring varene, er 

vel belagt.  

Den andre typen kilder som har blitt benyttet er trykt materiell, særlig tidsskrifter og 

aviser. De kooperative utgivelsene Forbrukeren, Vårt Blad, Vårt Marked, Handelsbestyreren 

og NKL-nytt inneholdt mye stoff om de blå-hvite varene, og disse har vært særlig viktige i 

arbeidet. De kooperative tidsskriftene sier mye om Forbrukersamvirkets identitet og 

                                                 
22 Engen, Ole Henrik: Handelsmerker i norske dagligvarehandel, diplomoppgave i markedsføring ved 
Handelshøyskolen BI, Sandvika høsten 1998 
23 Koch, Stephen og Banerji, Shumeet: ”When Do Private Labels Succeed?” i Sloan Management Review, 
summer 1993 
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mentalitet, og kan derfor bidra til å belyse en del av de spørsmålene som ble reist ovenfor. 

Alle disse tidsskriftene er gjennomgått systematisk i de årgangene som har vært relevante for 

oppgaven, i de fleste tilfeller fra 1970 til 1995, og i de tilfeller hvor tidsskriftene ikke kom ut i 

hele perioden har de årgangene som har ligget innenfor tidsrommet blitt gjennomgått. 

Forbrukeren hadde gjennom 1970-årene og frem til 1981 et opplag på omkring 6500, 

og var kooperasjonens forum for ideologisk debatt omkring NKLs og samvirkelagenes 

virksomhet. Tidsskriftet var helst ment for tillitsvalgte i kooperasjonen. Det inneholdt 

intervjuer med sentrale kooperatører, særlig fra Norge, men også fra andre land. Videre fantes 

aktuelle artikler om samvirkebevegelsens særegenhet i forhold til andre aktører i 

handelsnæringen, nyheter om norsk og utenlandsk kooperasjon, og dessuten debattinnlegg om 

forbrukerspørsmål. Debattinnleggene var stort sett ført i pennen av mennesker tilknyttet 

kooperasjonen, men var også i blant skrevet av utenforstående med interesse for 

forbrukerspørsmål. Dette tidsskriftet gikk imidlertid inn i 1981, hvilket i seg selv er 

interessant. Tidsskriftet var kooperasjonens hovedorgan for idéutveksling og diskusjon 

omkring ideologiske veivalg som kooperasjonen sto overfor, og var det tidsskriftet som ga 

den bredeste kommunikasjonen til de tillitsvalgte angående slike spørsmål. Dette forumet falt 

bort da tidsskriftet sluttet å utkomme i 1982. 

Vårt Blad var kooperasjonens medlemsblad, og hadde et ukebladpreg, med allsidige 

reportasjer og intervjuer. Særlig var bladet preget av forbrukerinformasjon, men også av 

kooperasjonens reklame for seg selv og egne varer. Bladet hadde et opplag på omkring 

230 000 og kom ut i mellom 30 og 50 nummer årlig. Alle samvirkelagsmedlemmer ble 

oppfordret til å abonnere, og i en del tilfeller ble abonnementet finansiert av medlemmenes 

samvirkelag, og i andre tilfeller måtte medlemmene betale for bladet selv. Det stoffet som 

handlet om kooperasjonen omhandlet i det store og det hele praktiske sider ved 

kooperasjonen, og hadde i liten grad noe ideologisk innhold. 

Vårt Marked hadde et opplag på om lag 8500, og var et informasjonsorgan som gikk 

ut til alle som arbeidet med markedsføring og reklame i Forbrukersamvirket. Dette tidsskriftet 

utkom for første gang i 1978, og kom hver måned frem til 2000. Tidsskriftet la stor vekt på 

demonstrasjoner av gode måter å presentere kooperasjonens varer på, og var ment å skulle 

fungere som veileder for S-lagene i forhold til slike spørsmål. 

NKL-nytt var et informasjonsblad som gikk ut til de ansatte i NKL, og inneholdt 

artikler om nyheter innad i NKL. S-info kom annenhver uke, og var et nyhetsbrev fra NKL. 

Her presenterte NKL varer og tilbud til S-lagene. 
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Handelsbestyreren ble distribuert til samvirkelagsbestyrere, lagerdisponenter og 

salgspersonale innad i NKL, og inneholdt i første rekke stoff om vareutvalget i 

samvirkelagene, samt redegjørelser for de seneste trendene innen dagligvarehandelen. Dette 

tidsskriftet ble utgitt av Handelsstyrerforbundet. 

De kooperative tidsskriftene representerte stort sett informasjonsflyten fra NKL til 

henholdsvis S-lagene, deres ledere og ansatte, og medlemmene. Det er vanskeligere å finne 

kildemateriale over tilbakemeldinger fra de som var ansatt i periferien, nedover i rekkene. 

Unntaksvis gir de kooperative tidsskriftene gjennom leserbrev også et inntrykk av den 

informasjonen som gikk andre veien, til NKL fra S-lagene, men i det store og det hele er det 

NKLs syn som gjør seg gjeldende i tidsskriftene. Handelsbestyreren, som ikke var utgitt av 

NKL, utgjorde et unntak blant de kooperative tidsskriftene i dette henseende. Her ble 

spørsmål om kooperasjonen sett fra samvirkelagsbestyrernes perspektiv, og i blant kunne man 

ane et motsetningsforhold mellom sentrum og periferi i samvirkeorganisasjonen.  

De blå-hvite varene var i utgangspunktet en svensk idé, og derfor har Kooperatören, 

den svenske ekvivalenten til NKLs tidsskrift Forbrukeren, vært relevant i arbeidet med 

oppgaven. Årgangene 1968 – 1995 er blitt systematisk gjennomgått.  

Andre fagtidsskrifter fra handel og markedsføring har også blitt gjennomgått 

systematisk i årgangene 1970 – 1995. Tidsskriftene Norsk Kjøpmannsblad, Fritt 

Kjøpmannskap, Forbrukerrapporten og Kampanje inneholdt noe stoff om kooperasjonen og 

de merkeløse varene. De to første tidsskriftene viser hvordan konkurrenter innen 

handelsnæringen så på Forbrukersamvirket, og på satsningen på de blå-hvite varene. 

Forbrukerrapporten var Forbrukerrådets tidsskrift, og Kampanje var et tidsskrift for 

reklamebransjen. 

I perioden oppgaven omfatter produserte pressetjenesten i NKL et hefte kalt ”Pressen 

om oss”, hvor faksimiler av avisartikler som omhandlet bevegelsen ble gjengitt. Dette har 

lettet arbeidet med å finne frem til relevante artikler i dagspressen. Et forholdsvis bredt utvalg 

tidsskrift- og avisartikler er brukt for å belyse hvordan aktører, både innenfor kooperasjonen 

og hos konkurrenter, så på lanseringen av merkeløse varer. Varene ble behørig omtalt i ulike 

medier, særlig i den første tiden, og dette danner grunnlaget for en resepsjonsanalyse. 

Pressetjenestens samling av artikler i et bredt utvalg aviser tydeliggjør hva pressen satte på 

dagsorden i forhold til dagligvarehandelen, og blir dermed et termometer på hvordan 

offentligheten oppfattet kooperasjonens profil utad. 

I tillegg har et enkelte av Norges Offentlige Utredninger (NOU) fra 1970-årene vært 

aktuelle i den grad de har berørt spørsmål som blir tatt opp i denne oppgaven. Dette gjelder tre 
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utvalg som ble satt ned i 1970-årene: Reklameutvalget (NOU 1974: 61, Reklame), 

Konsentrasjonsutvalget (NOU 1977: 9, Varehandelen, forbrukerne og samfunnet), Utvalget 

for Samvirkebeskatning (NOU 1978: 5, Samvirkebeskatning) og utvalget for offentlig 

forbrukerinformasjon (NOU 1979: 2, Forbrukerinformasjon) 

Den tredje typen kilder er årsberetninger, regnskapstall, statistikk, utredninger og 

kongressreferater fra NKL. Disse omhandler i liten grad de blå-hvite varene som sådan, men 

har likevel vært til nytte for å sette lanseringen av slike varer i perspektiv. 

Kongressdokumentene og de stenografiske referatene fra kongressene i 1971, 1974, 1977, 

1980, 1983, 1986 og 1990 har blitt gjennomgått, for å se hva delegatene har vært opptatt av til 

enhver tid, hva som har forandret seg, og hva som har vært mer konstant. Årsberetningene fra 

årene 1970 – 1995 gir et bilde av NKLs virksomhet i løpet av den perioden de blå-hvite 

varene eksisterte, og tiden forut for introduksjonen. Selv om årsberetningene har en tendens til 

å fokusere på det positive og tone ned det negative finnes det også mange konkrete 

opplysninger der som ikke beskrives i de kooperative tidsskriftene. 

 Samtaler med noen av de sentrale aktørene som arbeidet med de blå-hvite varene i 

NKL har gitt utfyllende opplysninger om varenes historie. Jeg har imidlertid ikke brukt disse 

samtalene som kilder i tilfeller hvor det ikke finnes skriftlige materiale som bekrefter det som 

har blitt sagt. Grunnen til dette er at jeg ikke har fått alle som var med på prosjektet i tale, og 

at det derfor ville vært en risiko for at fremstillingen ville blitt noe ubalansert. Imidlertid har 

disse samtalene vært svært lærerike og interessante. Svein Tevassvoll, som var involvert i 

arbeidet med de blå-hvite varene fra midten av 1980-årene, har dessuten i forbindelse med en 

samtale omkring de merkeløse varene lånt meg tre permer med materiale om varene. Disse 

inneholder plansjer, reklamemateriell og strategidokumenter omkring utvikling av det blå-

hvite konseptet. 

Oppgavens organisering 

Oppgaven er lagt opp mest mulig kronologisk. Kapittel 2 er en drøfting av enkelte begreper 

som gjorde seg gjeldende i ordskiftet i de kooperative tidsskriftene gjennom 1970-årene, og 

som kan sette lanseringen av blå-hvite varer i perspektiv. Kapittel 3 tar for seg selve 

lanseringen av varene, hvordan de ble presentert for media og for forbrukerne, og videre 

hvordan budskapet som fulgte med dem ble mottatt av media, forbrukere og konkurrenter 

innen handelsnæringen. Kapittel 4 er en drøfting av de blå-hvite varenes videre utvikling mot 

å bli fullblods merkevarer, og hvilke konsekvenser dette hadde i forhold til de opprinnelige 
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intensjonene kooperasjonen hadde hatt med varene. Kapittel 5 beskriver endringer i den 

kooperative profilen som gjorde at de blå-hvite varene etter 1990 virket utdaterte og 

uinteressante både for forbrukerne og for kooperasjonen. I dette kapittelet redegjør jeg også 

for utviklingen av miniprisbutikker gjennom 1980-årene, og hvilken betydning fremveksten 

av disse fikk for de blå-hvite varene. Det sjette og siste kapittelet inneholder oppsummerende 

konklusjoner.  
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2. Kooperativt særpreg og blå-hvite varer 

Dette kapittelet vil dreie seg om de underliggende ideologiske forutsetningene som lå til 

grunn for NKLs lansering av blå-hvite varer i 1980, og hvordan disse harmonerte med det 

offentlige ordskiftet omkring utviklingen av forbruket i den moderne økonomien. Den 

kooperative selvforståelsen hvilte på en forestilling om at kooperasjonen representerte noe 

helt annet enn den private handelen. Hvordan kom dette til uttrykk i kooperasjonens 

holdninger til utviklingen av det moderne forbrukersamfunnet? Og videre: hvilken rolle spilte 

dette kooperative særpreget for lanseringen av de blå-hvite varene?  

Det var ikke NKL som først fikk ideen om å lansere generiske varer. Tanken om å 

produsere og selge slike helt enkle varer uten varenavn kom opprinnelig fra Frankrike, og 

hadde vært utprøvd flere andre steder før NKL begynte å selge blå-hvite varer. Den svenske 

kooperasjonen hadde lansert blå-hvite varer året før, og fått stor oppmerksomhet om dette. 

Den enkle filosofien som lå bak varene hadde en særlig appell til folk i kooperasjonen, og 

NKL fylte varene med mening utover det at de skulle være enkle. Varene ble, i tråd med 

kooperasjonens selvbilde som en forbrukerorganisasjon, lansert i Norge som et 

”forbrukerpolitisk tiltak av første rang.”1 Det var ikke i utgangspunktet gitt at varene skulle ha 

en slik funksjon, bare fordi de var generiske. Dette kapittelet vil søke å forklare hva som 

gjorde at kooperasjonen utstyrte disse varene med slike egenskaper.  

Det særegne med de blå-hvite varene var at de på mange måter var ment å representere 

en motoffensiv mot den moderne konsumerismen, som av mange innen kooperasjonen, og 

også i samfunnet for øvrig, ble antatt å bidra til en skadelig og unaturlig samfunnsutvikling. 

De blå-hvite varene hadde fra starten en ideologisk forankring i en samfunnskritisk tenkemåte 

som gjorde at de skilte seg fra alle andre varer i handelen.   

Forbrukersaker var i vinden både i Norge og resten av vesten i 1970-årene. I større 

grad enn tidligere i etterkrigstiden kom en ambivalens i forholdet til det moderne 

forbrukersamfunnet til overflaten. Dette gjaldt både innenfor kooperasjonen og i det offentlige 

ordskiftet. 

                                                 
1 Forbrukeren nr. 2 – 1980: ”Merkeløse varer til stadig lavpris”  
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I løpet av 1970-årene ble det etablert flere nye offentlige instanser som skulle ta seg av 

problemer som kom som følge av at Norge hadde etablert seg blant verdens rikeste land. 

Forbrukerne kunne trenge beskyttelse mot utilbørlig press fra industrien, handelen og deres 

profesjonelle markedsførere. Svaret ble utbygging av offentlige forbrukerinstanser.2 

Opprettelsen av offentlige forbrukermyndigheter hadde gått parallelt med utviklingen av det 

moderne forbrukersamfunnet etter annen verdenskrig, og hadde røtter tilbake til 1950-årene. I 

1970-årene ble det lagt enda større vekt på beskyttelse av forbrukerne enn tidligere, og flere 

nye forbrukermyndigheter ble opprettet, samtidig som de som allerede eksisterte ble 

omstrukturert. Dessuten ble det lagt opp til to viktige offentlige utredninger om forbrukerens 

stilling i samfunnet, Reklameutredningen og Konsentrasjonsutvalgets innstilling.3 Det var en 

tendens til en sterkere vektlegging av problemer som fulgte i kjølvannet av 

velstandsutviklingen, særlig med hensyn til forbrukernes rettigheter. 

Kooperasjonen fulgte det offentlige arbeidet med forbrukerspørsmål nøye. 

Organisasjonen tok mål av seg å kombinere forretningsdrift med rollen som en nøytral 

forbrukerorganisasjon, og anså seg dermed for å ha et annerledes utgangspunkt enn de andre 

aktørene i handelsnæringen. Kooperasjonen mente den per definisjon hadde andre interesser 

enn de øvrige aktørene i handelen, som utelukkende var ute etter å maksimere sin profitt.  

Derfor het det at ”Den kooperative grunnprinsippene er helt forskjellig fra slik den 

privatkapitalistiske foretaksvirksomheten er innrettet. Vi har eliminert den private 

profittinteressen og erstattet den med forbrukerinteresse. Egennytte er byttet ut med 

fellesnytte.”4  Et størst mulig overskudd var altså ikke det primære målet med 

forretningsdriften. Målet var at kooperasjonen skulle ha en solid forretningsdrift uten å utnytte 

forbrukerne. 

Lanseringen av kooperasjonens blå-hvite varer i 1980 vil i dette kapittelet bli knyttet 

opp til kooperasjones selvbilde som forbrukerorganisasjon. En lederartikkel i det kooperative 

markedsføringstidsskriftet Vårt Marked konkluderte med at de blå-hvite varene var ”dels et 

resultat av en ny bevegelse bort fra det overflodssamfunn vi har levet med en del år: dels at 

forbrukerne begynner å bli mer prisbevisste.”5 Siden vareserien ble introdusert som et 

forbrukerpolitisk tiltak er det interessant å granske hva som preget den ideologiske debatten 

                                                 
2 Forbrukerombudsmannen, 1972 (senere forbrukerombudet), Statens institutt for forbruksforskning,1970, 
Varefakta-komiteen,1970, Markedsrådet, 1971, og til sist en utvidelse og desentralisering av Forbrukerrådet, 
1973. Dette er nærmere behandlet i NOU 1979: 2, Forbrukerinformasjon 
3 NOU 1974: 61, Reklame og NOU 1977: 9, Varehandelen, forbrukerne og samfunnet 
4 Forbrukeren nr 5 – 1969: Det er ikke nok med en ideologisk profil” 
5 Vårt Marked nr. 8 – 1979: ”Har de merkeløse varer en fremtid i Norge?”  
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innad i kooperasjonen i tiden forut for lanseringen. På hvilken måte kan man si at de blå-hvite 

varene målbar holdninger som var typiske for kooperasjonen?   

Dette kapittelet vil bli organisert etter tre tema; vareflom, tilbudssirkus, og 

reklamekritikk. Dette var gjennomgående sentrale temaer i kooperative tidsskrifter gjennom 

1970-årene, hvor den kooperative egenarten i forhold til andre butikker hyppig ble diskutert. 

Dette kooperative særpreget var knyttet til organisasjonssiden av Forbrukersamvirket. 

Hvordan kunne kooperasjonens rolle som forbrukerorganisasjon speiles i butikkdriften? Og 

mer sentralt for denne oppgaven: kan man se lanseringen av de blå-hvite varene i 1980 som et 

uttrykk for dette kooperative særpreget, et ønske om å skille seg sterkere fra andre aktører i 

handelen?  

En direkte foranledning for NKLs prosjekt med merkeløse varer i 1980 var imidlertid 

inspirasjon fra utlandet. Den svenske kooperasjonen hadde satset på slike varer året før, og 

fungerte som en modell for NKL. Dette vil bli behandlet først. 

Forbilder i utlandet 

Den første store serien av generiske dagligvarer ble lansert av den franske dagligvarekjeden 

Carrefour, en av verdens største detaljister, i 1976. Den svenske kooperasjonen hadde allerede 

i 1975 vært inne på ideen og lansert tannkremen ”Tandkräm”, som ble solgt uten noe 

ytterligere varenavn. Målet med dette var ifølge redaktøren for det ideologisk vinklede 

kooperative tidsskriftet Kooperatören, Lars Eronn, ”att ersätta varumärke i vanlig mening 

med bara produktbeteckning just i en branch där kostnadskrävande märkesmekanismer är så 

dominerande.”6 Målet var å gjøre handelen billigere gjennom å spare inn på utgifter til 

markedsføring. KFs lansering hadde imidlertid ikke avstedkommet noen unison glød innad i 

det svenske forbrukersamvirket. Ikke alle var enige i at det var verdt å satse på slike generiske 

varer. Skribenten Fredrik Neumeyer skrev i  Kooperatören at en slik satsning ville ta fokus 

vekk fra allerede innarbeidede merkevarer som forbrukerne knyttet til kooperasjonen. Dermed 

ville bevegelsen måtte øke reklameinnsatsen for disse varene.7  

Også den norske kooperasjonen hadde satset på den generiske tannkremen i 1978, men 

denne var ikke en del av noe større, helhetlig opplegg. Det var snarere slik at kooperasjonen 

ikke hadde produsert tannkrem tidligere, og valgte å lansere dette produktet uten videre 

reklamestøtte, og til en lavere pris. Den merkeløse tannkremen hadde imidlertid  fått en 
                                                 
6 Kooperatören nr 12: 1975 ”Tandkrämen Tandkräm” 
7 Kooperatören nr. 7-8: 1977, s. 43-45 “Dags att dödforklara varumärkena?”   

 15



akseptabel markedsandel i løpet av de to årene den hadde vært på markedet. Hvorvidt 

kooperasjonen hadde fått noen stor fortjeneste på produktet var likevel uklart.8  

Kampanjen ”La bombe Carrefour” ble igangsatt i 1976, og var den første helhetlige 

satsningen på generiske varer. En reklamekampanje som ifølge Kooperatören var verdt 

anslagsvis 25 millioner francs gjorde butikkjeden Carrefours ”frie” varer kjent for den franske 

befolkningen. Resultatene var overveldende, og ga kjeden både publisitet og økte salgstall. 

Den franske kooperasjonen protesterte kraftig mot initiativet, og anførte at dette var et tiltak 

som bidro til å kamuflere opphavet til varene, og dermed undergrave 

konsumentlovgivningens bestemmelser om muligheter for å tilbakeføre varene til 

produsentene. Den franske kooperasjonen mente at Carrefours varer sto for en anonymisering 

av produksjonen som kunne ramme forbrukerne. 9  

 Ikke desto mindre lot andre aktører innen detaljhandelen seg overbevise om at 

Carrefours forretningsidé var god, og lanserte sine egne generiske varer. Fenomenet spredte 

seg raskt til USA, Storbritannia, Tyskland og andre land i Vest-Europa.10 Ulike aktører 

lanserte sine egne ”merkeløse” varer på sine hjemmemarkedet, noe som selvsagt gjorde dette 

begrepet problematisk. Hvordan kunne man skille mellom de ulike forretningenes ”merkeløse 

varer”?  

NKLs svenske søsterorganisasjon KF lanserte merkeløse varer i 1979. Disse varene 

vakte betraktelig større begeistring innad i organisasjonen enn den merkeløse tannkremen 

hadde gjort tidligere. De nye varene fikk en lett gjenkjennelig og enkel utforming i blått og 

hvitt, og forbrukerkooperasjonens merke kom tydelig frem på den ellers anonyme 

emballasjen. Varene fikk mye omtale i den svenske pressen, og forbrukerne kjøpte blå-hvite 

varer med stor spareiver. Siden varene solgte så godt ble sortimentet raskt utvidet fra 21 til 42 

varer.11  

Saken fikk oppmerksomhet i Norge, ikke bare i kooperasjonens tidsskrifter, men også 

i dagspressen. I en artikkel i Bergens Arbeiderblad forklarte norskfødte Turid Strøm, som var 

leder av organisasjons- og informasjonsavdelingen i KF, suksessen til nysatsningen med at 

”de taler til folks forbrukerbevissthet og slår helt i gjennom ikke minst hos den ungdom som i 

dag bevisst går inn for et mer antikommersielt samfunn.”12 Dette var altså først og fremst et 

                                                 
8 SHA Reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra leder for dagligvaresektoren, Per Brynning, til adm dir i 
NKL, Knut Moe, datert 20. april 1979 
9  Kooperatören nr. 7-8: 1977, s. 43-45 “Dags att dödforklara varumärkena?”   
10 Business week international 29. mars 1981 “No-frills food – new power for the supermarkets”  s. 56 – 61  
11 Vårt Marked nr. 5 – 1979: ”De merkeløse varene er en suksess i Sverige!”  
12 Bergens Arbeiderblad 3. desember 1979: “Bort med motevarene og over til basisvarene!”  
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ungdommelig prosjekt. Hun mente videre at dette var et positivt tiltak som også den norske 

kooperasjonen burde satse på. Målsetningen om å vinne flere unge hjerter til samvirketanken 

hadde vært et gjennomgangstema i store deler av etterkrigstiden. Det var blitt gjentatt på hver 

eneste NKL-kongress siden 1960-årene. Det ble sett på som et stort problem at 

gjennomsnittsalderen til både medlemsmassen og de tillitsvalgte stadig økte. Hvis de blå-hvite 

varene kunne bidra til nyrekruttering til bevegelsen ville ingenting være bedre enn det. 

KFs dagligvaresjef K. Lindfors presenterte de merkeløse varene for de norske 

samvirkelagsbestyrerne i februar 1979. Handelsbestyrerforbundets medlemsblad 

Handelsbestyreren uttalte seg i samme måned svært positivt til KFs prosjekt, og pekte på de 

store salgstallene varene hadde hatt i Sverige.13 Tidsskriftet var utålmodig i forhold til en 

videre oppfølging fra NKL på dette prosjektet: ”Vi er fremdeles spente på om – og i tilfelle 

når – NKL kommer til å kopiere KFs eksempel.”14  

Oslo Samvirkelag fattet tidlig interesse for den svenske ideen, og var svært interesserte 

i å få NKL til å ta opp tråden. I et møte i Oslo Samvirkelags forretningsutvalg 15. februar 

1979 ble det vedtatt å gjøre noe med saken:  

”Tannkrem” har nå stadig større andel av markedet. Den er billigere og har den 
riktigste betegnelse, nemlig hva den er og ikke et eller annet navn. Dette er nå utviklet 
videre i Sverige uten at tilsvarende er gjort her i Norge. Til protokollen vedlegges kopi 
av det svenske opplegget og forretningsutvalget er av den oppfatning at det bør rettes 
en henvendelse til NKL om snarest mulig å innføre tilsvarende opplegg her i Norge.15

Henvendelsen fra Oslo Samvirkelag ble raskt fulgt opp i NKL. Allerede 2. mars samme år 

hadde disponent i NKL Svein Stokke utarbeidet et notat som forklarte hva slags varer det 

dreide seg om for ledelsen i NKL.16 Saken fikk oppmerksomhet, og arbeidet med å planlegge 

en eventuell lansering kom i gang kort tid senere.   

Vårt Marked skrev om det svenske prosjektet i mars 1979, og forklarte bakgrunnen for 

varene slik: ”Bak denne massive satsning på merkeløse varer ligger mangeårige ønsker fra 

medlemmene om sortimentsbegrensning, basissortiment, aktiv innsats mot lokkepriser og 

enkeltilbud.”17 De blå-hvite varene var altså nærmest et svar på et svensk folkekrav fra 

medlemmer og tillitsvalgte i kooperasjonen.   

                                                 
13 Handelsbestyreren nr 3 – 1979: ”Kooperasjonens merkefrie varer gir besparelse for kundene”  
14 Handelsbestyreren nr 5 – 1979: ”Nå 30 varianter av MERKEFRIE VARER i Sverige’s konsumforeninger” 
15 Arbeiderbevegelsens arkiv: Boks Ac 0015 Oslo Samvirkelags arkiv. Møte i forretningsutvalget 15.2.1979 
16 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Notat om merkeløse varer datert 2. mars 1979 
17 Vårt Marked nr.  3 – 1979: ”Konsums 21 merkeløse varer” 
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Også i Norge hadde det gjennom 1970-tallet foregått en diskusjon i kooperasjonen om 

organisasjonens vareutvalg og tilbudspolitikk. Denne ble aktualisert ved lanseringen av de 

blå-hvite varene. 

Vareflom og tilbudssirkus – problemer ved velstandsutviklingen 

Noe av grunnen til at generiske varer hadde slik appell til folk i kooperasjonen var at de kunne 

sees på som et resultat av mange av debattene som hadde foregått innad i organisasjonen, og 

til en viss grad i samfunnet for øvrig, gjennom 1970-årene.   

Begrepet ”vareflom” ble mye brukt i innlegg i Forbrukeren fra 1970-årene, og da 

gjerne i sammenheng med ønsker om å begrense denne flommen. Varemengden i det 

moderne forbrukersamfunnet ble av mange, både folk innenfor og utenfor kooperasjonen, 

opplevd som et problem. Det eksisterte en oppfatning at butikkene var i ferd med å flomme 

over av varer, at valgmulighetene mellom forbruksvarer begynte å ta absurde proposjoner. 

Begrepet bygget på en forestilling om ukontrollerbare og ofte destruktive krefter i samfunnet, 

en utvikling man ikke lenger var herre over. Denne følelsen av manglende kontroll ble 

bekreftet av formannen [sic] i Forbrukerrådet, Ebba Lodden, som i et foredrag hun holdt for 

Sørlandet Samvirkelag i 1977 hevdet at  

Man kan nok av og til spørre om dette nesten grenseløse produkttilbudet er skapt av 
forbrukernes uttalte behov, eller om det ikke heller er skapt av 
produksjonsteknologiens egen dynamikk – en dynamikk som på mange måter har 
forbruk som sin forutsetning, der omløpshastigheten av produktene må være rask for 
at hjulene skal holdes i gang, der forbrukerne må svelge unna en stadig økende strøm 
av produksjon, av varer, av ting. Vi har havnet på en forbrukerkarusell som svinger 
rundt fortere og fortere – kjøp, bruk, kast, kjøp nytt!18

Når forbrukerne måtte forholde seg til stadig flere nye varer ble de stilt overfor atfor mange 

valgmuligheter. Dermed ble ikke kjøpebeslutningene basert på vurderinger om reelle behov, 

men snarere resultater av forvirring og mangel på den nødvendige kritiske vurderingssansen 

som må til for å opptre rasjonelt. Forbrukerne ble fremmedgjort i møte med vareflommen, og 

kunne ikke lenger opptre som frie, suverene og rasjonelle konsumenter. 

En undersøkelse gjort av Forbrukerrapporten i 1978 viste at sortimentet i norske 

butikker i løpet av etterkrigstiden hadde blitt mangedoblet i bredde.19 Undersøkelsen tok 

                                                 
18 Forbrukeren 1/2: 1977 s 9: ”Aktuelle forbrukerproblemer” artikkel basert på et foredrag holdt av Ebba Lodden 
ved et arrangement i regi av Sørlandet Samvirkelag 
19 Forbrukerrapporten nr. 8: 1978 ”Butikkene, forbrukerne og valgfriheten” 
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utgangspunkt i bestillingslistene som NKL presenterte for S-lagene. Disse listene viste blant 

annet at S-lagene kunne velge mellom 100 ulike vaske- og oppvaskmidler, 75 varianter av 

deodorant og 20 forskjellige tannkrempakninger. Det store antallet varianter skyldtes mange 

forskjellige produsenter, merkevarer og ulike pakningsstørrelser. Konklusjonene som ble 

trukket fra undersøkelsen gikk i retning av at en beskjæring av dette utvalget var påkrevd. 

Forbrukerrapporten stilte seg undrende til ”hvilken rolle det spiller for forbrukeren å ha både 

”Sweet Memory”, ”Lover’s Dream”, ”Wild and Free”, ”Springtime” – og hva de nå måtte 

hete alle sammen – å velge i av samme merke i en dagligvareforretning?”20 Forbrukerrådet ga 

imidlertid ikke noe svar på spørsmålet. Det syntes vanskelig å kombinere målsetningen om en 

fri forbruker og en innskrenking av sortimentet. 

Slike problemstillinger hadde resonans i kooperative miljøer. Forbrukeren trykte 

innspill til diskusjoner om sortimentspolitikk innad i kooperasjonen. Vareflommen ble her 

kritisert på flere grunnlag, både økologisk, solidarisk og sosialt. Den skarpeste kritikken kom 

fra de som mente at vareflommen var et produkt av indoktrinering av en usunn og kunstig 

massekultur som var bygget på forbruk av stadig flere varer, stadig raskere. Vareflommen ble 

sett på som en direkte konsekvens av måten handelen var organisert, og mange mente at 

kooperasjonen burde være en motvekt til det ukritiske massekonsumet av varer som rådde i 

samfunnet. Kooperasjonen burde etter manges mening ikke bidra til å øke forbruket, snarere 

til å begrense det. Forbrukersamvirket kunne på den måten ta et standpunkt mot vareflommen, 

og dermed markere seg som en uredd organisasjon i opposisjon mot storkapitalen.  

Dette var blant de spørsmålene som ble tatt opp i arbeidet med Det Kooperative 

Forbrukerprogram, som ble vedtatt på kongressen i 1974 og revidert i 1977 og 1980.21 Det 

første Forbrukerprogrammet var et resultat av en lang prosess. Etter kongressen i 1971 ble det 

satt i gang et landsomfattende debattopplegg for ansatte og tillitsvalgte i kooperasjonen basert 

på en del spørsmål omkring organisasjonens idégrunnlag og fremtidige disposisjoner. 

Nærmere 2500 kooperatører deltok i dette arbeidet, og det endelige programmet var en 

sammenfatning av mer enn 1400 sider skriftlig materiale.  

NKLs formann Peder Søiland skrev i 1974 om det innledende arbeidet at ”Jeg tror 

ikke vi innenfor kooperasjonen noen gang har hatt en sak hvor så mange har engasjert seg 

som i arbeidet med forbrukerprogrammet.”22 Det var altså gjennom 1970-årene en betydelig 

interesse på ”grasrotplan” for spørsmål knyttet til forbrukersamvirkets ideologiske veivalg for 

                                                 
20 Forbrukerrapporten nr. 8: 1978: Stort vareutvalg kveler småbutikkene” 
21 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1974, s. 196 – 216  
22 Forbrukeren nr 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram”  
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fremtiden. Svarene fra gruppene, som ble presentert i Forbrukeren, varierte, men et flertall la 

vekt på å søke å begrense vareflommen, til beste for forbrukerne. Hvis man ikke satte i verk 

tiltak var det fare for at ”Forbrukerne vil bli møtt av en vareflom uten sidestykke, de vil bli 

svimeslått av reklame og tilbud og forskjellige markedsføringsmetoder.”23 Målsetningen var 

at kooperasjonen ikke skulle bidra til denne forvirringen, siden organisasjonen skulle være på 

forbrukernes side. 

Kritikken som ble rettet mot det moderne forbrukersamfunnet var ofte på vegne av 

miljøet på jordkloden og mennesker i utviklingslandene, som etter fleres mening levde i 

dårlige kår på grunn av u-landenes ujevne bytteforhold vis-à-vis vesten. Dette appellerte til 

mange innad i kooperasjonen. Kontrasten mellom mengden av varer i Norge og mangelen på 

varer til å dekke de mest basale behov i andre land ble påpekt. Ungdomssekretæren i NKL 

Inge Christoffersen var en representant for dette synet. Den hjemlige overfloden ble betraktet 

som umoralsk i forhold til jordens fattige og jordens økologi. Derfor hevdet han i et innspill i 

Forbrukeren at: 

All fornuft sier oss at vi bør begrense vårt forbruk, men samtidig som ressurs- og 
forurensningsproblemene hoper seg opp, bugner våre forretninger av unyttige og 
luksuriøse ting som ikke fyller andre behov enn å tilfredsstille kjøperens 
forfengelighet. Ivaretar vi forbrukerens interesser ved å følge med i forbruksgaloppen? 
Tør kooperasjonen stå fram og si at dens hensikt er ikke å selge mest mulig til flest 
mulig, men å føre et vareutvalg som samsvarer med de reelle behov forbrukerne har?24

Spørsmålet var hvem som skulle avgjøre hva som var reelle behov, og om ikke kooperasjonen 

ville miste sine kunder dersom butikkene kuttet ned på de ”luksuriøse” artiklene.   

Til en viss grad gikk skepsisen mot den kursen velstandsutviklingen hadde tatt også 

høyere opp i det kooperative hierarkiet. I åpningstalen til NKLs kongress i 1974 sa Søiland at 

”Vi må tenke på at årsaken til mye av det vi har oppnådd, ligger i en nærmest hensynsløs 

utnytting av ressurser. Vi må opphøre med slik hensynsløs utnytting av ressursene; for de er 

nemlig ikke lenger til stede i tilstrekkelig skala.”25 Imidlertid kunne ikke formannen se noen 

direkte sammenheng mellom dette problemet og kooperasjonens virksomhet: ”Vi innenfor 

kooperasjonen kan jo ikke løse alle disse spørsmål – eller så mange av dem.”26 Det var opp til 

det enkelte menneske, den enkelte forbruker. Kooperasjonen skulle helst virke til 

medlemmenes beste, og de ville jo ha et bredt varespekter.  
                                                 
23 Forbrukeren nr 6/7 – 1973: ”345 debattgruppers syn på kvalitetsspørsmål, vareinformasjon og 
forbrukerinnflytelse”  
24 Forbrukeren nr 9/10 – 1973: ”Frimodige ytringer om kooperasjonen i teori og praksis”   
25 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1974 s. 24 
26 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1974 s. 24 
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Ungdomssekretæren i NKL var av en annen oppfatning. I en artikkel i Forbrukeren 

gikk han inn for at kooperasjonen skulle snevre inn bredden i sortimentet, nettopp for å virke 

til å løse problemene som velstanden hadde skapt: ”Å tilby forbrukerne et så bredt vareutvalg 

som mulig bør ikke lenger være noen målsetting.”27 Kooperasjonen skulle heller begrense 

vareutvalget, og på denne måten virke til beste for forbrukerne. 

Ledelsen i NKLs oppfatninger omkring spørsmål om vareflom og overflod var i 

mindre grad representert i 1970-årenes utgaver av Forbrukeren. Innlegg både for og mot 

organiseringen av det moderne forbrukersamfunn var med i nesten hvert eneste nummer av 

tidsskriftet, men synspunktene til de som representerte toppsjiktet i NKL ble i liten grad 

uttrykt, bortsett fra generelle vendinger som Søilands allerede nevnte uttalelser til kongressen 

i 1974. På spørsmål om nødvendigheten av ”alle disse varene” svarte sjefen for NKLs sentrale 

dagligvareavdeling, direktør Per Brynning, blant annet at ”Alle samvirkelagsmedlemmer 

stiller i dag krav om varer utover primærbehovene, og ønskemålene skifter i mange tilfeller 

fra person til person. Dette ligger bak det store og voksende sortiment.”28 NKL hadde altså 

ikke like sterke ønsker om å styre forbrukerne mot mindre forbruk, men la snarere vekt på den 

enkelte forbrukers rett til og behov for å bestemme selv. 

NKL var imidlertid opptatt av å minske vareflommen ut fra bedriftsøkonomiske 

hensyn. Administrerende direktør Knut Moe var opptatt av å gjøre mindre butikker mer 

konkurransedyktige, og da var ikke samvirkelagene tjent med å tilby et for stort antall varer i 

samme kategori. For mange varer ga merarbeid for butikkansatte, høye utgifter til lagerhold 

og dessuten en for treg gjennomstrømming av varer i butikkene. Det ble for mange såkalte 

”hyllevarmere” som påførte samvirkelagene økonomiske tap. Dette truet butikkene, og da 

særlig butikkene i utkantstrøk, som i utgangspunktet hadde marginale forutsetninger for drift. 

Kongressen i 1974 vedtok en årlig støtte til utkantbutikkene på én million kroner i 

overføringer av midler fra sentralt hold, men NKL satte sterkere krav om mer rasjonell drift 

som betingelse for videre støtte.29 De stigende lønnsutgiftene og sviktende salg i mindre 

butikker gjorde at 121 av 687 samvirkelag gikk med underskudd i 1977.30 Underskuddene i 

disse butikkene kom samtidig med at Forbrukersamvirket samlet sett gikk med solid 

overskudd.  

                                                 
27 Forbrukeren nr. 1/2 – 1974: ”Kooperative fremtidsperspektiver”  
28 Forbrukeren nr 1/2 – 1974:  ”Vareutvalget i de kooperative butikker”  
29 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1974 s. 216 
30 Forbrukersamvirket 1978,  regnskap for S-lagene i Norge 
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NKL lanserte derfor en kampanje i 1978 for en organisert sortimentsbegrensning etter 

en svensk modell. Det ble utarbeidet et program for å gjøre butikker med en årlig omsetning 

lavere enn 3 millioner om til ”S-nærkjøp”, hvilket innebar at disse butikkene fikk færre 

varianter å velge mellom innen ulike varekategorier. Dette tiltaket ble hilst velkommen både i 

dagspressen og i kooperative kanaler. Rolf B Thorkildsen, redaktør i Forbrukeren mente at 

”ingen har fordel av å ”velge” mellom artikler som er helt like.”31 Her ville kooperasjonen 

gjøre noe med vareflommen som var i ferd med å oversvømme nærbutikkene, uten at det 

skadet forbrukerne det minste. Det var tvert om til forbrukernes fordel at butikkene fikk færre 

varianter, da de kunne bruke kortere tid til å handle og samtidig se at prisene sank. 

Handelsminister Hallvard Bakke var ifølge Forbrukeren helt på linje med kooperasjonen, og 

uttalte at ”skadevirkningene ved å redusere antall varianter er minimale.”32  

Kooperasjonen fikk mye oppmerksomhet i media i forbindelse med 

sortimentsbegrensningen, og mange anså dette for å være et viktig tiltak for å stagge en usunn 

utvikling mot et enda større kjøpepress, samtidig som det ga butikkene i lokalsamfunnene på 

små steder rundt om i landet en mulighet til å overleve. Det ble betraktet som et viktig tiltak 

for forbrukerne.   

De blå-hvite varene var et tiltak i samme retning. De skulle fremstå som et alternativ i 

vareflommen. Meningen var at forbrukerne skulle slippe å velge mellom ”Sweet Memory”, 

”Lover’s Dream”, ”Wild and Free”, ”Springtime”, og heller kjøpe ”Såpe”. NKL garanterte at 

kvaliteten på det blå-hvite produktet var tilsvarende merkevarene. 

Et annet gjennomgående tema i diskusjoner omkring kooperasjonens forbrukerpolitikk 

i 1970-årene var det såkalte ”tilbudssirkuset”. Det ble rettet kritikk mot kortvarige tilbud på 

varer, og vanskelig verifiserbare sammenlikninger mellom priser. Industriens veiledende 

priser var ofte størrelser som ikke var basert på varenes reelle kostnader, og som derfor 

utelukkende eksisterte for å gi inntrykk av at salgsprisene var gode tilbud til forbrukerne. 

Bruken av slike lokkepriser for å narre forbrukerne inn i butikkene ble ansett for å være et 

uredelig, men utbredt virkemiddel. Dette gjaldt både innenfor kooperasjonen og den private 

handelen. Forbrukerrapporten gjenga i 1979 en uttalelse fra nestlederen i Norges Kolonial- 

og landhandlerforbund, Ingvald Aronsen, som pekte på problemet med for mange 

tilbudskampanjer i butikkene:  

                                                 
31 Forbrukeren nr 5 – 1978: ”Opplegget til variantbegrensning i ’S-nærkjøp*” 
32 Forbrukeren nr 5 – 1978: ”Opplegget til variantbegrensning i ’S-nærkjøp*” I artikkelen siteres Bakke fra et 
radioprogram fra 27. juli 1978. 
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De fleste tilbudene i dagligvarebutikkene er ikke annet enn bedrag. Nesten uansett 
hvor store prisreduksjoner som tilbys på en vare, er det i siste instans forbrukerne selv 
som betaler tilbudet. Det hadde vært mulig å sette en lavere utsalgspris på varene 
dersom det ikke hadde vært tilbud en uke nå og da.33

NKL delte dette synspunktet, og henviste til en undersøkelse de hadde gjort med å selge 

samme type såpe med forskjellig pris i en butikk, noen steder med nettopris, og andre steder 

med tilbudspris (”før og nå”). Selv om tilbudsprisen lå langt over nettoprisen, var det 

”tilbudet” som solgte best.34 NKL mente at dette viste at de fleste forbrukere lot seg narre av 

slike enkle markedsføringsvirkemidler, og at de derfor trengte en sterk forbrukerorganisasjon 

til å passe på. Det var ikke slik at forbrukerne var herrer over produsentene og detaljistene.  

Verken dagligvarehandelen som næring eller forbrukerne som gruppe hadde noe å tjene på de 

sterkt varierende prisene. Detaljistene fikk lavere avanse på varene i tilbudsperioden, og 

forbrukerne måtte betale mer for varene når det ikke var tilbud enn de ville ha gjort dersom 

prisen hadde vært den samme året gjennom.  

Kooperasjonen var opptatt av å begrense de forvirrende elementene i butikkene, selv 

om også samvirkelagene hadde tilbudskampanjer, S-tilbud og ”salg”. Det fremstår imidlertid 

som noe uklart hvorvidt NKL mente tilbud som sådan skulle bli betraktet som et gode eller 

onde for forbrukerne. I NKLs årsmelding fra 1979 skrev disponent Svein Stokke at ”S-

tilbodsomsetninga kom i 1979 opp i 282 mill. kroner i forbrukarprisar. Det er ein auke på om 

lag 8%. Det vil seie at forbrukarane har spart 81 mill. kroner i høve til rettleiande prisar.”35 I 

årsberetningen fra 1980 skrev Stokke at forbrukerne hadde spart 22 prosent på S-tilbud, og 

23,3 prosent på blå-hvite varer, alt i forhold til veiledende priser.36 Forskjellen i besparelse 

mellom blå-hvite varer og S-tilbud var altså minimal.    

Den uttrykte holdningen var at en måtte ha slike kampanjer for å forhindre at kunder 

gikk til konkurrentene i den feilaktige tro at tilbudene der var bedre. Kooperasjonen kunne 

ikke ensidig kutte ut tilbudsaktiviteter, og dermed gi den private handelen et fortrinn. Det var 

jo ingen tvil om at kampanjene virket forlokkende på kundene. Dette var en helt annen 

holdning til tilbudsprising enn den som kom frem i forbindelse med lanseringen av blå-hvite 

varer bare noen måneder senere. Da de merkeløse varene ble presentert ble tilbud 

sammenliknet med sirkus, og ikke som noe forbrukerne reelt kunne spare penger på å benytte 

seg av.  

                                                 
33 Forbrukerrapporten nr. 3 – 1979: ” Forbrukerne betaler”  
34 Forbrukerrapporten nr. 3 – 1979: ” Forbrukerne betaler” 
35 NKLs årsmelding for 1979 s. 17 
36 NKLs beretning for 1980 s. 17 
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Tilbudssirkuset var imidlertid et tema kooperasjonen hadde vært opptatt av lenge. I 

innstillingen til forbrukersamvirkets utredningskomité fra 1968 ble det påpekt at: 

Det er grunn til å feste seg ved all den tilbudsaktivitet i form av sjokktilbud, rabatt-
emballerte varer, dramatisk prissetting og andre former for salgsteknikk forbrukerne 
nå er utsatt for. Denne form for salgsaktivitet skaper et sterkt behov for informasjon. 
Høye rabatter behøver ikke å bety lave priser. Det må være en urasjonell og ufornuftig 
bruk av husmorens tid at hun løper rundt i de forskjellige butikker for å spare noen øre 
på et forholdsvis lite antall dagligvarer.37

Tilbudsaktivitetene hadde ikke blitt noe mindre siden 1968, de hadde snarere tiltatt i omfang, 

og problemet hadde blitt større. Konkurransen mellom butikkene hadde hardnet til, og 

rabattsystemet hadde grepet om seg gjennom 1970 årene. I et intervju i det kooperative 

fagtidsskriftet Handelsbestyreren, uttrykte Ole Hammervoll, disponent i Glåmdal 

samvirkelag, skepsis mot de stadige tilbudene som virkemiddel i konkurransen mellom 

butikkene: ”Ja, jeg er villig til å kalle det tilbudshysteri, jeg synes det har gått altfor langt. Vi 

har fått en usunn konkurranse forretningene mellom. På lengre sikt er verken samfunnet eller 

forbrukerne tjent med dette.”38 For mange tilbud gjorde butikkene uoversiktlige og lite 

rasjonelle, noe som skadet forbrukernes interesser.39  Denne kritiske tilnærmingen til 

tilbudsvirksomheten som preget handelen var et gjennomgangstema i Handelsbestyreren ved 

slutten av 1970-årene. Handelsbestyreren var samvirkelagsbestyrernes organ, og artiklene 

viste klart hvor skoen trykket. Bestyrer Alf Gangstad uttrykte i en artikkel i tidsskriftet i 1977 

sterk skepsis til hvordan tilbudene fungerte, siden de spiste av den allerede magre fortjenesten 

til butikkene: ”Får vi ikke enkelte ganger følelsen av å være direktør i eget sirkus – eller 

tivoli? […] Vi forsøker å trylle med prisene, vi gir bort storparten av avansen – ja vi selger 

gjerne med tap bare vi får godt besøk til våre ’forestillinger.’”40  

Problemet med tilbudssirkuset ble ansett å være så stort at det var blant de ting som det 

regjeringsoppnevnte Utvalget til å utrede konsekvensen av konsentrasjonen innen 

varehandelen (Konsentrasjonsutvalget) behandlet i sin innstilling. Konsentrasjonsutvalget 

gikk i sine konklusjoner langt i retning av å ønske sterkere reguleringer i handelen. Blant 

forslagene var innføringen av en spesiallov som  

                                                 
37 Forbrukersamvirket under utvikling – innstilling  fra  NKLs Utredningskomité av 1966, NKL Oslo 1968 s. 114 
38 Handelsbestyreren nr 2 – 1979: ”Tilbudshysteriet er gått for langt!”  
39 Det er imidlertid interessant å merke seg at dagens kooperative annonser vektlegger tilbudsaktivitet som noe 
positivt. I skrivende stund (mai 2003) henger det reklame for Coop med påskriften ”en flom av tilbud” mange 
steder i Oslo. 
40 Handelsbestyreren nr. 2 – 1977 s. 8: ”Tilbud og/eller sirkus – og hva med de økonomiske lover?” 
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forbyr differensiering av priser og vilkår som skader allmenne interesser eller for øvrig 
virker urimelig. Setter forbud mot håndrabatter, reklamestøtte og andre tilleggsytelser. 
Påbyr åpne salgsvilkår. Gir prismyndighetene fullmakt til å fastsette maksimalrabatter 
og vilkår for øvrig.41

Dette var et vidtrekkende forslag som tok sikte på strenge offentlige reguleringer av 

dagligvarehandelen, og var ment å skulle medføre mer vekt redelighet i bransjen. Det var 

særlig tilbudssirkuset utvalget ville til livs. Tilbudssirkuset bidro til å undergrave tilliten til 

markedsøkonomien som system, og derfor foreslo utvalget videre ”en sterk begrensning av 

tilbuds- og rabattkonkurransen. […] Utvalget vil framheve en reell priskonkurranse samt 

konkurranse på kvalitet og servicetiltak som ønskelig.”42

Liknende holdninger til utviklingen av tilbudsprising fantes også i NKLs toppsjikt. I 

NKLs uttalelse til Det kgl. Handels og Skipsfartsdepartement om Konsentrasjonsutvalgets 

innstilling, vedgikk kooperasjonen at fenomenet var i ferd med å ta overhånd:  

Tilbudsaktiviteten har fått et stort omfang innen varehandelen og ganske særlig 
innenfor dagligvaresektoren. Slik aktivitet er et ledd i konkurransen, men det står ikke 
til å nekte at mange tvilsomme foreteelser gjør seg gjeldende i forbindelse med denne 
virksomhet.43

NKL var imidlertid ikke enig med utvalget i at tilbudssirkuset kunne stanses ved hjelp av 

strengere lovgivning på området. NKL innvendte at det ville føre til enda mer byråkrati, 

hvilket til slutt ville gjøre varene dyrere for forbrukerne, stikk i strid med intensjonene. NKL 

ønsket ikke forbud mot prissammenlikninger med veiledende priser, fordi enkelte tilbud 

faktisk kom forbrukerne til gode, og samtidig ville et slikt forbud være vanskelig å 

håndheve.44

 Tidsskriftet Handelsbestyreren uttrykte en noe mer positiv holdning til de offentlige 

myndighetenes forslag til tiltak som kunne få bukt med det som ble sett på som skadelig 

tilbudssirkus. Tidsskriftet antok at mange av konsentrasjonsutvalgets lovforslag ville falle i 

god jord, siden ”piratene har skapt et virvar, som man samfunnsmessig sett, på ingen måte er 

tjent med.” 45 En innskrenking av mulighetene til å skape ytterligere virvar i handelen ble i 

tidsskriftet sett på som en håndsrekning til både samvirkelagsbestyrere og forbrukere. 

NKL var imidlertid ikke av samme oppfatning, og utvalgets innstilling fikk ikke så 

stor gjennomslagskraft. Kooperasjonens svar på problemet med forvirrende tilbud i butikkene 

                                                 
41 NOU 1977: 9 – varehandelen, forbrukerne og samfunnet, s. 147 
42 NOU 1977: 9 – varehandelen, forbrukerne og samfunnet, s. 147 
43 Forbrukeren nr 5/6 – 1977: Gjengitt som ”NKL uttaler seg”,  
44 Forbrukeren 3/4 – 1978: ”Stortingsmelding om dagligvarehandelen”  
45 Handelsbestyreren nr. 3 – 1977: ”Konsentrasjonsutvalgets forslag” 
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kom noe senere. De blå-hvite varene kan sees som et alternativ til bruken av stadige tilbud. 

De blå-hvite varene ble som allerede nevnt lansert med mottoet: Reell handel – ikke sirkus. 

Blant de viktigste elementene i kampanjen i forbindelse med lanseringen av disse varene var 

nettopp denne nøkternheten i forhold til tilbud. De blå-hvite varene skulle selges til faste, lave 

priser, og innkjøperen skulle slippe å fly fra butikk til butikk på leting etter gode tilbud. Dette 

var noe som hadde vært etterlyst innad i kooperasjonen. Alf Gangstad etterlyste i sin artikkel i 

Handelsbestyreren å ”tilby våre medlemmer attraktive tjenester som overskygger en god del 

av tilbudshysteriet.”46 De blå-hvite varene ble sett på som en slik tjeneste.  

Reklame – til skade eller gagn for forbrukerne? 

Forestillingen om at det eksisterte en skadelig vare- og tilbudsflom som forstyrret 

markedsmekanismene var basert på en tanke om at etterspørselen til en viss grad skyldtes 

fabrikkerte følelser hos forbrukerne, og mye av ansvaret for den unaturlige etterspørselen etter 

varer lå hos reklamebyråene. Forbrukerrådets leder, Ebba Lodden, hevdet i 1977 at  

[det er] neppe tvil om at den innsikt selgerne etter hvert har fått i 
markedsføringsteknikken og i reklamepåvirkning bidrar til å redusere 
markedsmekanismens gyldighet. En hær av fremragende fagfolk er opptatt med å 
utvikle markedsføringsteknikken til nye høyder – og skaper etterspørsel også der hvor 
det ikke tidligere var noe definert behov.47

Det kan lyde som om forbrukerne var utsatt for et slags industrielt kompleks som kunne gripe 

direkte inn i deres liv, et maskineri for produksjon og promosjon som gjorde forbrukerne til 

passive mottakere av kjøpsbefalinger. Som tidligere nevnt var beskyttelse av forbrukerne 

grunnlaget for å bygge ut offentlige instanser. Et av formålene var å skape en offentlig 

motvekt mot kjøpepresset som ble skapt av reklamen. Forbrukerne kunne ikke stille opp mot 

reklamebransjen, som ble ansett å være profesjonell og kynisk manipulerende, uten å ta 

hensyn til forbrukernes reelle behov.   

Kritikk av moderne markedsføring var utbredt også innad i kooperasjonen, og mange 

mente at kooperativ reklame skulle skille seg vesentlig fra andre bedrifters 

markedsføringsfremstøt. Retningslinjene for kooperativ reklame ble debattert vidt forut for 

Det Kooperative Forbrukerprogram. Her fikk menigmann i organisasjonen komme med sine 

                                                 
46 Handelsbestyreren nr. 2 – 1977: ”Tilbud og/eller sirkus – og hva med de økonomiske lover?” 
47 Forbrukeren 1/2: 1977: ”Aktuelle forbrukerproblemer”: Artikkel basert på et foredrag holdt av Ebba Lodden 
ved et arrangement i regi av Sørlandet Samvirkelag 
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synspunkter på viktige spørsmål for kooperasjonens profil. Blant temaene var spørsmål 

knyttet til retningslinjer for kooperativ reklame. I svarene som kom frem ble det lagt vekt på 

at kooperasjonen skulle være nøktern i sin tilbudsaktivitet, og særdeles oppmerksom på at 

reklamen ikke skulle være manipulativ, men informativ. Konklusjonene var mange, men de 

aller fleste stilte seg sterkt kritiske til den påvirkning reklame kunne ha på forbrukerne, og 

videre at den reklamen kooperasjonen benyttet burde skille seg vesentlig fra den private 

handelens reklame, siden kooperasjonen var en forbrukerorganisasjon. En gruppe mente at  

kooperasjonens reklame må gis en egen profil, og om mulig søkes utviklet fram til en 
form for ”antireklame”. Ingen kan mene at moderne reklame har som primær oppgave 
å tjene eller tilfredsstille forbrukeren. Det egentlige motiv er å bidra til størst mulig 
profitt av investert kapital.48

Et slikt underliggende motiv sto i kontrast til kooperasjonens målsettinger. Kooperativ 

virksomhet skulle ikke drives med et profittmotiv, men med et utgangspunkt i forbrukernes 

behov. Avkastningene av handelen skulle ikke tilkomme private investorer, men forbrukerne 

selv. Dette var noe av grunnlaget for organisasjonen, og sto nedfelt i det endelige 

Forbrukerprogrammet.49 En annen gruppe kom frem til at:  

Forbrukerkooperasjonen bør gå fram som et eksempel for å forsøke å hindre den 
utvikling man nå står overfor i varehandelen, nemlig en psykologisk krigføring 
overfor forbrukeren. Man søker ved hjelp av forskning, undersøkelser osv. å finne 
svake punkter hos forbrukeren, for så å utnytte dette til å manipulere ”den svake 
forbruker”50

Hovedpoenget var at forbrukeren slett ikke var den sterke part i handelen. I møte med 

profesjonelle markedsførere hadde ikke forbrukerne mulighet til å forstå sitt eget beste. Et 

flertall av gruppene stilte seg derfor særdeles kritisk til all reklame som ikke var det samme 

som produktinformasjon. Gruppene ville at den kooperative reklame skulle være 

vesensforskjellig fra annen reklame, og at den skulle være begrenset i omfang. Formålet var å 

beskytte forbrukeren, som sto som en amatør i kjøpssituasjonen, mens de som lagde reklamen 

var profesjonelle. 

                                                 
48 Forbrukeren nr 6/7 – 1973: ”345 debattgruppers syn på kvalitetsspørsmål, vareinformasjon og 
forbrukerinnflytelse”   
49 Forbrukeren nr. 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram” 
50 Forbrukeren nr 6/7 – 1973: ”345 debattgruppers syn på kvalitetsspørsmål, vareinformasjon og 
forbrukerinnflytelse”   
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Kooperasjonen ville absolutt ikke bedrive slike former 

for reklamepåvirkning av forbrukerne som overtrådte 

grensen til manipulasjon. Samvirkeorganisasjonen skulle 

ikke påvirke folk til å kjøpe ting de ikke trengte, eller 

forsøke å lokke potensielle kunder til økt forbruk. Derfor 

het det i det kooperative forbrukerprogrammet at 

”Etterspørselen etter sterkt reklamerte produkter er ofte 

større enn produktets kvalitet og pris skulle tilsi. 

Samvirkelagene og NKL vil gjennom objektiv 

vareopplysning skape motvekt mot slik 

reklamepåvirkning”51 Kooperativ reklame skulle være 

det samme som opplysning og informasjon om nye varer 

eller gode tilbud. En reklame for såpen ”Deorex” fra 

Forbrukeren i 198052 kan tjene som eksempel på 

hvordan kooperasjonen ville reklamere for sine varer: i 

denne reklamen ble det stilt spørsmål om hvordan 

leserne ville at NKL skulle drive reklame.  

Det riktige svaret var at kooperasjonen ikke skulle 

benytte reklame som spilte på føleleser, det være seg 

usikkerhet eller forfengelighet. Den ”riktige” reklamen 

skulle i mest mulig grad være basert på informasjon om 

varenes beskaffenhet, og overlate til forbrukeren å 

bedømme om han hadde et reelt behov for produktet. 

I forarbeidet til det kooperative 

forbrukerprogrammet kom det frem at enkelte ønsket at 

kooperasjonen ikke skulle ha noen reklame i det hele tatt, at ”reklamen som den drives i dag 

burde være forbudt.”53  

Figur 2. 1: Kooperasjonens reklame 
skulle bære preg av nøkternhet. Reklamen 
skulle i mest mulig grad være informasjon 
om produktene, og ikke lokke forbrukerne 
til å kjøpe varene på gale premisser.  
 

NKL var ikke i utgangspunktet negativt innstilt til bruk av reklame, selv om mange av 

de tillitsvalgte lavere nede i organisasjonens rekker gikk sterkt ut mot reklame i forarbeidet til 

Forbrukerprogrammet. I det ferdige programmet sto det derfor ikke noe mer om begrensning 

                                                 
51 Forbrukeren nr 5/6 – 1977 s. 4-5 ”Rapport om det kooperative forbrukerprogram 1974 – 1977”  
52 Forbrukeren nr. 2 – 1980, annonse på baksiden av omslaget. 
53 Forbrukeren nr 6/7 – 1973: ”345 debattgruppers syn på kvalitetsspørsmål, vareinformasjon og 
forbrukerinnflytelse”   
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av skadelig reklame enn i tidligere uttalelser fra NKL: ”NKL skal sikre at den kooperative 

markedsføring og reklame preges av saklig og nøktern informasjon.”54  

Reklame kunne også sees på som nødvendig for å få markedet til å fungere. Det kunne 

være et virkemiddel for å få flere aktører til å komme på banen og presentere sine beste tilbud, 

hvilket ville komme forbrukerne til gode gjennom lavere priser. Det skulle imidlertid stilles 

krav til reklamens karakter og utforming. Reklamen skulle være en nyttig kjøpeveiledning til 

forbrukerne, ikke et lokkemiddel for å få dem til å kjøpe ting de ikke hadde nytte av, eller 

ikke hadde tenkt å kjøpe. Reklamen skulle altså tjene forbrukerne, og ikke produsentene eller 

detaljistene.  

I debatten omkring reklamens skadevirkninger som pågikk i Forbrukeren gjennom 

mesteparten av  1970-årene kom NKL med få innspill som kunne uttrykke den interne 

uenigheten i kooperasjonen om bruk av reklame. Slik ble det også med Forbrukerprogrammet. 

I en kommentar til dette uttalte formann Søiland at ”Det programutkast som foreligger, er ikke 

himmelstormende, det inneholder ingen sensasjonelle nyheter, i så måte er vi i pakt med gode 

kooperative tradisjoner.”55 Ledelsen i organisasjonen uttrykte seg heller i generelle vendinger 

enn bastante uttalelser. Dette kom kanskje av at kooperasjonen selv brukte reklame som et 

virkemiddel for å selge flere varer, og at NKL mente at den private handel ikke skulle være 

alene om dette og dermed oppnå fordeler. Dessuten var ledelsen i NKL praktisk orientert, og 

så ikke på reklame som et onde i seg selv.  

NKLs og den private handelens holdninger til reklame lå ofte ikke så langt fra 

hverandre. Handelsnæringen var opptatt av at det offentlige ikke skulle gå inn med for mange 

begrensninger, og dette var en innstilling også NKL delte. NKLs holdninger kan leses ut av 

deltakelsen i Reklameutvalget fra 1971 til 1974, og videre ut fra uttalelsene NKL kom med i 

etterkant av utvalgets innstilling. Direktør i NKL, Stein Halvorsen, satt i dette utvalget, som 

Regjeringen satte ned i oktober 1971 for å vurdere ”eventuelle samfunnsmessige 

skadevirkninger av reklame.”56 Konklusjonene utvalget kom frem til ble lagt frem for 

Regjeringen i en NOU i desember 1974. Forskjellige sider ved reklame ble drøftet i utvalgets 

arbeid, uten at utvalget klarte å bli enige om en felles uttalelse i sluttrapporten. Avstanden 

mellom medlemmene var for stor til det. Det er interessant å merke seg at NKLs representant 

til utvalget oftest var blant de som gikk imot strenge reguleringer av reklamen, til tross for at 

mange av forslagene mindretallet i utvalget kom med minnet mye om de innsigelsene 

                                                 
54 Forbrukeren nr 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram”   
55 Forbrukeren nr 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram”   
56 NOU 1974: 61 – Reklame s. 160  
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kooperatørene hadde brakt til torgs i forarbeidet til forbrukerprogrammet. Blant annet uttalte 

mindretallet i utvalget, som blant annet inkluderte utvalgets leder, statssekretær Ingrid Eide, 

og arbeiderpartipolitikeren Einar Førde: 

Det er ønskelig å redusere reklamens omfang. Det mest tungtveiende argument for 
dette er at betydelige deler av reklamen er til liten nytte for forbrukerne. Reklamens 
form og innhold bestemmes av selgernes interesser snarere enn av forbrukernes behov 
for produktinformasjon. […]Vi vil anta at det for en del varers vedkommende vil være 
mest rasjonelt å la nøytral forbrukerinformasjon helt eller delvis erstatte den reklamen 
som nå finner sted. […] En del av den reklamen som vi vil karakterisere som 
ressursødende ikke k a n ha en informasjonsverdi som svarer til dens nåværende 
kostnader. Vi tenker her på reklame for slike produkter som tannkrem, deodorant, 
toalettsåpe, vaskemidler, leskedrikker m.v. Dette er varegrupper hvor 
produktforskjellene er svært små, og hvor det følgelig spiller liten rolle om 
forbrukerne velger det ene eller det andre merket.57

NKLs representant i utvalget ville ikke gå med på en slik fremstilling av reklamen. NKL 

modererte imidlertid sitt syn i spørsmålet om omfanget av reklame var for stort. I en 

høringsuttalelse til Forbruker- og administrasjonsdepartementet påpekte NKL den store 

dissensen i utvalget, og gikk inn for at ”man søker så moderate løsninger som mulig.”58  

 Kooperasjonen var mot sterk offentlig innblanding, og ville selv bestemme hvilke 

begrensninger som skulle legges på reklamen. Dessuten hadde allerede kooperasjonen en 

strategi for å motvirke de skadelige virkningene av de stadige moteendringene i 

konfeksjonsindustrien. I 1973 hadde NKL lansert ”Plangarderoben”, som skulle 

”imøtekomme forbrukere som ønsket bekvemme, praktiske og lettstelte klær uten outrerte 

motepåfunn.”59 Denne nye kleskolleksjonen skulle bidra til mindre motepress og gjøre det lett 

å finne kvalitetsvarer med god passform og slitestreke materialer. Disse klærne skulle 

dessuten ha et nøkternt preg, slik at de aldri ”gikk av moten”. Det var gjennom slike praktiske 

tiltak Forbrukersamvirket ville hjelpe forbrukerne, ikke nødvendigvis gjennom 

lovreguleringer som grep for sterkt inn i markedsmekanismene. 

Det ble innvendt at det ikke var så sikkert at reklamen hadde den kraften i seg som 

mange hevdet. Manipulasjonen av forbrukerne var langt fra en så enkel sak som det ble anført 

av reklamemotstanderne, og at reklamebyråene skulle ha innsikt i de mest utspekulerte 

metoder for å narre folk, ble avfeid. Reklameindustrien selv hevdet at den ikke kunne skape 

                                                 
57 NOU 1974: 61 – Reklame s. 162 
58 Forbrukeren nr. 3 – 1975: ”NKL uttaler seg” 
59 Forbrukeren nr. 4/5 – 1975: ”Forbrukerrådet og forbrukersamvirket”   
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nye behov hos folk.60 Den kunne i høyden spille på allerede etablerte behov, og da kun for å 

markedsføre gode produkter. Kritikken av reklamebyråene kunne gi inntrykk av at det 

motsatte var tilfelle, og i den forbindelse valgte Autoriserte Reklamebyråers Forening i 1978 å 

rykke inn en avisannonse til forsvar for reklamen.61 Annonsen, med et bilde av en gris med 

bleier på, med overskriften ”Tror du at reklamen kan skape ’kunstige behov’?” var utformet 

av reklamebyrået AB Bates, og satte spørsmålstegn ved en tilsynelatende gjengs oppfatning 

om at reklamen kunne skape behov for nær sagt hva som helst hos forbrukerne. Annonsen 

fremhevet tvert imot reklamens fortrinn for forbrukerne, og argumenterte for at reklamen 

faktisk gjorde varene billigere, siden flere fikk tilgang på informasjon om varene, og dermed 

skapte forutsetninger for masseproduksjon og stordriftsfordeler. 

Kooperasjonen argumenterte med at de blå-hvite varene ville avsløre reklamens pris, 

siden de lave markedsføringskostnadene gjorde at varene ble mye billigere enn merkevarer. 

Lanseringen av merkeløse varer var et praktisk tiltak på linje med Plangarderoben. Annonsene 

som introduserte de blå-hvite varene fulgte i høy grad de retningslinjene for kooperativ 

reklame som ble skissert over. De forutsatte en rasjonalitet hos forbrukerne, og spilte ikke på 

noen måte på deres følelser. De blå-hvite varene ble presentert som gode varer til lave priser, 

verken mer eller mindre. 

Profilering av kooperasjonens egenart 

Et særtrekk ved forbrukersamvirket i forhold til den private handelen var at samvirkelagene 

både skulle bedrive forretningsvirksomhet og samtidig være forbrukernes egen 

interesseorganisasjon. Det kooperative forbrukerprogrammet skisserte et helt forskjellig 

utgangspunkt for forbrukersamvirkets virksomhet enn for den private handelen: ”Vi slår fast 

at det er forbrukernes behov for varer og tjenester som skal være utgangspunkt for 

organiseringen av produksjon og vareomsetning. Dette betyr at vi tar avstand fra at 

profittmotivet skal være utgangspunktet for produksjon og vareomsetning.”62 Kooperasjonen 

skulle altså drive forretning på forbrukernes premisser, til fordel for forbrukerne. Sett på 

denne måten ble kooperasjonen en forbrukerpolitisk bevegelse.   

                                                 
60 Forbrukeren nr 4 – 1973: ”Reklamen under offentlig lupe”,  Forbrukeren nr 9/10 – 1979: ”Ungdom og 
forbruk”. Dessuten i Leiss, William et. al. Social Communication in Advertising, Methuen, Toronto 1986 
61 Bl.a. Hamar Arbeiderblad 21. april 1978, gjengitt i Veiteberg, Jorunn og Økland, Einar: Reklamebildet, Det 
Norske Samlaget, Oslo 1986 s. 37 
62 Forbrukeren nr. 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram”   
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Det uttalte målet for den offentlige forbrukerpolitikken var å bidra til ”et kvalitativt 

bedre samfunn, […] motvirke kjøpepress, statusjag og andre sosiale og psykologiske faktorer 

økningen av vare- og tjenestetilbudet har ført med seg.”63 Denne målsettingen lå etter manges 

mening tett opp til kooperasjonens idealer og eksistensgrunnlag. Representantskapsmedlem 

Karl Kristiansen uttrykte dette synet på kongressen i 1971: ”Hva spiller det for rolle om 

kooperasjonen blir stor og sterk, at varene er på høyde med de aller beste ”private”, hvis dette 

ikke medvirker til å skape et bedre samfunn, et samfunn som er til å leve i.”64 Butikkdriften 

var altså ikke noe mål i seg selv, men snarere et middel på veien mot et mer rettferdig 

samfunn.  

Balansegangen mellom å drive butikk med overskudd og å være forbrukerorganisasjon 

var imidlertid noe vanskelig. Kooperasjonen ble i 1970-årene kritisert fra personer både 

innenfor og utenfor organisasjonen for å ha mistet særpreget, og for å legge for stor vekt på 

det merkantile, eller sagt på en annen måte: profittmotivet.  

NKL holdt likevel på at bevegelsen hadde en levende ideologi som gjorde den 

annerledes enn andre handelsforetak. Lederskribenten i Forbrukeren, Rolf Thorkildsen, 

noterte seg i 1975 noe indignert at ”Det var med forbauselse vi hørte talere på Forbrukerrådets 

landsmøte […] betegne Forbrukerrådet som den eneste interesseorganisasjonen for forbrukere 

i vårt land.”65 At noen skulle betvile at samvirkelagene sto på forbrukernes side fordi de 

samtidig drev økonomisk virksomhet ble oppfattet som en urimelig påstand. Kooperasjonen 

drev i egne øyne bare en annen form for forbrukerpolitisk virksomhet enn Forbrukerrådet.   

 Forbrukerpolitikk ble diskutert innad i kooperasjonen så vel som i det offentlige rom. 

Kooperasjonen bidro i diskusjoner omkring de nye forbrukerorganene som fikk en større rolle 

i 1970-årene, og leverte uttalelser til de offentlige utredningene som omhandlet forbrukernes 

stilling og rettigheter. Det kooperative tidsskriftet Forbrukeren viet opprettelsen av offentlige 

instanser med forbrukerinteresser som arbeidsfelt stor oppmerksomhet. Disse organene ble 

hilst velkommen, selv om kooperasjonen ikke alltid var enig med de offentlige instansene om 

hvordan forbrukerpolitikken skulle legges opp. For eksempel stilte kooperasjonen seg kritisk 

til planene om en lov mot såkalt lokkevaresalg som ble foreslått av konsentrasjonsutvalget i 

1977. Kooperasjonen var ofte imot å gjøre forbrukersaker til lovbestemmelser, fordi de ble 

vanskelig å håndheve og ikke minst altfor firkantede. Den viktigste innvendingen mot loven 

                                                 
63 Stortingsmld. 44: 1977 – 78: Om forbrukerpolitikken s. 41  
64 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1971 s.122   
65 Forbrukeren nr 4/5 – 1975 s. 1: ”Forbrukerrådet og forbrukersamvirket”  
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mot lokkevaresalg var at det måtte være mulig å selge varer til under inntakskost dersom 

varene snart skulle gå ut på dato.   

NKL var også mot forslag til regler for holdbarhetsmerking av varer. Dette ble av 

NKL ansett å være altfor rigid, og praktisk vanskelig å gjennomføre. Det var særlig varer med 

tilnærmet ubegrenset holdbarhet kooperasjonen så det som uheldig å merke, da dette ville føre 

til ekstra utgifter for små butikker hvor rulleringen var sen. Kooperasjonen hevdet at det ble 

vanskelig å føre forbrukerpolitikk dersom det offentlige la for mange hindringer i veien for 

rasjonell, enkel og billig drift. Formannen i NKL, Peder Søiland, la frem sitt syn på NKLs 

kongress i 1971:   

Jeg tror ikke de offentlige organer kan gjøre alt. For detaljerte lover og for mange 
detaljerte forskrifter og kontroll på alle mulige områder, kan føre til en 
overbyråkratisering som kan virke hemmende på mange aktiviteter som i og for seg 
bør ha livets rett, og som er verdifulle.66   

Dette synet var rådende i mange av uttalelsene fra NKL de påfølgende årene. NKL ønsket at 

forbrukerne i størst mulig grad selv skulle kunne bestemme hva som var best for dem. De 

offentlige organer måtte aldri stå i veien for forbrukernes selvråderett eller forbrukernes 

frivillige sammenslutninger. I en kommentar til det første kooperative forbrukerprogrammet, 

som ble fremlagt for kongressen i 1974, skrev Søiland at ”Det vi ønsker er selvstendige 

forbrukere som på eget ansvar tar sine standpunkter. Man skal hverken umyndiggjøre eller 

overbeskytte menneskene.”67 Formannen nærmet seg her et liberalistisk syn på varehandelen, 

hvor forbrukerorganisasjonen ville legge til rette for størst mulig frihet for forbrukerne, slik at 

de gjennom opplysning kunne bli ”sterke forbrukere”.  

 Kooperasjonen ønsket en verdensordning der forbrukerne selv i størst mulig grad 

skulle kunne ivareta sine interesser. Dette kunne være mulig dersom forbrukerne samordnet 

sin vilje og kjøpekraft. Dette var i tråd med de vedtektsfestede målsettingene til den 

Internasjonale Kooperative Alliansen (ICA) fra 1966: ”Samvirkebevegelsen kan, når den er 

tro mot sine prinsipper og bevæpnet med sin overbevisnings mot, bevise gjennom praktisk 

demonstrasjon at et verdenssamfunn er mulig, hvor mennesket ikke lenger er slave, men herre 

over de økonomiske krefter.”68 Det var altså gjennom praktisk arbeid kooperasjonen skulle 

vise at den var forbrukernes organisasjon, og det var gjennom praktisk erfaring at folk selv 

skulle lære seg å bli forbrukere. Dersom de offentlige forbrukerorganene gikk utover sitt 
                                                 
66 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1971 s. 118  
67 Forbrukeren nr 9 – 1974: ”Det første kooperative forbrukerprogram”  
68 Oversettelse av International Cooperativce Alliance’ (ICA) komitéinstilling fra 1966, gjengitt i Forbrukeren nr 
6/7 – 1973:  ”Om samvirkebevegelsen i sin alminnelighet og samvirkeskolen i særdeleshet”  
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mandat og grep inn for å overprøve forbrukernes vurderingsevne, ville de virke mot sin 

hensikt. På dette grunnlaget stilte skribenten Sverre Hartmann seg kritisk til 

Forbrukerombudsmannen i en artikkel i Forbrukeren i 1975: ”Strømmen av forskrifter, påbud 

og offisiell rettledning er i ferd med å fortrenge evnen til personlige valg og 

motforestilling.”69 Dette var et syn som var typisk for personer i NKL og S-lagene. 

Kooperasjonen ville bidra med opplysning og informasjon til forbrukerne, men ikke til å 

umyndiggjøre og svakeliggjøre dem.  

Den svenske forskeren Sun-Joon Hwang hevder i sin doktoravhandling om den 

svenske kooperasjonen at KF konsentrerte seg sterkere om rene økonomiske oppgaver fra 

slutten av 1960-årene, og særlig utover i 1970-årene, da offentlige forbrukermyndigheter ble 

vesentlig utbygget.70 Det viktigste for kooperasjonen ble å tjene penger, ikke å drive politikk 

eller ideologisk kamp. Dette bildet var likevel ikke entydig: også i Sverige ble det uttrykt 

bekymring for at kooperasjonen begynte å likne for mye på konkurrentene. Dette kom særlig 

til orde under forarbeidet til det svenske Konsumentprogrammet fra 1971, som var den 

svenske ekvivalenten til det kooperative Forbrukerprogrammet i Norge. Lars Eronn, som var 

redaktør i det svenske tidsskriftet Kooperatören, bekreftet denne ambivalensen i forhold til 

ideologien, i heftet Kooperationen på 80-talet: ”bevisen på den kooperativa ideologiens 

renässans under 70-talet finner man främst i konsumentkongressernas aktiviteter och 

resultat.”71 I denne renessansen for kooperativ ideologi fantes en uttrykt skepsis til en for sterk 

vektlegging av den forretningsmessige siden av forbrukerkooperasjonen. 

Det er grunn til å hevde at noe av den samme utviklingen foregikk i Norge gjennom 

1970-årene. På den ene siden fremstår det som klart at kooperasjonen fremdeles ville forsøke 

å utdanne forbrukerne i rasjonell handel, og ikke bare selge dem flest mulig varer, en slags 

hjelp til selvhjelp. Dette kan sees ut fra blant annet arbeidet med Forbrukerprogrammet, 

kooperative holdninger til reklame, og også på mange av kursene som ble holdt i kooperativ 

regi. Blant annet skulle brevkurset ”Forbruker – med viten og vilje”, som kom for første gang 

i 1971, bevisstgjøre forbrukerne omkring spørsmål om reklame, motepress, fri konkurranse, 

valgfrihet m.m.72 På den andre siden var det en tendens til at merkantile hensyn kom foran 

idealistiske, hvor NKL sluttet rekkene med den øvrige handelen i kamp mot offentlige tiltak 

                                                 
69 Forbrukeren 6/7 – 1975: ”Objektivitet er ikke alt”  
70 Hwang: Folkrörelse eller affärsföretag s. 103 – 128  
71 Eronn, Lars: ”Att leva upp til företagsformen” i Böök, Sven-Åke (red) Kooperationen på 80-talet, småskrift 
nr. 2 – 1980, Kooperativa Institutet, Stockholm 1980 s. 24 
72 Norevik, Sissel (red) Forbruker – med viten og vilje. Utgitt av LO, NKL, AOF og Folkets Brevskole, Oslo 
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som i utgangspunktet var ment for å beskytte forbrukerne. Kooperasjonen fremsto som  mer 

lik den øvrige handelen, til tross for at bevegelsen, slik vi har sett, mente den hadde et annet 

motiv for butikkdriften enn de andre aktørene.  

Utviklingen mot en sterkere vektlegging av merkantile interesser skjedde imidlertid 

under sterke diskusjoner innad i bevegelsen. Skillelinjene gikk ofte mellom det merkantile og 

det ideelle, og mellom det lokale og det sentrale. Som vi har sett over preget dette 

diskusjonene omkring den kooperative reklame. Personer i  toppsjiktet i NKL var langt 

mindre drastiske i sine uttalelser om dette temaet enn personer lengre nede i bevegelsen. I et 

innlegg på kongressen i 1971 siterte Peder Søiland den fremstående svenske kooperative 

ideologen Anders Örne:  

…hvis man tror at det kooperative program bør være sammensatt av en bukett 
politiske og sosiale ønsker som er plukket opp innenfor eller utenfor medlemskretsen 
og bifalt av en majoritet, da risikerer man å komme ut i et håpløst virvar av ideer, 
bestrebelser og ønsker som ikke har det minste med kooperasjonen å gjøre.73  

Samvirkeorganisasjonen skulle etter Søilands oppfatning først og fremst være en 

konkurransedyktig økonomisk organisasjon til tjeneste for medlemmene. Butikkdriften var 

grunnlaget for folkebevegelsen, som bare kunne overleve dersom den økonomiske delen av 

bevegelsen var frisk. Men omvendt fantes ingen slik sammenheng; den økonomiske driften 

kunne fint sikres uten at bevegelsens tradisjonelle verdier og oppgaver ble ivaretatt og 

videreført. Derfor fikk utviklingen av kooperasjonen som en konkurransedyktig aktør i 

handelen ofte forrang fremfor utviklingen av kooperasjonen som en motkraft til antatt 

uheldige utviklingstrekk i det moderne forbrukersamfunnet. 

Dette synet var imidlertid ikke enerådende, slik blant annet arbeidet med 

Forbrukerprogrammene i 1970-årene viste. Resultatet av prosessen som lå bak det endelige 

programmet viste klart av det var et sterkt engasjement innad i den norske 

forbrukerkooperative bevegelsen som krevde klarere skillelinjer mellom kooperativ og privat 

handel. Dette skillet var etter enkeltes mening noe som bare ble trukket frem i festtaler, men 

som altfor sjelden matrialiserte seg i praksis. Mange mente at den ensidige vektleggingen av 

forretningsdriften kom i konflikt med kooperasjonens opprinnelige funksjon, og at 

kooperasjonen dermed mistet sin misjon. Det ble etterlyst et kooperativt særpreg, noe som 

skulle skille forbrukersamvirket fra en hvilken som helst annen butikkjede. NKLs 
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ungdomssekretær Inge Christoffersen var knallhard i sin kritikk av hvordan kooperasjonen 

forholdt seg til egen ideologi i 1970-årene:   

Noe av det første som bør gjøres er å fjerne det merkantile teppet som er i ferd med å 
påføre kooperasjonen en sykdomstilstand hvis symptomer arter seg som ideologisk 
klaustrofobi. Dette er muligens en av de mest iøynefallende årsaker til at 
kooperasjonen er kommet i miskreditt med forbrukerinteressene74

Også andre var opptatt av hvordan kooperasjonen var i ferd med å miste sin egenart. Fra 

venstresiden i det politiske landskapet ble dette sett på som et svik i forhold til den 

opprinnelige ideologien. Det venstreorienterte tidsskriftet Kontrast viet i 1974 et helt nummer 

til artikler om venstresidens dreining i retning markedsliberalismen.75 I dette nummeret ble 

kooperasjonens mangel på ideologisk konsistens behandlet utførlig. John O. Egeland skrev i 

sitt bidrag at kooperasjonen fjernet seg fra sine kollektive tanker og underkastet seg 

kapitalismens individualisme.76 Med dette mente han at forbrukersamvirket hadde forlatt 

mange av sine gamle prinsipper, og dermed ikke skilte seg vesentlig fra andre store 

handelsbedrifter. Disse påstandene ble problematisert av Sverre Hartmann i Forbrukeren i 

1975. Der skrev han blant annet at ”Samvirke har i dagens kompliserte samfunn fått nye 

forutsetninger. Man ville gjøre forbrukerkooperasjonen til et fremmedlegeme i dagens Norge 

dersom man ville kreve praktisert prinsipper anno 1905.”77 Kooperasjonen skulle være 

moderne, og for å være moderne måtte man jenke litt på de originale kooperative dogmene.  

 Også konkurrentene i handelen fastholdt at kooperasjonen manglet særpreg, og at det 

var lite som skilte kooperativ og privat handel. Det var imidlertid ikke slik at konkurrentene 

etterlyste den kooperative egenarten. Konkurrentene reagerte på det de så på som urettferdige 

skatteregler som kom kooperasjonen til gode.78 Representanter for den private handelen 

mente at samvirkebeskatningen var et urettmessig privilegium som tiden hadde løpt fra, siden 

kooperasjonen slett ikke var noe vesensforskjellig fra annen dagligvarehandel. Likevel ble de 

spesielle skattereglene behold helt frem til 1991. 

Formannen i NKL kom i intervjuet ”Hva brenner du for nå, Peder Søiland?” fra 1979 

inn på spørsmålet om ikke kooperasjonen hadde lagt for liten vekt på den idealistiske siden av 

organisasjonen. Her sa han blant annet: 
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Det er mange som vil hevde at det er blitt lagt for stor vekt på den økonomiske og 
forretningsmessige siden, men her må man være oppmerksom på at det er det klima vi 
arbeider i som til enhver tid bestemmer hvor hovedkreftene skal settes inn. Og vi kan 
vel si at vi i de senere år har hatt et hardt økonomisk klima og at dette kanskje har ført 
til at det har blitt lagt særlig vekt på å løse de økonomiske driftsspørsmål til fordel for 
forbrukerne.79

Søiland var altså mest opptatt av den økonomiske siden av den kooperative bevegelsen. Det 

kan virke som han mente at ideologisk forankring var viktig, og at kooperasjonen burde bruke 

denne forankringen til å vise at organisasjonen var en interesseorganisasjon for forbrukerne så 

vel som en økonomisk aktør. Men dette skulle altså skje under forutsetning av gode 

økonomiske tider. Sett i lys av at 1970-årene var en særdeles god periode for kooperasjonen 

som helhet, i alle fall frem til pris- og lønnsstoppen i 1978, kan det virke som det ikke ble lagt 

så mye i dette. Mange samvirkelag fikk problemer med å opprettholde lønnsomheten i 1970-

årene, men NKL og langt de fleste av de større samvirkelagene drev med solid overskudd. S-

lagenes omsetning steg fra 3,3 milliarder kroner i 1971, til 7,8 milliarder kroner i 1979.80 Selv 

prisstingningen tatt i betraktning var dette en omfattende økning. NKLs administrerende 

direktør Knut Moe uttalte i et intervju med Vårt Marked i 1979 at ”1970-årene har vært gylne 

år for norsk varehandel og for norsk forbrukerkooperasjon.”81 Søiland fastholdt likevel at det 

var den økonomiske driften som måtte være det viktigste, og at ideologisk tenkning omkring 

kooperasjonens særpreg måtte komme i annen rekke under de økonomiske omstendighetene.  

Fra ledelsen i NKL ble det lagt vekt på at kooperasjonen best sikret sine medlemmer 

ved å fokusere på organisasjonens komparative fortrinn; solid og rasjonell butikkdrift og en 

lojal kundekrets basert på medlemskap og demokratisk innflytelse. De ideologiske aspektene 

ved kooperasjonen fremsto imidlertid som noe vage størrelser. Den kooperative egenarten ble 

ofte etterlyst, men sjelden nærmere definert, slik Anders Rongen fra Representantskapet 

påpekte i Forbrukeren i 1974:  

Peder Søiland plar seie at vi er ein ideell organisasjon som driv økonomisk 
virksomheit. Ofte kunde ein med like stor rett seie at vi er ein økonomisk organisasjon 
med ope medlemsskap, men la nå Søiland få halda på sitt. […] I dag trur eg det mest 
er butikkar, prisar og service som gir medlemmer, ikkje så mykje den kooperative 
idé.82  

                                                 
79 Forbrukeren nr. 5 – 1979: ”Hva brenner du for nå, Peder Søiland?”  
80 NKLs årsberetning 1971, NKLs årsmelding 1979 
81 Vårt Marked uke 17 – 19: 1979: ”1970-årene har vært en gullalder for norsk varehandel” 
82 Forbrukeren nr. 1/2 – 1974:  ”Samvirkebevegelsens ideologi”   
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Rongen gikk videre så langt som til å si at ”At ein har råd til å unnvera ein ideologi ser eg på 

som ein styrke for eit samfunn.” Selv om dette kunne virke fjernt fra uttalelser fra andre innen 

kooperasjonen var meningene hans likevel ikke så langt unna utgangspunktet til NKL. NKL 

hadde som utgangspunkt at kooperasjonen gjennom praktiske tiltak kunne vise seg som en 

forbrukerorganisasjon med gjennomslagskraft nok til å være relevant for alle forbrukere. I 

forbindelse med igangsettelsen av forarbeidet til Forbrukerprogrammet sa Peder Søiland på 

kongressen i 1971: 

For oss innenfor kooperasjonen bør det etter mitt skjønn være en oppgave å reise 
forbrukerspørsmål og drøfte forbrukerproblemene på en slik måte at de får nær 
tilknytning til den praktiske virksomheten som vi driver med. Personlig er jeg meget 
interessert i at så skal være tilfelle, idet jeg finner at man ofte i debatten om 
forbrukerspørsmålene blir noe for filosofisk, og at man kanskje fra tid til annen går litt 
ut over det som det realistisk sett er rimelig at vi kan gjøre noe med.83

Spørsmålet var om ikke de filosofiske spørsmålene omkring forbrukersamfunnets utvikling 

ble for luftige i møte med de daglige spørsmål om fortjeneste for NKL og samvirkelagene. 

Som representanten Ole Ringen fra Oppland uttrykte på kongressen i 1980: ”Det ideologiske 

slør som en gang samvirkebevegelsen hadde over seg, har avtatt sterkt, det er i ferd med å 

fjerne seg fra vår kooperasjon. Det er flere og flere som ikke ser forskjell på et samvirkelag og 

den private handel.”84 Dette til tross for at det gjennom hele det foregående tiåret hadde 

foregått omfattende diskusjoner om kooperasjonens egenart. 

Debatten omkring det kooperative særpreget, som i noen grad er gjengitt i dette 

kapittelet, kan bidra til å belyse hva slags klima de blå-hvite varene ble lansert i. Det 

kooperative særpreget var etterlyst fra mange hold innad i organisasjonen, og derfor passet det 

særdeles godt å lansere disse varene med et ideologisk, forbrukerpolitisk element knyttet til 

seg. De ble lansert som en motvekt til vareflom, tilbudssirkus og uredelig reklamepåvirkning, 

og var ifølge tidsskriftet Forbrukeren ”en forbrukerpolitisk sak av første rang.”85 Varene 

skulle være kooperasjonens tilbud til særdeles bevisste forbrukere som visste hvor 

unødvendig dyre varene ble som følge av markedsføring i vid forstand.  

Prosjektet høstet begeistring i flere leire innad i kooperasjonen. Både de som var 

opptatt av ideologiske spørsmål og de som var grunnfestet i tanken om at det viktigste var å 

sikre et størst mulig overskudd til samvirkelagene. I de blå-hvite varene kom ikke disse sidene 
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i konflikt med hverandre. Hvis de blå-hvite varene solgte godt, ville både kooperasjonen og 

forbrukerne tjene på det, ble det hevdet.  

For det første ville det være et godt tiltak overfor forbrukerne. De blå-hvite varenes 

faste lave pris året gjennom skulle sikre forbrukerne mot triksing med før-og-etter-priser som 

var umulige å etterprøve. Her skulle konsumentene garantert få valuta for pengene, samtidig 

som forbrukersamvirkets mål om gode varer til rimelige priser kunne bli oppfylt. I en 

lederartikkel i Forbrukeren sto det i forbindelse med lanseringen av de blå-hvite varene: 

De merkeløse varer kan sees dels som et alternativ til merkevarer på tilbud, til 
sjokkpriser osv., og dels som et middel til å gjøre vareinnkjøp enklere og lettere for 
forbrukerne som ved å kjøpe blå/hvitt vil være sikre på alltid å få full valuta for 
pengene. Disse varene vil aldri komme på tilbud fordi de tilbys til stadig lavpris.86

For en del var dette selve målet med varene, at man skulle slippe å lure på om man hadde 

kjøpt varen til den riktige prisen. Endelig kunne man komme tilbudssirkuset til livs. Det 

kooperative tidsskriftet Handelsbestyreren, som lenge hadde vært opptatt av tilbudssirkus og 

sortimentsvurderinger, var svært fornøyd med det nye tiltaket: ”Det er begrenset hva som kan 

spares ved å fly gatelangs etter tilbud på dagligvarer etter at de blå-hvite har kommet på 

markedet.”87   

For det andre ville det være en fordel for kooperasjonen å vise sin egenart gjennom 

dette prosjektet. Ved å lansere merkeløse varer uten særlige markedsføringsutgifter viste 

kooperasjonen at den tok forbrukerne på alvor. Mange mente at dette var den kooperative idé 

omsatt til praksis. Enkelte stilte spørsmål om det var mulig å tjene noe særlig på å selge slike 

varer, siden prisen og avansene skulle være lavere i alle ledd. Det var for kort tid siden KF 

hadde lansert sine varer til å si hvorvidt det hadde generert høyere inntekter, så NKL kunne 

ikke gi noe svar på dette. Men ved siden av inntjeningen så NKL muligheter for en positiv 

profilering av kooperasjonen, og dette var minst like viktig som de direkte inntektene. Leder 

for dagligvaresektoren, Per Brynning, skrev i et brev til administrerende direktør i NKL Knut 

Moe 20. april 1979: 

Spørsmålet om inntjening må en selvsagt ha for øyet når en skal vurdere en eventuell 
igangsetting av et slikt prosjekt. Jeg antar at man neppe kan regne med vesentlig større 
inntjening, men et tiltak med merkeløse varer vil gi kooperasjonen en kanskje hårdt 

                                                 
86 Forbrukeren nr. 2 – 1980: ”Merkeløse varer til stadig lavpris”   
87 Handelsbestyreren nr 2 – 1981: ”Blå/hvite – en vitamininnsprøytning for kooperasjonen”   
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[sic]tiltrengt profil og gi S-lagene noe å gå inn for som er særpreget for 
kooperasjonen.88

Lederen for arbeidsgruppen som forberedte lanseringen, Svein Stokke, var på linje med 

Brynning. Det viktigste var å skape et positivt inntrykk av Forbrukersamvirket. Dette skulle 

imidlertid også føre til økte inntekter for samvirkelagene og NKL. I et notat datert 2. mars 

1979 skrev han at 

Ved siden av å selge lavprisserien må hovedmålsettingen med lanseringen være at 
kooperasjonen oppnår goodwill ved dette tiltaket og at serien totalt blir så interessant 
at man trekker nye kunder til S-lagene, slik at dette blir et effektivt tiltak for å 
opprettholde/øke S-lagenes markedsandel i den vanskeligere situasjon som man nå er 
inne i.89

Dermed skulle flere målsetninger bli fylt. Forbrukersamvirket ville med disse varene vise at 

det gikk an å være prinsippfast og samtidig tjene penger. Dette var en måte for 

samvirkelagene som forbrukerorganisasjon og aktør i dagligvarehandelen å unngå altfor 

vidtrekkende lovbestemmelser i forbrukerspørsmål, og samtidig arbeide for medlemmenes 

velferd.  Kooperasjonen mente at de blå-hvite varene kunne være et tiltak for å styrke 

forbrukernes stilling i markedet, uten at dette gikk utover deres suverenitet.  

Konklusjon 

Lanseringen av kooperasjonens merkeløse varer kan sees på som en realisering av flere 

underliggende idéstrømninger som gjorde seg gjeldende i kooperasjonen, og til en viss grad i 

samfunnet for øvrig, gjennom 1970-årene. Drømmen om en varehandel uten reklame, uten 

forstyrrende tilbudsaktiviteter og andre skrålende markedsføringstiltak var uttrykk for 

holdninger som var gangbare i kooperative kretser da de blå-hvite varene ble lansert. 

Representanter for kooperasjonen var imidlertid langt fra alene om slike skeptiske holdninger 

til det moderne massekonsumet. I det offentlige ordskiftet omkring forbruk og varehandel var 

det mange som mente at det burde legges begrensninger på omfanget av reklame og mengden 

varer generelt.  

I dette klimaet ble de blå-hvite varene lansert som et forbrukerpolitisk tiltak for å 

bremse en utvikling kooperasjonen anså å være uheldig. De blå-hvite varene skulle dempe 

”tilbuds- og reklamehysteriet” og bringe redelighet inn i handelen, som etter NKLs syn var 

                                                 
88 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra Per Brynning til Knut Moe datert 20. april 1979 
89 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Notat til arbeidsgruppen for blå-hvite varer datert 2. mars 1979 
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preget av ikke-rasjonell reklame og utilbørlig lokking av kunder til butikkene på falske 

premisser. Det var særlig variasjonene mellom tilbud og normalpris på oppreklamerte 

merkevarer som fremsto som problematisk. Varene skulle være et edruelig alternativ til alle 

lokkevarene, og dermed skape mer orden i dagligvarehandelen.  

Gjennom 1970-årene var det blitt hevdet fra mange hold innen kooperasjonen at det 

ble lagt altfor stor vekt på den merkantile siden av bevegelsen, og for liten vekt på det 

idealistiske arbeidet. Mange etterlyste et kooperativt særpreg, men hva som lå i dette var ikke 

alltid like klart. Enkelte mente at kooperasjonen burde fungere som en motvekt til den private 

handelen, og ikke gå inn på dennes premisser. Et tiltak i denne retningen kunne være å la være 

å ta i bruk reklame. 

Det er grunn til å hevde at de blå-hvite varene representerte et kompromiss mellom de 

innen kooperasjonen som mente kooperasjonen skulle opptre mer politisk enn den gjorde, og 

de som mente at kooperasjonen først og fremst skulle drive rasjonelt og tjene penger der den 

kunne, til nytte for bevegelsens medlemmer. Dette kompromisset var ikke utrykt i rene ord, 

men kom til uttrykk i diskusjonen om hvorvidt NKL og S-lagene kunne tjene noe på de 

merkeløse varene. Argumentene som ble brakt til torgs var at dette var et forbrukerpolitisk 

tiltak som passet godt for å markere en kooperativ egenart. Selv om det ikke var sikkert at 

kooperasjonen kom til å tjene noe særlig på dette prosjektet, så ville det lønne seg allikevel, 

siden kooperasjonens særpreg ville skinne gjennom og dermed vekke interesse for 

samvirkesaken hos forbrukerne. De merkeløse varene var altså noe de aller fleste i bevegelsen 

kunne være enige i at var et godt tiltak både for forbrukerne og for kooperasjonen.  

De blå-hvite varene ble altså sett på som et praktisk tiltak som kunne bringe flere inn i 

den kooperative folden, og samtidig gi kooperasjonen en mer markert profil som en 

organisasjon som kjempet for en mer redelig handel, på forbrukernes side mot private 

kapitalister. I de blå-hvite varene møttes flere holdninger som tradisjonelt hadde støtte i 

samvirkebevegelsens idégrunnlag, som motstand mot unødvendig pynt og staffasje, motstand 

mot bruk av reklame som lokkemiddel for å lure forbrukerne til å kjøpe noe de egentlig ikke 

ville ha, og en prisfastsettelse som bygget på varenes reelle verdi. Dette skulle gi et grunnlag 

for en rasjonell handel. De skulle være billige og bra, og de skulle ha et tilforlatelig ytre som 

det ikke skulle reklameres for. Varenes kvalitet og deres lave pris skulle være tilstrekkelig til 

at fornuftige konsumenter gikk bort fra ”merkevarene”. I kooperativ sammenheng var slike 

former for korrektivtanker en del av den intellektuelle tradisjonen. Det enkle, ryddige og 

oversiktlige ble vektlagt som kjerneverdier innenfor den kooperative handelen, i motsetning 

til uorden og ”sirkus”. De blå-hvite varene skulle presenteres som en konsekvens av dette.  
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Dette var imidlertid et budskap som måtte formidles til forbrukerne. Neste kapittel vil 

omhandle det direkte forarbeidet og selve lanseringen av varene, og videre mottakelsen de 

fikk.  
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3. Lansering og umiddelbar popularitet  

1980 – 1983 

Som vi har sett fantes det enkelte ideologiske føringer i kooperasjonen som gjorde at personer 

i organisasjonen tente på ideen om generiske varer som et uttrykk for en kooperativ egenart 

den private handelen manglet. Kooperasjonen hadde dessuten produksjons- og 

logistikktekniske forutsetninger for lansering av slike varer. Egenproduserte varer var ikke 

noe nytt for kooperasjonen. NKL hadde stått for egen produksjon siden overtakelsen av 

margarinfabrikken Norge i 1911, og dette produksjonsapparatet var stadig blitt utvidet til nye 

sektorer. Dette produksjonsapparatet spilte en stor rolle i forbindelse med satsningen på de 

merkeløse varene, og vil bli behandlet først i kapittelet. 

Dette kapittelet omhandler videre tiden rett forut for, og den nærmeste tiden etter, 

lanseringen av de blå-hvite varene. Hvilke strategier la NKL opp for lanseringen av varene, 

og hvordan lykkes disse i forhold til å skape interesse for varene? Hvordan tok media, 

konkurrenter, og til sist forbrukerne imot budskapet som ble formidlet i forbindelse med selve 

lanseringen? De blå-hvite varene kan, som vi har sett, forstås som et forsøk fra NKL på å øke 

troverdigheten som seriøs forbrukerorganisasjon så vel som dagligvareforhandler og grossist. 

Kan man si at kooperasjonen lyktes med dette overfor media og forbrukerne?  

 Siden de blå-hvite varene var et opplegg som var utarbeidet av NKL kan det også være 

interessant å se på hvordan samvirkelagene tok imot og fulgte opp konseptet. Var dette noe 

samvirkelagene selv ønsket, og hvilken innflytelse hadde de i så fall på utfallet av 

lanseringen? 

Kooperasjonens praktiske forutsetninger for lansering av blå-hvite varer 

Forbrukersamvirket var den eneste aktøren i det norske dagligvaremarkedet som hadde 

mulighet til å fange opp den merkeløse trenden da den kom fra utlandet i 1970-årene. Dette 

kom av at NKL eide egne fabrikker som kunne ta seg av produksjonen av varene, og at 

samvirkelagene utgjorde et stort, autonomt salgsledd som kunne distribuere varene til 
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forbrukerne uten frykt for boikott fra leverandørene. Den private handelen besto i det store og 

hele av mindre aktører som ikke hadde stor nok markedsmakt til å få industrien til å produsere 

varer eksklusivt for dem, i den grad de ønsket det. Industrien var svært negativt innstilt til 

produksjon av merkeløse varer, og hegnet om sine egne merkevarer. En liten aktør ville ikke 

kunnet presse industrien til å produsere varer uten industriens merker. 

Selv om det demokratiske grunnlaget i Forbrukersamvirket var desentralisert, og det 

enkelte samvirkelag hadde innflytelse på utviklingen i organisasjonen, utgjorde NKL et sterkt 

sentralledd som virket som pådriver for nye ideer i handelen. Dette var noe den private 

handelen manglet i 1980, og var en annen faktor som bidro til at kooperasjonen var den eneste 

aktøren med mulighet for å ha merkeløse varer i sitt sortiment. Den private handelen besto av 

mindre enheter, og i den grad aktørene var organisert i kjeder var disse begrenset til 

samarbeid om felles profil og i noen grad felles reklame. 

Dessuten hadde Forbrukersamvirket tette bånd til forbrukerkooperativer i andre land, 

og da særlig de nordiske søsterorganisasjonene Kooperativa Förbundet (KF) i Sverige, 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) i Danmark, Suomen Osuuskaupojen 

Keskuskunta (SOK) og Kulutussosuukuntien Keskuliitto (OTK) i Finland. NKL samarbeidet 

med den svenske kooperasjonen om både produksjon og markedsføringsstrategi av de 

merkeløse varene.  

Kooperativ produksjon av egne varer var en forutsetning for satsningen på blå-hvite 

varer. Disponent Svein Stokke ved NKLs dagligvareavdeling, som  var en av ildsjelene bak 

de blå-hvite varene, uttalte i et intervju ett år etter lanseringen av de første varene at ”hadde vi 

ikke hatt egenproduksjon innen kooperasjonen, hadde vi ikke hatt mulighet til å satse på de 

merkeløse varene.”1 Dette hadde sammenheng med at avansen på varene skulle kuttes i alle 

ledd, hos produsentene, grossisten (altså NKL) og i salgsleddet (altså S-lagene). Dette var 

bare mulig siden kooperasjonen selv hadde kontroll over alle de tre funksjonene. 

NKL hadde drevet produksjon siden kooperasjonen tok over margarinfabrikken Norge 

i 1911. Det kooperative produksjonsapparatet var senere blitt utvidet til å omfatte et variert 

spekter av varer, fra konfeksjon til dagligvarer, via elektriske apparater og sportsutstyr.2  Fra 

1968 startet forbrukerkooperativene i Norge, Sverige, Danmark og Finland samproduksjon av 

dagligvarer.3 Dette samarbeidet ble videre utviklet gjennom i 1970-årene gjennom 

oppbyggingen av de såkalte ”Nord-bedriftene” (Nordchocklad og Nordtend), et arbeid som 

                                                 
1 Vårt Blad  7. februar 1981: ”Forbrukerne har spart 22 millioner på de merkeløse varene”. 
2 NOU 1978: 5 Samvirkebeskatning s. 47 – 51  
3 Forbrukeren nr. 1 – 1970: ”Rapport fra Nordkoop”   
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ble sluttført i 1975.4 De nordiske samarbeidsbedriftene produserte senere en rekke av de blå-

hvite varene for det norske og svenske markedet. I 1980 hadde NKL en omfattende 

produksjon av både matvarer og såkalte ”non-foodvarer”, enten i samarbeid med de andre 

forbrukersamvirkene i Norden, eller på egen hånd.   

Kooperativ produksjon hadde i begynnelsen tre praktiske begrunnelser. Den ene var at 

Forbrukersamvirket sto i fare for boikott fra private leverandører, den andre at organisasjonen 

ville motvirke karteller og prissamarbeid i industrien. Den tredje begrunnelsen var at 

kooperasjonen skulle konkurrere effektivt med de private bedriftene, for deretter å presse det 

generelle prisnivået på industrivarer nedover.5 Den første begrunnelsen hadde mer eller 

mindre falt bort i 1970- og 80-årene, mens fokuset på kooperativ produksjon som en 

prispresser fremdeles var like aktuelt. Dette var et grunnlag for produksjon av blå-hvite varer. 

Kooperasjonen merket seg bransjer som etter NKLs vurdering hadde for høye marginer, eller 

hvor tilbudsaktiviteten var urimelig høy, og satset på å lage blå-hvite varer til 

konkurransedyktige priser. Det kunne være bransjer hvor en eller få aktører var svært 

dominerende, hvor kooperasjonen ønsket å motvirke monopoltendenser. På enkelte områder 

lyktes NKL med denne strategien, på andre områder var den egne produksjonen rene 

tapsprosjekter.6 I Sverige mente KF å ha sett en effekt i denne retningen en stund etter at 

tannkremen ”Tandkräm” var blitt lansert.7 Den gjennomsnittlige prisstigningen  fra 1974 til 

1977 var ifølge Kooperatören langt lavere for tannkrem enn for andre hygieneartikler. KF 

mente dette hadde sammenheng med introduksjonen av tannkrem som merkeløs vare. Den 

samme mekanismen hadde fungert også når de andre merkeløse produktene kom på markedet: 

”Kooperationens konkurrenter tvingats anpassa sina priser till de blå-vita varornas för inte 

förlora för stor del av marknaden.”8 Dermed hadde lanseringen av merkeløse varer åpenbart 

vært berettiget. KF hadde ifølge Kooperatören oppnådd en mer åpen priskonkurranse, med 

den følgen at prisstigningen hadde stagnert. 

Noe av poenget med merkeløse varer var dessuten, paradoksalt nok, å skaffe nye 

kooperative varer et samlende merke og dermed større oppmerksomhet, slik at de skulle 

kunne konkurrere med de etablerte merkevarene den private industrien produserte. De 

kooperative fabrikkene hadde en rekke forskjellige produkter innenfor de samme kategoriene, 

og kunne trenge en profil for varene sine. Bare unntaksvis fungerte kooperasjonens 

                                                 
4 Forbrukeren nr. 1 – 1976: ”Nordisk samarbeid – en hverdagsjobb”   
5 NOU 1978: 5 Samvirkebeskatning s.43 – 44  
6 Dette vil bli behandlet nærmere i kapittel 4 i oppgaven 
7 Kooperatören nr. 4 – 1978: ”’Tandkräm dämpade prisstegringarna” 
8 Kooperatören nr. 3 – 1985: ”Marginalförlust för privathandelen bakom förtalet av blå-vita varor” 
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egenproduserte varer på samme måten som industriens merkevarer. Coop kaffe og merket 

Goman var sterke merkevarer, mens de øvrige merkene, som for eksempel Nordtends 

deodorantserie ”Blue Note” og ”Yellow Note” forble ukjente for folk flest. I alle fall ble de 

byttet ut med serien ”Just” etter forholdsvis kort tid.9

Kooperasjonens enhetlige blå-hvite serie skulle gi de egenproduserte varene en 

etterlengtet profil, og gjøre dem lett gjenkjennelige i butikkene. Varene skulle virke 

prisregulerende ved at kooperasjonen kunne vise forbrukerne at det gikk an å produsere varer 

billigere enn de veiledende prisene mange produsenter opererte med. Samarbeidet mellom de 

nordiske kooperasjonene sikret stordriftsfordeler for bedriftene og dermed mulighet for lavere 

priser til NKL og KF, og dermed videre til samvirkelagene og forbrukerne. Dessuten skulle 

merkeløse varer virke disiplinerende for resten av dagligvarebransjen. Kooperasjonen ønsket 

mindre tilbudssirkus i handelen, og håpte de blå-hvite varene kunne bidra i denne retningen. 

Såkalte ”handelsmerker”, ”private” eller ”egne” merker10 har vært lite representert i 

norsk handel sett i forhold til situasjonen i andre land i vesten.11 Handelsmerker kan defineres 

som varer som blir solgt eksklusivt hos én detaljist eller kjede. De blå-hvite varene var et 

typisk eksempel på et slikt handelsmerke, selv om varene i utgangspunktet ble betegnet som 

merkeløse. De to viktigste grunnene til at detaljistene satser på handelsmerker er, ifølge SIFO-

forskerne Eivind Jacobsen og Arne Dulsrud, for det første at de gir større fortjenestemargin 

for butikkjeden som helhet, og for det andre at slike varer kan fungere som en prispresser i 

forhandlinger med industrien.12 De fleste egne merker har, i likhet med de blå-hvite varene, 

tradisjonelt vært prisgunstige i forhold til industriens merkevarer.13 Kooperasjonen var alene 

om å selge egne merker gjennom størsteparten av 1980-årene. Først etter at de konkurrerende 

kjedene hadde skaffet seg store markedsandeler gikk de inn på dette området.14  

                                                 
9 Vårt Marked nr. 6 – 1979: ”Informasjon fra Nordtend” 
10 Slike egenproduserte merkevarer går under mange forskjellige betegnelser, både på norsk og engelsk. Jeg har 
valgt å bruke betegnelsen ”handelsmerker”, i tråd med Engen, Ole Henrik: Handelsmerker i norsk 
dagligvarehandel. Dette synes å være den mest utbredte betegnelsen i dagligvarebransjen. 
11 Gabrielsen og Sørgaard: Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen  s. 9 
12 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s. 136 
13 Gabrielsen og Sørgaard: Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen, s. 29 
14 Handelsmerker vil bli videre behandlet i kapittel 5 i oppgaven 
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Forberedelser til lansering av de blå-hvite varene 

Som vi har sett ble det tidlig i 1979 mye oppmerksomhet innad i organisasjonen rundt KFs 

blå-hvite varer. Fra Oslo Samvirkelag kom en henstilling til NKL om å lage norsk variant av 

opplegget, og samvirkelagsbestyrernes eget tidsskrift, Handelsbestyreren, skrev flere artikler 

om fenomenet. Interessen for merkeløse varer var markert også i Vårt Marked, som brukte 

forholdsvis mye spalteplass på den merkeløse tannkremen som var å få i S-lagenes butikker, 

og videre på den svenske videreutviklingen av ideen. 

 Prosjektet med en norsk utgave av generiske varer ble drevet frem av NKL. Etter et 

møte i Systemkjøpsrådet 3. mai 1979 satte NKL ned en ”hurtig arbeidende arbeidsgruppe” 

som i løpet av juni samme år skulle legge frem forslag til gjennomføring av prosjektet.1 

Systemkjøpsrådet var et rådgivende samarbeidsorgan for NKL og S-lagene, og skulle sikre at 

informasjon om kooperasjonens virksomhet gikk begge veier, fra NKL til S-lagene og 

omvendt. Arbeidsgruppen, som besto av Stein Stokke, Torkil Hessen, Rolf Nicolaisen og 

Einar Sandbråten fra NKL, utredet i løpet av 1979 mulighetene for en lansering av merkeløse 

varer i løpet av kort tid. Da arbeidsgruppen la frem sitt forarbeid for styret i NKL den 21. juni 

1979 ble det bestemt at også den norske kooperasjonen skulle satse på merkeløse varer. 

Arbeidsgruppen fikk grønt lys til å jobbe videre, og gjorde alle forberedelser til lanseringen, 

både utvelgelse av produkter og planlegging av markedsføringsopplegg helt frem til varene 

ble presentert på en rekke pressekonferanser 5. februar 1980.  

Det ble besluttet at det norske opplegget skulle lages over den samme lesten som det 

svenske. Det ble vurdert flere farger på pakningene, men gruppen kom frem til at det var best 

å følge KFs retningslinjer.2 Kooperasjonens vanlige farger, oransje og hvitt, ville gi et blast 

inntrykk, ble det hevdet, mens mørkeblått og hvitt ville gjøre varene synlig, siden de skilte seg 

ut fra andre varer. Emballasjen til varene var laget nettopp i dette øyemed, for å skille seg ut 

fra andre typer innpakning.  

KF hadde valgt å bruke sans serif fonten Futura på pakningene.3 Denne skrifttypen 

ble utformet av den tyske Bauhaus-designeren Paul Renner i 1928, og hadde en strengt 

funksjonalistisk stil.4 Et av kjennetegnene med Bauhaus-tradisjonen var funksjonalisme basert 

                                                 
1 K4 reol 8a, hylle 3: A-møter 1980 sak 1-123: orientering om Systemkjøprådets arbeid i 1979 
2 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”; ”Retningslinjer dekor og tekst emballasje merkeløse varer”, vedlegg til 
brev til Svein Stokke fra Rolf Nicolaisen datert 13. juli 1979 
3 ibid 
4 Hutchinson, James: Letters, Herbert Press, New York 1983, s. 229 
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på enkle geometriske former. Skrifttypen skulle altså gi inntrykk av enkelhet og 

funksjonalitet, akkurat som selve de blå-hvite varene skulle være enkle og ujålete. 

Arbeidsgruppen innhentet tillatelse fra KF til å benytte den samme typen innpakning som de 

svenske varene hadde, muligens uten å tenke så mye over skrifttypens historikk. Det var 

imidlertid ikke helt tilfeldig at et slikt funksjonalistisk uttrykk ble valgt i utgangspunktet. 

Kooperasjonen hadde lenge hatt en forkjærlighet for funksjonalismens formspråk.5 Det enkle 

og praktiske ble fremhevet som positivt, i motsetning til prangende og overdådige varer. 

Således ble det en sammenheng mellom de blå-hvite varenes innpakning og filosofien bak 

dem.  

Det ble avtalt produksjon ved de kooperative bedriftene Nordtend A/S, Nordchocklad 

A/S, Røra fabrikker A/S, Stavanger Packing A/S og Fiskeby A/B. Alle disse fabrikkene var 

kooperativt eid, noe som var en forutsetning for produksjonen. De to ”Nord-bedriftene” hadde 

siden 1975 hatt felles produksjon for kooperasjonen i Norge, Sverige og Danmark. Røra og 

Stavanger Packing var norske bedrifter, Fiskeby var eid av den svenske kooperasjonen. De 

blå-hvite varene skulle være av vanlig god kvalitet, og ha kooperasjonens S-merke trykket på 

emballasjen. I kooperativ sammenheng var dette et kvalitetsstempel, og det fordret at hver 

enkelt vare holdt en jevn kvalitet som tilfredsstilte de standarder som var satt. Derfor fikk 

NKLs prøvekjøkken og sentrallaboratorium ansvaret for å følge opp en streng 

kvalitetskontroll.6 Varene skulle testes gjennom tilfeldige kjøp fire ganger i året, og i tillegg 

skulle hver produksjon rutinemessig sendes inn til sentrallaboratoriet for kvalitetssikring. 

Innad i organisasjonen ble det stilt spørsmål om hvorvidt de blå-hvite varene hadde 

noe potensial for inntjening i noe ledd, siden tannkremen ikke hadde gitt noen stor fortjeneste. 

Som vi har sett var dette fremdeles uavklart da det ble vedtatt at NKL skulle sette i gang 

prosjektet, men kooperasjonen valgte likevel å satse på slike varer, mest for å markere en 

ideologisk profil som forbrukernes egen organisasjon. NKL håpte på å gjøre like stor suksess 

med markedsføringsopplegget til de blå-hvite varene som den svenske kooperasjonen hadde 

gjort med tilsvarende varer i Sverige. Ifølge pressesjef i NKL Rolf B. Thorkildsen hadde KF 

aldri fått så stor omtale i media som ved lanseringen av de blå-hvite varene i 1979.7 Dette var 

en bedrift NKL gjerne ville gjenta i Norge. NKL ville hente inspirasjon fra svenskenes 

                                                 
5 Dette vil bli belyst i Tonje Leborgs kommende hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo. Dette tema 
behandles også i Alex: Den rationella konsumenten  
6 K4 reol 8a, hylle tre: boks merket: Dok. fra Torkil Hessen II, brev fra Svein Stokke til produsenter av blå-hvite 
varer datert 8. februar 1980 
7 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: brev til Rolf Nicolaisen (NKL) fra Kjell Eklund (KF) datert 12. juni 
1979 
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strategi, og slik forsøke å få norske media til å interessere seg for produktene. Siden den 

merkeløse tannkremen hadde tilrevet seg markedsandeler i S-lagene uten en bred lansering 

mente de ansvarlige at et bredere spekter av merkeløse varer hadde en fremtid også i Norge. 

Tannkremen ”Tannkrem” var blitt introdusert av NKL i 1976, og i 1980 hadde den 30 prosent 

av S-lagenes salg av tannkrem.8 Dette hadde foregått uten særlig oppstuss, og uten noen form 

for annonsering utenfor butikkene. Det var derfor grunn til å tro at lanseringen av blå-hvite 

varer ville falle i god jord hos forbrukerne. 

På et møte i Systemkjøpsrådet 25. mai 1979 understreket imidlertid Svein Stokke at en 

lansering av slike produkter mest var ment som en hjelp fra NKL til butikkene i 

markedsføringsøyemed. Han regnet det for sannsynlig at det heller ikke i Norge ville ligge 

noen stor ekstrafortjeneste i slike varer på noe ledd.9 Stokke hevdet at NKL og S-lagene ikke 

kunne regne med å tjene så mye på det rene salget av de blå-hvite varene, men at den 

indirekte effekten ville være flere kunder i butikkene.10 På dette grunnlaget valgte NKL å gå 

inn for å produsere vareserien. Målsetningen om inntjening kom først noe senere. 

Lansering av blå-hvite varer 

NKL hadde styringen med både produksjonen og lanseringen. De enkelte S-lag fikk klare 

instrukser for hvordan de skulle bringe nyheten om de merkeløse varene ut til folket. 

Lanseringen hadde en fast klarlagt regi, og det var ikke opp til de lokale kooperatører i S-

lagene rundt i landet å komme med egne utspill. Dette ble understreket i en spesialutgave av 

Vårt Marked: ”Annonsering i aviser på eget initiativ bør unngås, da en del av 

argumentasjonen overfor forbrukerne nettopp går på at det er lite eller ingen reklame for disse 

produktene.”11 Det skulle heller ikke forekomme tilbudsprising av disse varene, de skulle 

selges til den samme prisen uansett hvilken prisprofil butikken hadde ellers. Dette poenget ble 

understreket svært ofte, både før og etter lanseringen. Feil bruk av tilbudsprising ville komme 

i konflikt med markedsloven, og dette stred mot intensjonene med varene: ”Hele hensikten 

med opplegget er jo å komme frem til konstant lavpris uten tilbud.”12

 NKLs markedsavdeling la opp til en stor og samkjørt landsdekkende kampanje for å 

få størst mulig gjennomslag for budskapet. Det ble holdt pressekonferanser på alle NKL-

                                                 
8 Forbrukeren nr. 1/2 – 1980: ”Merkeløse varer til stadig lavpris”   
9 K4 reol 8a, hylle 3: A-møter 1980 sak 1-123 orientering om Systemkjøprådets arbeid i 1979 
10 K4 reol 8a, hylle 3: A-møter 1980 sak 1-123: orientering om Systemkjøprådets arbeid i 1979 
11 Vårt Marked salgsperiode 3 – 1980 s. 5 
12 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Telex fra Per Brynning til NKL datert 22. januar 1980. 
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lagrene og i mange av landets S-lag. Alle landets aviser fikk tilsendt en pressemelding som 

NKL Presse og Informasjon hadde utarbeidet, hvor de blå-hvite varene ble presentert i korte 

trekk.  

De ansvarlige for pressekonferansene hadde fått klare instrukser om hva de skulle 

legge vekt på i sine fremstillinger av den nye satsningen. NKLs markedsavdeling ville ha 

kontroll over regien på pressekonferansene, og lagde derfor en mal for hvordan åpningstalene 

skulle utformes. I denne malen ble det presisert at ”man legger vekt på den ideelle siden av 

lanseringen av de blå-hvite varer. Massemediafolk er svært på vakt mot merkantil 

tekstreklame.”13 I den samme malen sto det videre at varene skulle presenteres ”i minst like 

stor grad et forbrukerpolitisk tiltak som en merkantil sak.” Det var viktig for NKL at 

journalistene forsto at det ikke bare var noen nye varer som skulle vises frem for dem. Det var 

en helt ny idé, en helt ny tenkemåte i forhold til markedsføring som skulle introduseres.  

I forbindelse med pressekonferansene fikk de fremmøtte dessuten en blå-hvit 

bærepose med blå-hvite varer, slik at de selv skulle kunne bedømme kvaliteten på varene. 

Dette skulle sikre at journalistene forsto at det var gode varer det dreide seg om, ikke varer 

som var billige fordi de var av laber kvalitet. 

Varene fikk enorm oppmerksomhet i media da de ble lansert 5. februar 1980. NKLs 

egen presseavdeling registrerte i løpet av 1980 hele 140 omtaler av de blå-hvite varene, og det 

meste av dette var redaksjonelt stoff.14 Dette var bare et utvalg av de artikler som sto på trykk. 

Aviser over hele landet skrev om nyskapningen, og langt de fleste av dem var positive til det 

merkeløse initiativet. I tillegg til omtale i aviser ble lanseringen også dekket både i NRK radio 

og TV, og i lokalradioer ”fra Kristiansand i sør til Finnmark i nord.”15  

Den formidable interessen for disse helt ordinære varene med kjedelig innpakning 

representerte noe nytt i dagligvarehandelen i Norge. Selve varene skilte seg minimalt fra 

andre kooperative produkter, flere av dem var akkurat den samme varen som et kooperativt 

merkeprodukt bare med annen innpakning. Det var ideen bak dem som gjorde dem annerledes 

enn andre varer og fanget medienes interesse, akkurat slik NKL hadde håpet på. Det var ikke 

vanlig at lansering av nye typer tannkrem (med og uten fluor), makrell i tomat, toalettpapir, 

såpe, vaskepulver, teposer, jordbærsyltetøy og appelsinmarmelade fikk gjennomslag i alle 

nyhetskanaler. 

                                                 
13 K4, reol 3b, hylle 5, boks 102, konvolutt 12.3: momenter til orientering for de ansvarlige for 
pressekonferansene for merkeløse varer. 
14 SHA hylle 5a: Pressen om oss nr. 2 – 4 1980.  
15 SHA hylle 5a: Pressen om oss nr. 3 – 1980.  
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I tillegg til pressekonferansene ble det satt inn en halvsides ”kunngjøring” i de 28 

største avisene i landet, og dessuten i de største ukebladene. Dessuten trykte NKL 1 480 000 

flygeblader som skulle distribueres av posten. 16  Disse flygebladene inneholdt det samme 

budskapet som aviskunngjøringen. Annonsene ble presentert som kunngjøringer nettopp fordi 

lanseringen skulle skille seg ut fra reklame i vanlig forstand. Det skulle være en slags 

forbrukerinformasjon. Kunngjøringene forklarte hva slags produkter som kom på markedet, 

den lave prisen, den høye besparelsen og ikke minst grunnene til hvordan det kunne ha seg 

slik at disse varene var mye billigere enn tilsvarende varer av samme kvalitet. De viktigste 

grunnene til den lave prisen ble identifisert som billig masseproduksjon, enkel emballasje, 

faste priser, og viktigst av alt; minimale reklamekostnader. Denne informasjonen skulle sikre 

at forbrukerne oppfattet budskapet NKL kom med ved lanseringen av disse varene. NKL ville 

fremstå som en organisasjon for forbrukerne, en premissleverandør som kjempet mot 

tilbudssirkus og utilbørlig reklame i dagligvarehandelen. NKL ville sette varene i fokus, og 

gjennom ærlig informasjon gi forbrukerne varer til en lavere pris. 

For hver introduksjon skulle det komme en ny kunngjøring, men ellers skulle det ikke 

bli satt i gang markedsføringstiltak for varene. Dette var premissene for den lave prisen, som 

ble oppgitt å være 15 – 35 prosent lavere enn veiledende pris på tilsvarende varer.17

Lanseringen av de første blå-hvite varene var budsjettert til å koste 471 500 kroner, 

men dette ble overskredet med 238 000 kroner.18 I løpet av hele 1980 ble det brukt 1 383 500 

kroner på lanseringen av de tre første omgangene med blå-hvite varer. De totale 

budsjettoverskridelsene var på hele 441 000 kroner. NKLs samlede utgifter til reklame og 

demonstrasjon utgjorde i 1980 nærmere 30 millioner kroner.19 Lanseringen av de blå-hvite 

varene utgjorde altså bare 5 prosent av kooperasjonens totale reklameutgifter. Likevel var 

dette en forholdsvis stor andel, tatt i betraktning at det dreide seg om 20 forskjellige varer, 

som i utgangspunktet skulle være fri for reklameutgifter. 

De blå-hvite varene ble presentert som ”merkeløse”, hvilket på ingen måte var noe 

uproblematisk begrep. Alle varene hadde kooperasjonens lett gjenkjennelige S-symbol trykket 

på pakningene, så de var slett ikke merkeløse. SIFO-forskerne Jacobsen og Dulsrud la i boken 

Kjedenes makt til forbrukerens beste? til grunn at  

                                                 
16 Vårt marked  nr. 3 – 1980  ”Blå-hvite varer” 
17 Forbrukeren nr 2 – 1980 m.fl.  
18 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Totaloversikt revidert budsjett merkeløse varer 1980  
19 Forbrukersamvirket i Norge:  NKLs årsstatistikk  1981 s. 23 
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Ved siden av design og navn, er det emballasjen som gir varene identitet. Emballasjen 
er derfor noe langt mer enn en praktisk innpakning av varen. Ved sin grafiske og 
fysiske designbarhet er den en forutsetning for merkevareoppbygging. Dette er mest 
uttalt der hvor ulike produkter mht til innhold i utgangspunktet er forholdsvis like. I 
disse tilfellene bidrar emballasjen til å forstørre og fokusere på produktenes 
”personlighet” og spesielle posisjonering.20

Det var nettopp den originale emballasjen og ideen bak dem som gjorde de blå-hvite varene 

spesielle for forbrukeren, ikke varene i seg selv. Det dreide seg om høyst ordinære produkter 

som syltetøy og makrell i tomat. Ved å benytte seg av utradisjonell design på emballasje og et 

utypisk produktnavn skapte kooperasjonen en meget sterk merkevare.  

Reaksjoner på lanseringen  

Det store flertall av norske aviser, og dessuten NRK og Forbrukerombudet stilte seg positive 

til de blå-hvite varene. Mange aviser brukte formuleringer fra pressemeldingen NKL hadde 

sendt ut dagen før lanseringen. Det ble lagt vekt på at kooperasjonens tiltak var et alternativ til 

merkevarene, at det skulle bidra til å begrense tilbudssirkuset og reklamebruken, og dermed 

bidra til å senke prisene, til glede for forbrukerne. Dessuten kommenterte mange aviser at 

dette var et tiltak som stammet fra Frankrike, og som hadde spredt seg til mange land i 

Vesten. De merkeløse varene ble oppfattet som noe nytt og innovativt i dagligvarehandelen i 

Norge.  

Det kooperative tidsskriftet Handelsbestyreren roste varene fra lederplass, og hevdet at 

lanseringen innvarslet en ny tid i dagligvarebransjen.  Tidsskriftet tolket den store 

medieinteressen dit hen at mediene hadde oppfattet at blå-hvite varene skulle bidra til å 

redusere tilbudssirkuset betraktelig: 

Som fagblad er vi ofte innbudt ved lansering av varenyheter, men vanligvis er 
interessen heller laber. At det denne gang dreiet seg om en nyhet av ganske andre og 
vidtfavnende dimensjoner viste det faktum at også radio og fjernsyn spanderte 
oppmerksomhet til nyheten. Vi har tro på det som ble hevdet fra NKL-hold at det 
ligger et latent behov i det brede lag av forbrukere for denne typen varer.21

Handelsbestyreren la til grunn at det var et behov for merkeløse varer hos forbrukerne, og 

kunne dermed spå varene stor suksess.  

                                                 
20 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s. 129 
21 Handelsbestyreren nr. 2 – 1980: ”Blå-hvite varer – en demper på tilbudshysteriet.” 
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Dagsaviser av alle politiske avskygninger, fra Aftenposten til Arbeiderbladet, fulgte 

opp kooperasjonens utspill. Pressen var i det store og hele positive til merkeløse varer som 

virkemiddel i en rettmessig kamp mot reklamen som fikk større og større plass i samfunnet. 

Bare handelens egne tidsskrifter var gjennomgående negativt innstilte til varene. Aust Agder 

blad skrev om lanseringen av de blå-hvite varene på lederplass den 8. februar. Her roste 

avisen det kooperative tiltaket og hevdet at ”forbrukeren oppnår en lavere pris på en vare som 

har en like god kvalitet som om den hadde fått et eller annet sprudlende navn i en 

fargesprakende innpakning”22 Bergens Tidende kommenterte at 

De millionene som spares på reklame gjør seg utslag i en betydelig lavere pris. 
Studerer man eksemplene nøye, skriker det mot oss at det er vi som forbrukere som 
selv betaler dyrt for de glorete reklameannonsene som stråler mot oss fra ukeblad og 
aviser.23

Dette var typiske eksempler på hvordan det meste av pressedekningen av lanseringen var 

formulert, og de var som klippet ut av pressematerialet NKL hadde utarbeidet. Massemedia 

var i denne saken i det store og hele svært lite kritiske til sin egen rolle som formidler av 

nyheter, eller til produktene avisene skrev om. Også samvirkelagenes representanter fikk 

uttale seg relativt fritt i media: Disponent Charles Aagesen i NKL Grenland forklarte til 

Telemark Arbeiderblad at grunnen til at NKL lanserte disse varene var at ”Mange begynner 

etter hvert å bli lei av fargesprakende og råflott emballasje og gedigne reklamekampanjer hvor 

utgiftene til dette er inkludert i vareprisen.”24 Slike uttalelser var helt i tråd med det opplegget 

som hadde blitt utarbeidet sentralt. NKL ville gjerne understreke at de blå-hvite varene var et 

tiltak som skulle komme forbrukerne til gode ikke bare gjennom lavere priser, men også ved 

mindre vekt på reklame og sirkus i handelen. De blå-hvite varene skulle være alt annet enn 

”råflotte”, de skulle være forbrukerpolitikk omgjort til praksis. Liknende uttalelser fikk stå 

ukommentert i de fleste aviser.  

Da lanseringen fikk særdeles stor oppmerksomhet i mediene reagerte den private 

handelen på det de så som særbehandling av kooperasjonen i media. De mente presse, radio 

og TV hadde latt seg lure til å gi kooperasjonen mye gratis reklame, og innvendte at varene 

absolutt ikke var merkeløse, men tvert om kooperasjonens nye merkevarer.25 Norges 

Colonialgrossisters Forbunds organ, tidsskriftet Fritt Kjøpmannskap, beskrev i en artikkel 7. 

februar 1980 hvordan pressen villig skrev positivt om ethvert kooperativt tiltak. Tidsskriftet 
                                                 
22 Aust Agder Blad  8. februar 1980: ”Merkeløse”  
23 Bergens Tidende 5. februar 1980: ”Biligere varer uten fordyrende reklame”   
24 Telemark Arbeiderblad 5. februar 1980: ”Forbrukerne vil spare 15-35%”   
25 Handel og Distribusjon nr. 3 – 1980 ”’merkeløse’ varer fra kooperasjonen” 
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pekte på andre tilfeller hvor pressen ga kooperasjonen redaksjonell spalteplass uten at 

samvirket gjorde annet enn en hvilken som helst annen butikk, som for eksempel den 

systematiske begrensningen av varianter i 1978. Slik var det også med denne lanseringen. 

Fritt Kjøpmannskap hevdet at ”når det gjelder å skaffe seg PR har den private handel meget å 

lære av kooperasjonen. […] Avisene og TV og radio stiller opp og beretter med store oppslag 

om hvilket glimrende initiativ dette er.” 26 Tidsskriftet hevdet at mediene ikke var rettferdige 

overfor andre butikker, og at de sjelden skrev noe om nye kampanjer private butikker satte i 

gang. 

Både Norges Colonialgrossisters Forbund og Norges Industriforbund klagde medienes 

dekning av saken inn for Norsk Presseforbunds Tekstreklameutvalg, men fikk ikke medhold i 

at omtalen av de blå-hvite varene var i strid med pressens tekstreklameregler. I en uttalelse 

trykket i Dagspressen i forbindelse med behandlingen av saken skrev Tekstreklameutvalget at 

”kritikkløs formidling av produsentenes opplysninger om sine produkter er et problem 

Tekstreklameutvalget stadig møter.”27 Imidlertid ble ikke dekningen av lanseringen av de blå-

hvite varene sett som et problem. Tekstreklameutvalget hadde ikke kapasitet til å se på 

enkeltartikler fra lanseringen, men la til grunn for sin vurdering av saken at ”i denne aktuelle 

saken har vært en debatt i dagspressen der ulike vurderinger har kommet fram.”  

NRK kveldsnytt sendte et innslag om lanseringen kvelden før varene kom på 

markedet. I denne reportasjen fikk seerne høre to ganger at varene ble solgt 15 til 35 prosent 

billigere enn ”den vanlege prisen.”28 I samme reportasje uttalte Kjersti Graver fra 

Forbrukerrådet at ”Vi som jobber i sekretariatet er veldig fornøyd med at man nå gjør et 

forsøk på å bryte markedsføringen av merkenavn som det fremste argumentet folk skal kjøpe 

varer på.” I reportasjen ble det ikke presentert et eneste kritisk spørsmål om kooperasjonens 

grunner til å lansere slike varer, eller om dette var et markedsføringstiltak på linje med andre 

måter å skape blest om nye produkter. 

At en så seriøs nyhetsformidler som NRK, som til alt overmål var en statsstøttet 

monopolinstitusjon, sendte dette innslaget ble fra den private handelens side sett på som 

urimelig. NRK skulle være en reklamefri kanal, og innslaget om de merkeløse varene ble sett 

på som ren reklame. Paradoksalt nok, siden salgsargumentet for de blå-hvite varene i første 

rekke var innsparinger på reklameutgifter. 

                                                 
26 Fritt Kjøbmannskap 7. februar 1980: ”Nytt vellykket PR-fremstøt fra NKL”  
27 Dagspressen nr. 9 – 1980: ”NPs tekstreklameutvalg om blå-hvite varer”,  
28 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Utskrift av reportasje om blå-hvite varer. 
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Saken ble behandlet i Kringkastingsrådet med samme utfall som Pressens 

Tekstreklameutvalg, altså at kritikken ikke ble tatt til følge.29 Debatten omkring innslaget ble 

reist av Halvord Stensvold, som var valgt på Høyres kvote til Kringkastingsrådet, og for øvrig 

var informasjonssjef i Norsk Industriforbund. Han kalte innslaget for et ”overtramp”, men 

fikk flertallet i rådet mot seg. Debatten kom ifølge Bergen Arbeiderblad ”stort sett til å følge 

de politiske skillelinjene i Kringkastingsrådet”. Det vil si at venstresiden støttet kooperasjonen 

og høyresiden støttet den private handelen. 

At også Forbrukerrådet velsignet kooperasjonens merkeløse initiativ falt 

konkurrentene tungt for brystet. Representanter for den private handelsnæringen følte at 

kooperasjonen altfor ofte fikk uforholdsmessig stor oppmerksomhet både i media og hos 

offentlige forbrukermyndigheter. Slik var det også med de blå-hvite varene. Dette på tross av 

at salgsargumentasjonen gikk på tvers av de retningslinjene for prisopplysninger i reklame 

som Forbrukerombudsmannen hadde knesatt i 1974:  

Det er ikke grunnlag for å reklamere med ”rabatt” eller at man ”sparer” et visst beløp 
basert på en sammenlikning mellom forretningens pris og veiledende pris. Hver enkelt 
handlende skal selv kalkulere sin pris, og kan ikke regne en differanse til veiledende 
pris som rabatt eller lignende. Sammenlikningen må baseres på egen tidligere pris.30

Selve grunnlaget for kooperasjonens kunngjøringer om de blå-hvite varene bygget på at 

forbrukerne kunne spare 15 til 35 prosent av utgiftene ved å kjøpe blå-hvitt i stedet for 

”merkevarer”. Prissammenlikningene var i forhold til ”varer av samme kvalitet”, ikke det 

samme produktet. Slike motforestillinger kom i liten grad for dagen da Forbrukerrådet 

kommenterte kooperasjonens nysatsning. Kampanjen som introduserte de blå-hvite varene for 

forbrukerne gikk også på tross av prinsipper som hadde blitt fastslått av Forbruker- og 

administrasjonsdepartementet: ”Reklame skal ikke gi inntrykk av å være 

forbrukerinformasjon, og det er selvfølgelig i forbrukerens interesse at reklamen ikke seiler 

under falskt flagg.”31 NKLs kunngjøringer av de blå-hvite varene balanserte i beste fall på 

kanten av prinsippet om uttrykt forskjell mellom forbrukerinformasjon og reklame. Det var på 

den ene siden ingen tvil om at dette skulle være reklame for NKLs nye produkter, men på den 

andre siden var annonsene utformet som informative ”kunngjøringer”. 

 Dette ble i liten grad problematisert i mediene, som i det store og hele godtok NKLs 

definisjoner av hva den merkeløse satsningen var. Media formidlet det budskapet som 

                                                 
29 Bergen Arbeiderblad 14. mars 1980: ”NRK beskyldt for reklame for NKL!”  
30 Forbrukeren nr 7/8 – 1974: ”Forbrukerombudsmannen informerer”  
31 NOU 1979 – 2: Offentlig forbrukerinformasjon, s. 48 
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kooperasjonen hadde lagt opp til at de skulle gjøre, og forsterket dermed de blå-hvite varenes 

status som merkevare. 

Industriens og handelens mottiltak 

Allerede før de blå-hvite varene var kommet på markedet var konkurrentene i 

handelsnæringen opptatt av hvordan de skulle forholde seg til kooperasjonens merkeløse 

varer. Ryktene hadde fortalt at NKL, etter mønster fra KF, ville lansere merkeløse varer. 

Dette hadde i utgangspunktet vært hemmeligstemplet, men NKL løftet litt på sløret i 

desember 1979, og røpet at kooperasjonen ville følge opp den svenske suksessen.  

 Da det var klart at NKL hadde nært forestående planer om å lansere en merkeløs 

vareserie, kommenterte Norges Kjøbmannsblad i en lederartikkel 12. januar: 

Det synes å være all grunn til for så vel privat dagligvareindustri som handel snarest å 
drøfte hva som bør gjøres for å møte dette kooperative fremstøt. Svenske erfaringer 
tyder på at det er farlig å forholde seg passiv i for lang tid overfor dette kooperative 
utspill.32

Det syntes åpenbart at lanseringen av merkeløse varer burde oppfattes som en trussel mot 

både industrien og handelen. Det gjaldt å forholde seg til denne trusselen. Konkurrentene i 

den private handelen og industrien hadde forskjellige strategier for å usynliggjøre eller 

motarbeide kooperasjonens selverklærte forbrukerpolitiske tiltak. Etter den første lanseringen 

var både grossister, folk fra reklamebransjen, konkurrerende private dagligvarehandlere og 

representanter for industrisektoren i media for å kommentere kooperasjonens satsning. Bare et 

fåtall hadde noe særlig positivt å melde. 

 Knut Hartvig Johansson fra grossisten Joh. Johansson var sterkt kritisk til de kalkylene 

som lå til grunn for de annonserte avslagene. I en artikkel i Aftenposten tre uker før 

lanseringen av varene uttalte han at han hadde ”en mistanke om at det her egentlig er en form 

for subsidiering av disse – hvis de blå-hvite er reelt kalkulert, kan ikke merkevarene være det. 

– Da skulle man tro det er for mye luft i kalkylene.”33 Dette var et forsøk på å frata de blå-

hvite varene legitimitet som forbrukerpolitisk tiltak allerede før varene var kommet på 

markedet..  

Også merkevareindustrien stilte seg tvilende til prisanalysen som lå til grunn for å 

hevde at de blå-hvite varene kunne bli så mye billigere bare fordi markedsføringsutgiftene var 
                                                 
32 Norges Kjøbmannsblad nr. 2 – 1980: lederartikkel 
33 Aftenposten 16. januar 1980: “Næringslivet følger NKLs blå-hvite varer med interesse”  
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kuttet. Formann i Dagligvareleverandørenes Forening, Fredrick Schaefer, hevdet i et intervju 

med Norsk Handels og Sjøfartstidende at  

Dersom kooperasjonen kan forsvare disse prosentavslagene og forklare det med 
innsparing av reklame, emballasje og markedsføring, da har man der i gården en 
innebygget reklameprosent som er høyere enn i noen annen norsk industri, og det 
tviler jeg på er tilfelle.34

Disponent Finn Hegstad fra NKL ble spurt om en kommentar til dette utspillet av avisen 

Fædrelandsvennen, og kom med en noe unnvikende forklaring:  

Det er mulig Schaefers innvendinger har noe for seg. Jeg ønsker verken å benekte eller 
bortforklare hans påstander, men jeg synes hans synspunkter er uvesentlige. Det som 
er hovedpoenget er nemlig at vi nå selger varer til en korrekt og fast pris hele året. […] 
Vi har funnet fram til en ny løsning. Uansett hvilke nye tiltak som lanseres, er det 
alltid mulig å forkvakle diskusjonen eller fremføre innsigelser.35  

Kooperasjonen fastholdt at dette tiltaket var til glede for forbrukeren, og ville ikke være med 

på en diskusjon om grunnlaget for at de blå-hvite varene var så billige. Dette var imidlertid et 

problem: kampanjen bygget på informasjon og åpenhet om virkemidler i handelen. Det var 

blant annet dette som skulle gi lavere priser og reell handel. 

 Et annet argument som ble fremsatt mot det regnestykket for besparelse NKL hadde 

lagt opp til var at reklame bare utgjorde en liten del av det som skulle til for å bringe varene ut 

til forbrukerne. Dessuten var reklame ikke utelukkende en kostnadsfaktor. Markedsføreren 

Thorolf Helgesen innvendte til tidsskriftet Handel og Distribusjon at ”reklame er et 

konkurransemiddel som underbygger markedsføringen og bidrar til store serier som igjen gir 

rasjonell produksjon og lavere priser.”36 NKL hevdet på sin side at de blå-hvite varene skulle 

bli produsert i svært lange serier. Dette var en av forutsetningene for de lave prisene på de 

varene. Knut Hartvig Johansson trakk NKLs uttalelser om at de blå-hvite varene skulle bli 

produsert i spesielt lange serier i tvil, siden disse varene konkurrerte med andre kooperative 

varer som ble produsert på de samme fabrikkene.37 Dermed skulle man tro at det motsatte av 

lange serier var tilfelle. Et motargument som ble presentert mot dette var at de blå-hvite 

varene ble produsert for både Sverige og Norge. Dette utvidede markedet sikret lange 

produksjonsserier.  

                                                 
34 Norsk Handels og Sjøfartstidende 5. februar 1980: “Nå må privat handel ha vett til å holde hodet kaldt”  
35 Fædrelandsvennen 13. februar 1980: ”Røde tall i regnskapsbøkene årsak til blå bølge i S-lagene?”  
36 Handel & Distribusjon nr. 2 – 1980: ”Reduserte reklamekostnader betyr ikke nødvendigvis lavpris”   
37 Handel & distribusjon nr 2 – 1980: ”Kan vi også få litt gratis reklame?  
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 Også andre fra reklamebransjen reagerte på at NKL fremstilte kutt i reklameutgifter 

som grunnlag for prisreduksjoner av den størrelsesorden det ble lagt opp til. Stein Erik Selfors 

fra reklamebyrået Scaneco kommenterte i Dagbladet at kooperasjonens kakao umulig kunne 

bli så mye billigere bare fordi man kuttet ned på reklame, siden dette var et produkt NKL ikke 

hadde reklamert for tidligere heller. Produktet var nøyaktig det samme, bare emballasjen var 

annerledes.38 Det var heller grunn til å anta at disse nye produktene ble dyrere, siden det var 

blitt brukt penger på omprofilering av allerede eksisterende varer. 

Scaneco anklaget kooperasjonens reklamebyrå, AB Bates 2, for å bidra til en 

svartmaling av reklamebransjen som sådan ved å hjelpe kooperasjonen med å bringe 

argumentene for å kjøpe blå-hvite varer til torgs. Reklamebyrået sendte en klage til 

Autoriserte Reklamebyråers Forening, hvor de hevdet at annonsene for de merkeløse varene 

medvirket til å ”bygge opp under generelle misoppfatninger som reklamens motstandere har 

om markedsføringskostnader.”39 Scaneco hevdet at Bates, gjennom annonsekampanjen  for de 

blå-hvite varene, bidro til å minske reklamebyråenes og reklamens anseelse i samfunnet ved å 

utpeke mangel på direkte markedsføring som en hovedårsak til at varene ble solgt til en lavere 

pris enn tilsvarende varer. Bates var på sin side ikke enig i de anklagene som ble fremsatt. 

Kooperasjonens reklamebyrå hevdet at de bare hadde gjort forbrukerne en tjeneste ved å gå ut 

med opplysninger til deres beste. At NKL ikke kunne gå ut med tall som viste hvor stor 

besparelse som fulgte av å kutte ut reklame skyldtes at kooperasjonen var en aktør som måtte 

holde enkelte ting skjult for konkurrentene. Bates mente at kampanjen ikke bidro til å minske 

reklamebransjens anseelse, men heller til det motsatte. Her fikk forbrukerne informativ 

reklame. Dessuten pekte Bates på sin tidligere innsats for nettopp å høyne reklamebransjens 

anseelse og rykte.40  

I markedsføringstidsskriftet Kampanje roste Carl Henrik Amundsen, Art Director i 

Viking Reklamebyrå, NKLs reklamebyrå Bates for å ha gitt sin oppdragsgiver så mye gratis 

reklame.41 Amundsen pekte på at Bates hadde fått landets media til å gå med på at 

kooperasjonens blå-hvite varer var merkeløse, og gjennom å hevde at dette ikke var 

markedsføring fått redaksjonell plass i avisene, og sågar omtale i NRK fjernsynet. Dette var 

ifølge Amundsen noe som aldri hadde skjedd med noen merkevareprodusenter tidligere. 

Reklamebransjen ga i det store og hele kooperasjonens reklamebyrå gode skussmål for 

                                                 
38 Dagbladet 15. februar 1980: ”Visst blir de merkeløse varene markedsført”  
39 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Kopi av korrespondanse mellom AB bates og Autoriserte 
Reklamebyråers forening, 22. og 29. april 1980 
40 Jamfør denne oppgavens kapittel 2 
41 Kampanje nr. 3 – 1980 s. 28: ”NKLs odyssé mot forbrukerne”  
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lanseringskampanjen, men hevdet samtidig at kampanjen var basert på gale premisser, og at 

reklamebyrået Bates i realiteten bare gjorde NKL, og ikke forbrukerne noen tjeneste.  

Privat industri vegret seg mot å produsere blå-hvite varer for NKL. Etter 

introduksjonen av varene i 1980 fikk flere av NKLs fabrikker leveringsvansker, og NKL tok 

kontakt med flere fabrikker uten at dette ga noe positivt resultat.42 Dagligvareleverandørenes 

Forening hadde gått ut med en anmodning om å ikke delta i produksjonen av kooperasjonens 

merkeløse varer. Denne anmodningen ble stort sett etterfulgt, med visse unntak. En del av 

varene ble produsert i andre nordiske land. Frederick Schaefer fra Dagligvareleverandørenes 

landsforbund gjorde et poeng ut av at dette var med på å sette norske arbeidsplasser i fare, og 

at kooperasjonen i realiteten var illojal overfor norske interesser.43 Produsentene var redde for 

hva som kunne skje hvis merkevareproduksjonen ble utfordret av butikkenes egne merker. De 

ville miste mye av makten til prisfastsettelse og dermed grunnlaget for sine inntekter. Derfor 

var det sterk motstand mot å bidra til at NKL fikk produsert nok blå-hvite varer til å dekke 

etterspørselen.  

Leveringsvanskene burde kanskje ikke kommet som noen stor overraskelse på NKL, 

siden det samme hadde vært tilfelle da blå-hvite varer ble introdusert i Sverige, hvor en stor 

del av varene ble produsert.44 Siden suksessen hadde vært så stor der var det sannsynlig at noe 

av det samme ville skje i Norge. Dessuten kom mange av varene fra de samme fabrikkene. 

Likevel ble det store problemer med leveransene, hvilket var et problem for kooperasjonen. 

Det var fare for at mangelen på varer kunne ta noe av luven fra oppstusset rundt de blå-hvite 

varene i forbindelse med lanseringen.   

 Tannbørsteprodusenten Jordan AS var blant de få private bedriftene som sa seg villige 

til å produsere merkeløse produkter for kooperasjonen, under forutsetning av at risikoen for 

satsningen lå hos NKL.45 Jordan skrev i brev til NKL at bedriften var ”kortsiktig inne i en 

periode med presset lønnsomhet”, og hadde således ikke råd til å ta sjansen på å miste en stor 

andel av det norske markedet til en annen produsent av en eventuell merkeløs tannbørste. 

Jordan gjorde imidlertid NKL oppmerksom på at de ville komme til å sette ned prisene på 

sine egne tannbørster med 30 – 35 prosent. At Jordan kunne slå av såpass mye på prisen var 

for innkjøpssjef i NKL Asbjørn Bergsvik en bekreftelse på ”hva vi tidligere har antatt, at 

                                                 
42 Vårt Marked nr 10 – 1980: “Blå-hvite varer en stor suksess” i  
43 Handel og distribusjon nr 2 – 1980: ”’Merkeløse” varer – eller ny merkevare?  
44 Vårt Marked nr. 1 – 1980: ”Svensk kooperasjon selger mer enn hva de makter å produsere”  
45 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra Jordan til NKLs innkjøpssjef i NKL Jan Rolland datert 4. 
september 1980.  
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tannbørster er ’god butikk.’”46 På denne måten mente kooperasjonen at den kunne presse 

prisene nedover, til fordel for forbrukerne. Ved å produsere varer selv fikk kooperasjonen 

nøyaktig informasjon om hvor mye penger det var rimelig å anta at produsentene brukte for å 

fremstille varene, og dermed hvor høy avanse de tok på varene. Kooperasjonen kunne dermed 

lokalisere bransjer som drev ”god butikk”, altså de som beregnet for høye marginer. NKL 

mottok også flere tilbud fra utenlandske produsenter, men noen produksjon av blå-hvite 

tannbørster ble aldri satt i gang.  

 I forkant av lanseringen av de blå-hvite varene gikk kjøpmannen Hans Sperre ut i 

avisen Vestfold Fremtid og trakk kvaliteten på kooperasjonens varer i tvil. Han var ikke redd 

for den forestående lanseringen av merkeløse varer siden ”vi føler at vi i alle tider har hatt 

bedre merker i hyllene i og med at samvirkelagene har måttet satse på egne merker som ikke 

har vært av samme kvalitet.”47 Dette fikk Vestfold Samvirkelag til å reagere sterkt. Tre dager 

senere ble et stort oppslag som skulle imøtegå Sperres påstander trykket i avisen. Her svarte 

disponent Martin Sørholt i Vestfold Samvirkelag på påstandene om dårligere kvalitet. Han 

pekte på at mange av varene var de samme som ble solgt i andre butikker, bare under et annet 

navn. De rene kooperative produktene hadde dessuten et godt renommé, så det føltes 

injurierende at Sperre påstod at de var av lavere kvalitet.48

 Kooperasjonen har alltid hevdet at organisasjonen har lagt vekt på gode, uforfalskede 

og hensiktsmessige varer, så derfor ble anklagene for å ha jukset med kvaliteten oppfattet som 

svært urimelige. Dette var også et poeng i forhold til de merkeløse varene, siden de ifølge 

kunngjøringene av dem skulle ”selges til priser som ligger langt under det de tradisjonelle 

merkevarene koster – uten at dette skjer på bekostning av kvalitet.”49 De blå-hvite varene var 

dessuten svært sårbare i og med at merket som var trykt utenpå emballasjen var identisk med 

forbrukersamvirkets logo. Det var derfor rimelig å tro at et likhetstegn mellom blå-hvite varer 

og dårlige varer ville føre til tilsvarende kobling for Forbrukersamvirket som sådan. Sperres 

forsøk på å undergrave tilliten til samvirkelagenes egne varer ble derfor sett på som et grovt 

overtramp i forhold til god forretningsskikk. Alle de blå-hvite varene ble testet ved NKLs 

sentrallaboratorium. Der ble de sammenliknet med andre varer i samme kategori, ofte med 

gode resultater. Kooperasjonen mente at denne kvalitetskontrollen var minst like hard som 

                                                 
46 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Brev fra innkjøpssjef Bergesvik til Svein Stokke, NKL, datert 24. 
september 1980 
47 Vestfold Fremtid  31. januar 1980: ”Vi tror på merkevarene”  
48 Vestfold Fremtid  2. februar 1980: ”Hans Sperres utspill er injurierende”  
49 Fra ”kunngjøringen” i forbindelse med lanseringen av de blå-hvite varene. Bl. a. i Forbrukeren nr. 2 – 1980  
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hos private fabrikker, og at det derfor var urimelig å påstå at kvaliteten på kooperative varer 

var dårligere. 

 Rett etter lanseringen av de merkeløse varene gikk matvarekjeden Irma ut med en 

reklamekampanje som mottiltak mot de blå-hvite varene. Først i form av plakater hvor prisen 

på blå-hvite varer ble sammenliknet med prisen på enkelte varer som ble solgt med 15 prosent 

rabatt i Irma-butikkene. I disse annonsene bemerket Irma at de solgte ”kjente varer som 

norske produsenter er stolte over å merke med sitt navn”, i motsetning til kooperasjonen, som 

solgte varer som ikke var merket med produsentens navn. Målet var å skape et inntrykk av at 

kooperasjonens varer, og da særlig de blå-hvite, var annenrangs produkter.  

Irma fulgte opp denne kampanjen videre den 12. mars 1980, og rykket inn annonser i 

aviser i Oslo og Vestfold, hvor prisene på en del varer hos Irma ble stilt opp mot prisene på 

”tilsvarende varer” hos Samvirkelaget.50 I denne sammenlikningen fremsto Irma som det klart 

billigste alternativet. NKL, Oslo Samvirkelag og Vestfold Samvirkelag rykket ut med en 

motannonse51, og meldte samtidig Irma inn for Forbrukerombudsmannen.52 Kooperasjonen 

mente at annonsen fra Irma var villedende og urettferdig. I motannonsen var det NKL som 

foretok prissammenlikningene, og da kom kooperasjonen klart best ut. Budskapet i denne 

annonsen, med overskriften ”forbrukerinformasjon”, var at det var lett for enhver kremmer å 

manipulere med prissammenlikninger, men at kooperasjonen forvaltet sannheten. Irma klaget 

denne annonsen inn for Forbrukerombudsmannen. Saken endte i et møte hos ombudsmannen 

der partene ble enige om å trekke flygeblader og annonser tilbake, og dermed legge saken 

død. Irma innrømte i møtet med ombudsmannen at bakgrunnen for disse reklamekampanjene 

var kooperasjonens lansering av blå-hvite varer.53

Et annet sårt punkt for NKL var at Irma gikk åpent ut og betvilte kooperasjonens 

intensjoner med de blå-hvite varene. NKL og Oslo Samvirkelag så med  

… misbilligelse på uttalelser om at samvirkelagene med de blå-hvite varene ’lokker’ 
forbrukerne til sine butikker. Etter vår oppfatning skulle vi tro suggesive virkemidler 
snarere er knyttet til de sterkt oppreklamerte landskjente merkevarer, enn den nøkterne 
forbrukerinformasjon som har preget lanseringen av de blå-hvite varene.54

Irma hadde med sine utspill gått rett til kjernen i lanseringen av de blå-hvite varene, og 

kooperasjonen så seg nødt til å reagere. Varene skulle være kooperasjonens reklamefrie 
                                                 
50 Gjengangeren og Tønsbergs Blad 13. mars 1980, annonse for Irma 
51 Arbeiderbladet 24. mars 1980, annonse for Vestfold S-lag 
52 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: kopier av korrespondanse mellom NKL og Forbrukerombudsmannen  
53 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Møtereferat fra møte mellom Forbrukerombudsmannen, Oslo 
Samvirkelag og Irma 27. mars 1980 
54 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra NKL til Forbrukerombudsmannen datert 9. april 1980 
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alternativ til den private industriens lokkevarer, og derfor anså NKL det som et brudd på god 

forretningsskikk at motparten i striden kom med slike uttalelser. Innad i kooperasjonen ble 

lanseringen av varene omtalt som et middel til å få forbrukerne interessert i å handle i S-

lagene, men de ble ikke ansett for å være lokkevarer av den grunn. Det kan være noe 

vanskelig å få øye på forskjellen, siden det dreide seg om at et fåtall varer i kooperasjonens 

sortiment ble solgt til lavere pris, og at dette skulle få folk inn i butikkene.  

 I hovedoppgaven Forbrukerkooperasjonen og varemarkedet fra 1981 beskrev Sverre 

Bratlien en bevegelse i kooperasjonen som gikk bort fra prisregulerende virksomhet: ”Etter 

krigen har kooperasjonen gradvis gått bort fra priskonkurranse for å sikre forbrukerne 

rimelige varer og nå hevder kooperative ledere at de ikke lenger kan konkurrere 

prismessig.”55 De blå-hvite varene skulle være forbrukersamvirkets måte å konkurrere på pris, 

og det var nok derfor kooperasjonen gikk så hardt ut mot Irma og andre konkurrenters forsøk 

på å undergrave dette.   

Forbrukernes og kooperatørenes reaksjoner 

NKL kunne lese resultatet av introduksjonskampanjen av en forbrukerundersøkelse som ble 

gjort av NKLs reklamebyrå AB Bates og Norsk Markedsdata 20. – 29. februar 1980.56 I 

henhold til denne undersøkelsen, som ble gjort blant 759 kvinner over 15 år, hadde 82 prosent 

av de spurte lagt merke til de blå-hvite varene. Blant de som alltid handlet i kooperasjonens 

butikker var dette resultatet 100 prosent. Videre viste undersøkelsen at i løpet av de tre første 

ukene etter lanseringen hadde hver tredje husstand i Norge prøvd ett eller flere av produktene. 

Bare to prosent av de som hadde kjøpt en blå-hvit vare var ikke interessert i å kjøpe blå-hvite 

varer igjen. 92 prosent av de som hadde hørt om de blå-hvite varene husket at det var i 

kooperasjonens butikker man kunne kjøpe dem. NKL kunne altså trygt slå fast at lanseringen 

av merkeløse varer hadde blitt en stor suksess i Norge, slik den hadde vært i Sverige. Salget 

av varene viste at budskapet om hvorfor varene var så billige hadde nådd frem til folk, godt 

hjulpet av medias engasjement i saken.  

NKL ble til og med oppfordret av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) til å utvide det 

blå-hvite sortimentet til også å gjelde sanitærartikler for kvinner, da ”dette ville bety en 

prisreduksjon på tidligere dyre varer som er nødvendige.”57 Det var ikke spørsmål om NKL 

                                                 
55 Bratlien: Forbrukerkooperasjonen og varemarkedet s. 70 
56 Vårt Marked – ekstra fra mai 1980  
57 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra AUF Buskerud til NKL datert 10. juli 1980 
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kunne selge denne typen varer til en langt lavere pris enn konkurrentene, men om de ville. 

AUF hadde med andre ord en sterk tiltro til de argumentene NKL hadde fremsatt for å vise 

hvorfor de blå-hvite varene var billigere enn andre. NKL tok da også AUFs anmodning til 

følge, og satte i gang produksjon av merkeløse sanitetsbind i februar 1981.58 NKL hadde også 

mottatt anmodninger om å starte produksjon og salg av miljøvennlig blå-hvitt vaskepulver 

uten fosfat.59 Dette produktet kom imidlertid ikke på markedet før i 1985.60

 Om ikke konkurrenter i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien eller 

reklamefolk var enige i at dette var et godt tiltak for forbrukerne, så spilte det mindre rolle for 

salget av varene. Etter den særdeles vellykkede introduksjonen gikk salget av de blå-hvite 

varene over alle forventninger. Den første forsyningen av varer ble raskt borte fra hyllene i 

butikker over hele landet. Flere av produktene var som nevnt midlertidig utsolgte, og ny 

produksjon måtte settes i gang umiddelbart for å dekke den skrikende etterspørselen etter 

merkeløse varer.   

Per 1. mai 1980 var alle de ti første blå-hvite varene blitt markedsledere i sine 

respektive varegrupper. Sterkest sto blå-hvit kakao med 83 prosent av markedet i 

kooperasjonens butikker.61 Pådriverne for lanseringen av varene forklarte dette med at 

budskapet om nøytral og reell handel hadde nådd inn til folk. Disponent Svein Stokke i NKL 

fastslo i Nationen at: ”Salget av makrell i tomat har gått svært bra. Publikum foretrekker ikke 

mer ”fristende” emballasje selv på matvarer.”62 De blå-hvite varene hadde i blant faktisk til og 

med sterkere gjennomslagskraft enn merkevarene: ”Særlig overraskende er det at hermetisk 

makrell er utsolgt i en rekke forretninger. Makrell har aldri vært noen stor salgsartikkel i 

Nord-Norge”, kommenterte avdelingssjef Norvald Myrseth ved NKLs lager i Bodø til 

Nordlands Framtid.63 Dette kunne vel kanskje være et eksempel på at oppmerksomhet 

omkring varer, som for eksempel reklame, gjør at varene selger bedre. Det ville være 

vanskelig å forklare oppsvinget med at behovet for makrell hadde steget vesentlig etter 1980. 

Med andre ord var salget en indikator på hvor bra NKL og medias opphaussing av produktene 

hadde fungert. 

De blå-hvite varene ga en stor produksjonsøkning for de kooperative 

produksjonsbedriftene. Stavanger Packing A/S hadde i 1980 en produksjonsfremgang på 

                                                 
58 Annonse i bl.a. Vårt Blad februar 1981 
59 Vårt Blad  februar 1981: Forbrukerne har spart 22 mill. på de merkeløse varene”. 
60 Annonse i bl.a. Vårt blad  september 1985 
61 Vårt Marked – ekstra fra mai 1980 ”Fem nye merkeløse varer” 
62 Nationen 5. mars 1980: “Salget av merkeløse varer går over all forventning”   
63 Nordlands Framtid 9. februar 1980: ”Overveldende S-lagssalg av ’merkeløst’”  
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rundt 180 prosent for makrellfilet i tomat. Dette skyldtes ifølge NKLs årsberetning det gode 

salg av blå-hvit makrellfilet.64 Også Røra A/S, AB Nordchocklad og Nordtend A/S hadde en 

merkbar stigning i produksjonen i 1980. Dette gjaldt i aller størst grad Nordtend, som 

produserte seks av de blå-hvite produktene. Regnet i kroner økte Nordtend sin omsetning med 

hele 41 prosent fra året før. I NKLs beretning ble det pekt på at ”introduksjonen av de såkalte 

merkeløse varene har spilt en stor rolle.”65 Det var ikke bare den prismessige omsetningen 

som steg kraftig fra 1979 til 1980, antallet enheter økte betraktelig. Røra A/S økte 

produksjonen av syltetøy og marmelade fra 1 307 tonn i 1979 til 1 581 tonn i 1980. En stor 

andel av denne betydelige økningen kunne tilskrives produksjonen av blå-hvite varer. 

De ti første blå-hvite varene ble raskt supplert med nye varianter. Dersom salget av 

merkeløse varer møtte visse forventninger var det planlagt at serien skulle bli mer omfangsrik. 

28. mai 1980 kom fem nye dagligvarer på markedet, og 16. september samme år ytterligere 

ni. Ett år etter lanseringen av de ti første variantene kom det fem nye, slik at serien da til 

sammen utgjorde 29 forskjellige varer. Utvalget spente fra batterier til vaskemiddel via 

sjokolade og makrell i tomat, altså rimelig bredt. Varene hadde imidlertid en del ting til felles; 

alle produktene, med unntak av batteriene, ble produsert ved kooperative fabrikker, og alle, 

batteriene inkludert, hadde lik innpakning og var ment å være billigere enn tilsvarende varer. 

 Også de nye lanseringene av varer i den blå-hvite serien fikk oppmerksomhet i media. 

I forbindelse med den tredje lanseringen av nye varer registrerte NKL 38 redaksjonelle 

artikler i aviser.66 I tillegg til dette annonserte kooperasjonen hver gang det kom nye varer i 

serien, for å holde folks interesse for fenomenet ved like. Den private handelen var stadig 

sterkt kritiske til medias behandling av denne saken. Tidsskriftet Fritt Kjøbmannskap henviste 

til reglene om tekstreklame og skrev at ”Det er vanskelig å se at det har ”rimelig 

informasjonsverdi” at det for tredje gang i løpet av 7 måneder lanseres ytterligere noen nye 

”merkeløse” varer i den kooperative handel.”67 Avisen reagerte særlig på at Aftenposten hadde 

viet saken oppmerksomhet for tredje gang, og at denne artikkelen til alt overmål var større 

enn den artikkelen som sto i Vårt Blad om samme sak.  

NKL, ved presse og informasjonssjef Rolf B. Torkildsen, så saken noe annerledes: 

”Antallet presseklipp vi har mottatt ved 3. gangs lansering viser med all ønskelig tydelighet at 

pressens redaktører vurderer tekstomtale av våre Merkeløse varer som nyttig informasjon til 

                                                 
64 NKLs beretning for 1980 s. 11 
65 NKLs beretning for 1980 s. 13 
66 Skrevet om forbrukersamvirket nr. 15 – 1980  
67 Fritt Kjøbmannskap nr 16 – 1980 : “Ny omgang tekstreklame for blå-hvite varer”  
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forbrukerne.”68 NKL kunne imidlertid si seg enig i at pressen burde takkes for at de blå-hvite 

varene ble en stor suksess fra starten. Administrerende direktør i NKL, Knut Moe, hevdet i et 

intervju i tidsskriftet Handel og Distribusjon at det var ”massemedia som skapte merkevaren 

’blå-hvit.’”69  

De blå-hvite varene ble mottatt noe ulikt blant kooperatører ute i de enkelte 

samvirkelagene. Enkelte var svært entusiastiske, og ville kutte ut alle tilbud i de kategoriene 

der det fantes blå-hvite varer. Disponent Jørgen Besseby ved Elverum S-lag hadde forsøkt 

dette og oppnådd svært gode resultater.70 Andre var mer reserverte i sin begeistring. Det 

kooperative reklameorganet Vårt Marked registrerte at enkelte ”samvirkelagsfolk har 

karakterisert varespekteret som kjedelig og har også spurt om hvorfor samvirkelagsbestyrerne 

ikke har vært inne i bildet ved utvelgelse.”71 Vårt Marked understreket imidlertid at de 

misfornøyde var i et markert mindretall.  

I et brev til avdelingssjefene, salgslederne og konsulentene ved dagligvareavdelingene 

i distriktene bemerket Torkil Hessen fra NKL at de burde imøtegå kritikk av de blå-hvite 

varene som hadde kommet fra enkelte butikker.72 Denne kritikken gikk ut på at butikkene 

ikke tjente nok på de blå-hvite varene siden avansene var lavere enn for andre varer. Hessen 

oppfordret til å ”bringe slike inn i de opplystes rekker” gjennom å forklare hvorfor de 

merkeløse varene var bra for den enkelte butikk og for kooperasjonen som helhet. Han skrev 

at ”Etter all den positive oppmerksomhet de merkeløse varer hittil har fått burde ingen være i 

tvil om at dette er en sak som ethvert S-lag kan bruke til både forbrukernes og egen fordel.”  

Representanter fra NKL holdt foredrag om de blå-hvite varene til fylkeslagenes 

årsmøter i 1980 for å understreke viktigheten av at varene ble fulgt opp på en skikkelig 

måte.73 Blant annet deltok NKLs administrerende direktør Knut Moe, NKLs formann Peder 

Søiland og disponent i dagligvareavdelingen Per Brynning i dette arbeidet for å opprettholde 

interesse for varene. Dette vitner om at prosjektet var høyt prioritert i ledelsen i NKL. Det 

gjaldt å tenne en blå-hvit glød i S-lagene over det ganske land.  

Likevel stilnet ikke enhver kritikk av det blå-hvite prosjektet. På kongressen i 1980, 

som i det store og det hele ga sin begeistrede tilslutning til prosjektet, hørtes likevel enkelte 

kritiske røster. Det var de samme argumentene somme hadde kommet frem tidligere. 
                                                 
68 Skrevet om forbrukersamvirket nr. 15 – 1980 
69 Handel og Distribusjon nr 2 – 1980 s. 21 
70 K4, reol 3b, hylle 5, boks 103, sak 40.2: referat fra Systemkjøpsrådets møte 10. juni 1980 
71 Vårt Marked nr 10 – 1980  
72 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra Torkil Hessen til avdelingssjefer, salgsledere og konsulenter 
datert 22. februar 1980 
73 K4, reol 3b, hylle 1, boks 106, sak 10.1: protokoller fra fylkeslagenes årsmøter 1980. 
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Representanten Thomas Digre fra Sør-Trøndelag stilte et åpent spørsmål om ikke de blå-hvite 

varene ga så små muligheter for inntjening at lag som var i økonomiske vanskeligheter fikk 

enda større problemer, siden de blå-hvite varene skulle selges med mindre marginer enn andre 

varer. ”Når S-lag ute i distriktene har hele markedsandelen fra før og enda har vanskeligheter 

med å få endene til å møtes, og så skal få tilført blå-hvite varer som gir en enda lavere inntekt, 

hva da?”74 Administrerende direktør i NKL Knut Moe argumenterte mot dette synet. De blå-

hvite varene var annerledes enn andre varer, og en kunne ikke uten videre sammenlikne dem. 

Man måtte blant annet ta i betraktning at ”du slipper ekstra annonsering, du slipper dobbelte 

varebeholdninger, og når du tar hensyn til det, tror jeg at kalkylen er vel så god som den var 

før.”75 Men det var og ble et åpent spørsmål hvorvidt S-lagene kunne tjene særlig mye på det. 

Det var ikke alltid like lett å se på de overordnede kalkylene. 

De fleste av de tillitsvalgte i S-lagene uttrykte seg imidlertid svært positivt om 

introduksjonen av blå-hvite varer. Ved kongressen i 1980 ble lanseringen av blå-hvite varer 

tatt med i kongressuttalelsene til landets forbrukere:  

NKL vil gi uttrykk for tilfredshet med at NKL i februar 1980 lanserte merkeløse varer 
til konstant lavpris. Dette er et alternativ til de stadig varierende tilbud av merkevarer. 
Serien av blå-hvite varer er blitt utvidet og omfatter nå 26 artikler. De husholdningene 
som bruker blå-hvite varer, sparer mye på husholdningsutgiftene.76

Det var altså stor enighet om at de blå-hvite varene var et viktig og godt tiltak fra NKL. Det 

overveiende flertallet av ansatte i S-lagene hadde latt seg overbevise om potensialet til den 

nye varetypen. Administrerende direktør Knut Moe registrerte i forbindelse med lanseringen 

at  

… responsen hos den enkelte samvirkelagsbestyrer har vært voldsomt positiv. – Jeg 
kan ikke huske noe som er blitt møtt med så stor entusiasme – Men så har det vært et 
press på oss fra alle hold. Etter at man begynte med det i Sverige, spurte alle her 
”hvorfor gjør ikke dere det samme”? Våre egne folk spurte, så kom massemedia og 
spurte. Vi sto mer eller mindre med ryggen mot veggen.77

Moe så det altså slik at det var NKL som hadde blitt presset til å lansere de blå-hvite varene, 

ut fra en interesse i massemedia, folket og hos samvirkelagsbestyrerne. NKL var dessuten 

særdeles fornøyd med resultatet av lanseringskampanjen. Det virket som om hele 

dagligvarebransjen var rystet, og at man kunne svare bekreftende på det retoriske spørsmålet 

                                                 
74 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1980 s. 56 
75 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1980 s. 60 
76 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1980 s. 204 
77 Handel og Distribusjon nr 2 – 1980: ”Massemedia skapte merkevaren ”blå-hvit”  
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som ble stilt i et internt blad i forbindelse med lanseringen: ”Står vi overfor 80-årenes store 

revolusjon på dagligvarefronten?”78 Det kooperative markedsføringstidsskriftet Vårt Marked 

konkluderte ett år etter den første lanseringen at  

én ting synes helt klar; ikke noe enkeltstående tiltak – hverken innenfor eller utenfor 
kooperasjonen – har vært en så udiskutabel suksess som introduksjonen av de blå-
hvite varene. I alle fall ikke de siste 20 – 30 årene. […] Med andre ord – de blå-hvite 
varene har virket som en formidabel vitaminsprøyte på hele vår virksomhet. Ikke først 
og fremst fordi disse varene selv har klatret til topps på statistikken, men fordi de har 
trukket helt nye kundegrupper inn i våre butikker.79

Målet ved kampanjen, som delvis var å skape blest om kooperasjonen som forbrukernes 

interesseorganisasjon, syntes i det store og det hele å være nådd. Om man kunne kalle det en 

revolusjon eller ikke spilte mindre rolle. Vårt Marked mente å kunne påvise at flere handlet i 

S-lagenes butikker som følge av lanseringen av de blå-hvite varene, og dermed måtte 

budskapet som ble kunngjort 5. februar 1980 være akseptert av mange forbrukere. Spørsmålet 

om fortjenesten på salget av varene var imidlertid stadig ubesvart.  

Konklusjon  

Lanseringen av blå-hvite varer var en ubetinget suksess for Forbrukersamvirket. Media viste 

stor interesse for kooperasjonens nye konsept, og all oppmerksomheten ga varene en plass i 

norske forbrukeres bevissthet. De blå-hvite varene ble på kort tid etablert som en av 

kooperasjonens sterkeste og lettest gjenkjennbare merkevarer. NKL lanserte de blå-hvite 

varene som et forbrukerpolitisk, og ikke merkantilt tiltak, og dette budskapet syntes å få et 

bredt gjennomslag i media. Dessuten var også de offentlige forbrukermyndighetene positive 

til NKLs prosjekt, til tross for at en stor del av kampanjen var problematisk i forhold til 

myndighetenes retningslinjer.  

NKLs konkurrenter i handelen kom med skarp kritikk av både NKLs fremstilling av 

fenomenet og medienes ukritiske holdninger i dekningen av lanseringen. Denne kritikken fikk 

i liten grad noe gjennomslag. NKLs viktigste salgsargumenter, at varene skulle bidra til 

mindre tilbudssirkus og utilbørlig reklamepress fikk bredt gjennomslag i media. Hvorvidt 

forbrukerne oppfattet dette som et kooperativt særtrekk er vanskelig å påvise, men folk innad i 

kooperasjonen var i alle fall ikke i tvil om at så var tilfelle. I det store og det hele var 

                                                 
78 S-info nr 1 - 1980 
79 Vårt marked nr. 3 – 1981: ”Suksessen med de merkeløse følges opp” 
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kooperatørene begeistret for den nye satsningen til NKL. Dette gjaldt i stor grad både lokalt 

og sentralt. Enkelte samvirkelagsbestyrere i distriktene var likevel tvilende til om de kom til å 

tjene på varene, men deres argumenter fikk i liten grad noe gehør sentralt i NKL. 

De merkeløse varene solgte i tiden etter introduksjonen langt mer enn NKL i 

utgangspunktet hadde regnet med, hvilket førte til store problemer knyttet til leveringen av 

dem. Spørsmålet var nå om varene ville fortsette å selge like bra etter at den store 

oppmerksomheten som hadde vært lanseringen til del hadde lagt seg. Kooperasjonens videre 

strategi for denne vareserien var i utgangspunktet at varene skulle ”selge seg selv”. Det neste 

kapittelet dreier seg om hvorvidt dette ga de resultater NKL håpte på.  
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4. Minsket interesse for merkeløse varer  

1983 – 1988 

Lanseringen av varene hadde fått overveldende oppmerksomhet i media, og omtalen hadde 

stort sett vært positiv. Etterspørselen etter blå-hvite varer var i perioden etter den første 

lanseringen så stor at NKLs produksjons- og distribusjonsapparat ikke maktet å levere 

tilstrekkelig mengde varer til S-lagene. Den vellykkede lanseringen, med massiv 

mediedekning og påfølgende debatt om medias rolle, hadde gitt de blå-hvite varene en plass i 

bevisstheten til de norske forbrukerne som et av de mest kjente varemerker. Etter den 

overveldende positive interessen varene ble mottatt med, ville NKL holde fenomenet 

”merkeløse varer” i forbrukernes bevissthet.  

 Imidlertid viste det seg at etterspørselen etter varene minket forholdsvis kort tid etter 

de første tre lanseringene, som fant sted i løpet av det første året de var på markedet. Allerede 

i 1983 hadde omsetningen av blå-hvite varer falt drastisk. Jeg vil i dette kapittelet se nærmere 

på hva slags strategier NKL valgte for å forsøke å snu denne negative utviklingen. Hvordan 

kunne kooperasjonen opprettholde interessen for de merkeløse varene uten å komme i 

konflikt med den opprinnelige intensjonen med varene? NKL vurderte flere tiltak for å gjøre 

varene mer populære hos forbrukerne, og kom til at tre områder var særlig viktige for å bedre 

den sviktende omsetningen; utvidelser av serien, reklame overfor forbrukerne, og til sist en 

mer skjerpet innsats i salgsleddet. Jeg vil i dette kapittelet behandle de respektive tiltakene, og 

slik beskrive utviklingen av det blå-hvite konseptet mellom 1983 og 1988. 

 Det er naturlig å begynne dette kapittelet i 1983, siden det var da de store 

forandringene med hensyn til strategi for de blå-hvite varene startet. Frem til dette året hadde 

stort sett markedsføringen av varene beholdt den nøkterne karakteren som hadde vært et av 

premissene for lanseringen av varene i 1980. Fra 1983 til 1988 valgte imidlertid NKL en 

annen strategi for å sikre en jevn omsetning av varene. 
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Svikt i salget av blå-hvite varer 

I løpet av de første tre årene etter lanseringen av de blå-hvite varene i 1980 gikk salget 

betraktelig tilbake. I toppåret 1981 solgte NKL merkeløse varer for 112,2 millioner kroner, 

hvilket utgjorde omtrent 4,2 prosent av NKLs dagligvareomsetning, inkludert ferskvarer.1 

Dette overskred langt forventningene NKL hadde hatt til varene, og gjorde introduksjonen av 

varene til en av de største suksessene i kooperasjonens historie. Den fabelaktige etterspørselen 

etter varene var imidlertid på retur allerede kort tid etter. I 1983 omsatte NKL blå-hvite varer 

for 67,1 millioner kroner, hvilket tilsvarte en andel på 2,1 prosent av dagligvareomsetningen, 

altså en halvering i løpet av to år.2  Markedsandelen for de blå-hvite varene økte noe frem til 

1985, men var i 1987 igjen nede i 2,3 prosent.3 Fra 1981 til 1983 hadde altså omsetningen gått 

ned med 45 millioner, til tross for at flere nye varer hadde blitt lansert. En slik tilbakegang var 

svært bekymringsverdig, særlig med tanke på at varene hadde en annerledes utvikling i 

Sverige enn de hadde i Norge. 

Merkeløse varer hadde langt større og mer vedvarende suksess i Sverige enn i Norge, 

hvilket førte til at den svenske kooperasjonen beholdt blå-hvite varer i sortimentet helt til 

2003.4 KF hadde dessuten langt flere varianter i serien, og varene utgjorde en større del av 

omsetningen for KF enn de gjorde for NKL, selv om tendensen til slitasje av konseptet også i 

Sverige gjorde sitt til at denne sank noe. Den nedadgående tendensen var imidlertid mye 

svakere i Sverige enn den var i Norge. I 1987 utgjorde blå-hvite varer 3,3 prosent av 

dagligvareomsetningen til KF, mens den i 1981 hadde utgjort 4,8 prosent.5 I Norge falt den 

blå-hvite andelen av totalomsetningen til under tre prosent forholdsvis raskt, og var bare 

unntaksvis over dette nivået igjen.  

Forskjellen mellom Norge og Sverige kunne komme av at mange av de blå-hvite 

varene var langt dyrere i Norge enn de var i Sverige, til tross for at de kom fra den samme 

produsenten. Samvirkelagsbestyrernes organ Handelsbestyreren kunne i 1983 avsløre at 

prisene på merkeløse varer var langt lavere i Sverige enn de var i Norge. I de verste tilfellene 

var enkelte av de blå-hvite varene 43 prosent dyrere i Norge enn de var i Sverige. Ingen kunne 
                                                 
1 Beretning til NKLs regnskap for 1981 
2 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: vedlegg til møteinnkalling fra Svein Tevasvoll datert 16.03 1989 
3 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Omsetningsstatistikk for blå-hvite varer 1986/87. 
4 Man kan i skrivende stund (mars 2004) fremdeles kjøpe ”Blåvitt” i Sverige. Dette er imidlertid restvarer, da 
vareserien skal hete X-tra i både Sverige og Norge når lageret går tomt for gamle varer. 
5 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Brev fra Kjell Eklund i KF til Svein Tevasvoll i dagligvareavdelingen i 
NKL, datert 23. januar 1989 
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imidlertid gi noen forklaring på hvorfor varer som var produsert i Norge var billigere i 

Sverige enn i Norge. 6 Handelsbestyreren  reagerte på at det kunne virke som om NKL satte 

opp prisen på varene i Norge bare fordi det generelle prisnivået var høyere her enn i Sverige. 

Dette fikk kooperasjonen til å fremstå som opportunistisk, hvilket var sto i motsetning til 

intensjonene, både for de blå-hvite varene og kooperasjonen som organisasjonsform. De blå-

hvite varene ble, som vi har sett, lansert som et tiltak for å vise forbrukerne at kooperasjonen 

var deres egen organisasjon. At NKL da skulle forlange en høyere pris enn den svenske 

søsterorganisasjonen KF ble derfor sett på som svært urimelig. 

Det var en sterkere tendens til at folk valgte vekk de blå-hvite varene i Norge enn det 

var i Sverige. Dette kunne man lese av varenes prosentvise andel av salget innenfor sine 

varekategorier i samvirkelagenes statistikker. De første merkeløse varene som kom på 

markedet fikk i etterkant av lanseringen svært høye markedsandeler i sine respektive 

varegrupper. En statistikk gjengitt i Vårt Marked i 1980 viste at salgsandelen i 

samvirkelagene for de første varene varierte fra 14,2 til hele 83 prosent.7 De blå-hvite varene 

hadde i etterkant av lanseringen en gjennomsnittlig andel av det totale salget i sine respektive 

varegrupper på 46,7 prosent. Det vil si at innenfor samvirkelagene hadde nesten halvparten av 

de som handlet varer innenfor disse kategoriene valgt det blå-hvite alternativet. Denne 

andelen var kanskje kunstig høy rett etter den første lanseringen, hvilket også NKL la til 

grunn i en evaluering av salgsutviklingen vareserien hadde hatt i løpet av de fem første årene. 

Her beskrev Svein Tevasvoll utviklingen som eksepsjonell: ”vi antar at salget kulminerte på et 

unormalt høyt nivå, høyere enn det faktiske behovet i markedet skulle tilsi.”8 Problemet var 

imidlertid at salgsandelen hadde fortsatt å gå ned lenge etter at salget burde ha blitt stabilisert 

i forhold til den vanlige syklusen. Den gjennomsnittlige salgsandelen for merkeløse varer i S-

lagene var 22 prosent i 1983, og i 1986 hadde andelen sunket til 12 prosent.9 Altså hadde den 

blitt halvert mellom 1981 og 1983, og igjen nesten blitt halvert igjen i løpet av de tre neste 

årene. Omsetningen av blå-hvite varer var omtrent lik i de to årene, men i 1986 var den fordelt 

på langt flere varer enn i 1983.  

                                                 
6 Handelsbestyreren nr. 5 – 1983: ”Ingen har gitt fullgod forklaring på prisforskjellene.” 
7 Vårt Marked Ekstra fra mai 1980: ”Fem nye merkeløse varer” 
8 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Internt arbeidsdokument om Blå-hvite varer datert 18.04 1986 
9 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: vedlegg til møteinnkalling fra Svein Tevasvoll datert 16.03 1989 
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Nye varianter 

For å motvirke den dårlige utviklingen i salget av blå-hvite varer ble stadig flere blå-hvite 

varer satt i produksjon. Den videre lanseringen av nye varer fulgte samme mønster som 

tidligere. Produkter i nær sagt alle kategorier ble forsynt med blå-hvit emballasje og sendt ut 

på markedet. Noe av poenget med de blå-hvite varene var også at de skulle produseres av 

kooperative bedrifter. Det ble etter hvert forsøkt å produsere merkeløse varer i stort sett alle 

varegrupper hvor kooperasjonen hadde mulighet til å produsere. For eksempel Røra A/S 

produserte syltetøy, saft, surkål, leskedrikker og flere andre produkter. Også andre 

produksjonsbedrifter satte i gang produksjon av bredere varespekter enn tidligere.  

I løpet av tidsrommet 1981 – 1986 vokste utvalget fra 26 til 56 forskjellige varer. I 1984 ble 

11 varer lansert samtidig, hvilket utgjorde den største utvidelsen av vareserien som fant sted.1 

1986 markerte høydepunktet for antallet varer, selv om omsetningen hadde kulminert allerede 

i 1981.2 Av de 56 artiklene som ble solgt i 1986 var 23 næringsmidler, 19 hygieneartikler, og 

13 varer i andre kategorier. De blå-hvite varene dekket altså et vidt spekter av behov, fra 

morgen til kveld.  

I 1986 kunne man stå opp om morgenen, vaske seg med blå-hvit sjampo og såpe, 

barbere seg med merkeløse barberblad, for siden å spise en frokost bestående av brød og 

forskjellig blå-hvitt pålegg med ditto sjokolademelk, eller en blå-hvit frokostblanding. Siden 

kunne man pusse tennene med blå-hvit tannkrem. Skulle man kose seg fantes ulike 

alternativer, blå-hvit konfektblanding eller sjokolade, kanskje sammen med et glass blå-hvit 

brus. Gulv, klær og oppvask kunne bli rent ved hjelp av blå-hvite rengjøringsmidler, og hvis 

katten eller hunden var sulten var det bare å åpne en boks blå-hvit dyremat.

                                                 
1 Vårt Marked nr. 2 – 1984: ”11 nye blå-hvite”  
2 Beretning til NKLs regnskap for 1981 – 1990  
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igur 4. 1: Det blå-hvite sortimentet ble etter hvert utvidet til varer i nær sagt alle kategorier. I 1986 fantes 56

like merkeløse alternativer. 
midlertid fantes det enkelte bransjer kooperasjonen vegret seg for å gå inn i. Tysk 

ooperasjon tok kontakt med NKL og ga et tilbud på produksjon av blå-hvite sigaretter.1 Selv 

m disse sigarettene ville koste mindre enn andre sigaretter i kooperasjonens sortiment, valgte 

KL å takke nei til tilbudet, av prinsipielle grunner. Det samme gjaldt godteri, som den 

ooperative sjokoladefabrikken Nordchocklad i 1980 tilbød NKL med tanke på det merkeløse 

ortimentet. NKLs sentrallaboratorium fant at dette godteriet hadde vanlig kvalitet, men ut fra 

e merkeløse varenes profil ville ikke NKL gi dette godteriet merkeløs innpakning. I 

ttalelsen fra laboratoriet het det at ”slikkerier for barn bør ikke være merkeløse.”2 Skadelige 

arer hørte ikke hjemme blant de varene som kooperasjonen skulle selge billigere enn andre 

arer, enten de var ment for voksne (sigaretter) eller barn (slikkerier). 

I tillegg til de varene som faktisk ble lansert, hadde NKL planer for flere varer, som av 

like årsaker ikke ble realisert. Dette gjaldt særlig artikler som skulle produseres på lisens i 

abrikker kooperasjonen ikke eide selv. Blant annet fantes det, som tidligere nevnt, planer om 

 lage merkeløse tannbørster. Et annet eksempel var blå-hvit fotofilm med fremkalling 

                                                
 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Brev fra Co op industrie, Dortmund til Svein Stokke, NKL 27. august 
981 
 K4 reol 8a, hylle 3: Boks merket: Dok. fra Torkil Hessen II. Brev fra NKLs sentrallaboratorium til 
ordchocklad datert 12. juni 1980 
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inkludert i prisen.3 Dette var av de mer ambisiøse planene for utvidelsen av vareserien, siden 

den ikke bare involverte produksjon av film i forkant av eventuelt salg, men også prosessering 

av film i etterkant. Dette tilbudet kom så langt som til planlegging av reklamemateriell, men 

ble aldri satt ut i livet.  

De faktisk gjennomførte utvidelsene av serien ga ifølge et flygeblad NKL sendte ut til 

alle landets husstander i 1986 forbrukerne gode muligheter til innsparinger i 

husholdningsbudsjettet, siden utvalget var blitt så stort: ”Med 56 ”blå-hvite” varer å velge 

mellom er basisen i din daglige husholdning dekket. Du har derfor gode sparemuligheter ved 

å handle fast av de ”blå-hvite” varene. I tillegg er dette en enkel måte å spare penger på i 

forhold til å drive tilbudsjakt.”4  

I tillegg til at de merkeløse varene var spesielt billige for forbrukerne i forhold til 

merkevarene, anså NKL varene som et middel for å presse marginene hos 

merkevareprodusentene nedover. Det var særlig i bransjer hvor kooperasjonen mente at 

konkurransen var svak at dette argumentet for å sette i gang produksjon ble brukt. 

Produksjonen av blå-hvitt mineralvann var et eksempel på dette. NKL begynte å importere 

Cola og Brus med appelsin- og sitronsmak fra England i 1986 for å utfordre de store 

produsentene av mineralvann. NKL hadde ifølge Forbrukeren ”merket seg at markedet for 

kullsyreholdige leskedrikker hadde vært preget av stadig tiltagende monopolisering.”5 

Kooperasjonen ville gjøre noe der markedskreftene mer eller mindre var blitt satt ut av 

funksjon av hegemoniske produsenter, som nærmest kunne diktere et høyt prisnivå. Dessuten 

utgjorde mineralvann og øl mellom fem og seks prosent av butikkenes omsetning, altså en 

betydelig andel.6 Dette markedet kunne altså være svært lukrativt å komme inn på, særlig 

siden mineralvannmarkedet var i sterk vekst. 

                                                 
3 SHA reol 13a: Blå-hvite varer, div. materiale. 
4 SHA reol 13a: Blå-hvite varer, div. materiale. 
5 Vårt Marked 6/7 – 1985: ”NKL med blå-hvitt mineralvann”   
6 SHA reol 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: ”kooperasjonen med merkeløst mineralvann!” 
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En annen begrunnelse for satsningen var a

mineralvann på plastflasker var noe som 

hørte fremtiden til, og kooperasjonen ville 

gjerne være med og ”bestemme 

utviklingen i denne varegruppen.”

t 

amvirkelagene 

                                                

7 Brusen 

ble tappet på toliters engangsflasker av 

plast, hvilket skulle spare både 

forbrukerne og de ansatte i s

for arbeid med retur.8 De lette flaskene 

sparte de ansatte i butikkene for tunge løft, 

hvilket bidro til at butikkene fikk et bedre 

arbeidsmiljø. Et problem for NKL var 

imidlertid at ikke alle var enig i 

kooperasjonens vide definisjon av 

miljøbegrepet, og at plastflaskene derfor 

ble belastet med en miljøavgift. Dermed 

ble den blå-hvite brusen dyrere enn den 

kunne vært, dersom avgiftssystemet hadde vært annerledes. NKL gikk sterkt imot et system 

for retur av disse plastflaskene, da dette ville resultere i høyere priser for forbrukerne. NKL 

mente ifølge Handelsbestyreren at ”reduksjon eller bortfall av avgiften vil skape forsterket 

interesse for blå-hvitt mineralvann, og sikre konkurransen i markedet, til beste for alle 

forbrukere.”9

Figur 4. 2: NKL inkluderte fra 1986 brus i det blå-hvite 
sortimentet, for å motvirke monopoltendenser i dette 
markedet. 

Det blå-hvite mineralvannet oppnådde ikke en varig popularitet hos forbrukerne, og 

ble luket ut av sortimentet etter forholdsvis kort tid. Mineralvannet solgte svært godt rett etter 

at det hadde blitt lansert, men salgstallene sank raskt. En blindtest foretatt av NKLs 

prøvekjøkken viste imidlertid at det ikke var noen merkbar kvalitetsforskjell mellom blå-hvit 

cola, Pepsi cola og Coca-cola.  Ifølge Vårt Marked betydde dette at ”produktene er 

likeverdige, forbrukeren vil ikke foretrekke det ene merket fremfor det andre når alle andre 

forhold enn smak og utseende er holdt utenfor.” 10 Med andre ord kunne kooperasjonen med 

 
7 Vårt Marked nr 6/7 – 1985 ”NKL med blå-hvitt mineralvann”   
8 Også miljøhensyn ble tatt i betraktning når kooperasjonen tok i bruk engangsemballasje, om enn med en noe 
vid definisjon av ”miljø”. Det kooperative reklametidsskriftet Vårt Marked presiserte at ”Miljø er ikke noe 
entydig begrep. Man kan snakke om produksjonsmiljø, distribusjonsmiljø etc.” 
9 Handelsbestyreren nr. 2 – 1986: ”Bort med særavgiften på plastbrus”  
10 Vårt Marked nr 9 – 1985: ”Positiv smakstest for blå-hvit mineralvann”  
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disse varene se hvor sterkt merkevarene sto i denne bransjen. Konklusjonen var ikke positiv 

sett fra kooperasjonens side. De merkeløse varene fikk ikke fotfeste i mineralvannmarkedet, 

selv om kvaliteten på varene ifølge blindtesten var tilnærmet lik kvaliteten på de 

konkurrerende merkevarene. 

Dette var noe av problemet for de blå-hvite varene. I de kategoriene hvor 

konkurrerende bedrifter brukte store ressurser på merkevarebygging og markedsføring fikk 

aldri merkeløse varer fotfeste i markedet i noen særlig grad. Siden motstand mot overdrevent 

fokus på reklame for etablerte merker var et viktig poeng for introduksjonen av serien var det 

noe av en skuffelse at kooperasjonen ikke klarte å få innpass med de merkeløse produktene 

der dette fokuset var sterkest. Den samme mekanismen gjorde seg til en viss grad gjeldende 

også for hygieneprodukter. Dette var et område hvor de konkurrerende merkene i stor grad 

brukte reklame for å hevde sine kvalitative fortrinn. Hygieneprodukter var tidligere trukket 

frem som en spesielt reklameoppblåst varekategori.11 Her ble det antatt at blå-hvite varer 

virkelig kunne konkurrere. Den blå-hvite hårsjampoen fikk likevel en lav markedsandel, selv 

om merkeløs sjampo ga den største prosentvis besparelsen for forbrukerne, og i tillegg var 

blant de blå-hvite varene som ga størst avanse for butikkene.12 Det var altså ikke tilstrekkelig 

å være billig og bra, produktene måtte ha andre kvaliteter også.  

Forskerne Eivind Jacobsen og Arne Dulsrud bekrefter langt på vei denne tendensen 

for handelsmerker i SIFO-rapporten Kjedenes makt til forbrukernes beste? fra 1994.13 

Undersøkelser av handelens egne merker i USA viste at de gjorde det dårligst der hvor 

merkevareprodusenter investerte store summer i markedsføring. Handelens egne merker 

gjorde det klart best der hvor de kunne vise til bedre kvalitet enn sammenliknbare merkevarer. 

Det var ikke nødvendigvis slik at det var prisen som var avgjørende for forbrukerne.  

Selv om verken det kooperative mineralvannet eller den merkeløse hårsjampoen nådde 

særlig høye salgstall, fantes det andre varer i det blå-hvite sortimentet som hadde høy 

omsetning gjennom hele 1980-tallet, til tross for at salget av serien samlet sett stagnerte eller 

sank siden den første lanseringen. Kaviar, for eksempel, hadde en svært høy markedsandel 

helt til varene gikk ut av produksjon. Det hadde også, kanskje noe overraskende, de blå-hvite 

konfektbitene. Det samlede bildet viste imidlertid dalende interesse og minsket popularitet for 

varene allerede to år etter lanseringen. Det største problemet var å holde interessen og 

                                                 
11 Dette ble fremhevet blant annet i NOU 1974: 61 – Reklame s. 160  
12 Vårt Marked nr. 10 – 1984: ”Blå-hvit er god økonomi”  
13 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s.43 
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populariteten oppe over lengre tid. De fleste varene solgte klart mest de første årene de 

eksisterte, for så å synke i popularitet.14

Generiske varer gjorde seg imidlertid fremdeles gjeldende i butikker i det øvrige Vest-

Europa, og var langt fra avleggs ved midten av 1980-årene.15 Fra starten av den merkeløse 

”boomen” og frem til begynnelsen av 1980-årene hadde slike varer hatt en sterk oppsving 

både i salg og utbredelse på begge sider av Atlanterhavet.16 Selve opphavet til merkeløse 

varer, Carrefours opprinnelige ”frie varer”, fikk imidlertid merkenavn i 1985.17  

Reklame for reklamefrie varer 

Som vi har sett skulle de blå-hvite varene ikke ha noen utgifter til markedsføring bortsett fra 

når nye varer kom på markedet. Dette var noe av utgangspunktet for å gjøre varene til et 

forbrukerpolitisk tiltak da de første varene ble lansert. Markedsføringssjef i NKL, Rolf 

Nicolaisen, uttalte til Vårt Marked i 1980 at den harde linjen når det gjaldt å ikke reklamere 

for produktene ”ikke bare er for å være prinsippfaste, men også fordi vi er engstelige for våre 

konkurrenter. De er på vakt etter det minste feilskjær som det kan slås ned på. Hvis 

annonsering skulle forekomme i nevneverdig grad, vil det bli brukt mot oss.”18 NKL mente 

altså at prinsippet om fravær av reklame for produktene var svært viktig for at varene skulle 

beholde troverdigheten som alternativ til merkevarene. 

Målsettingen om å ikke bruke reklame for å lette salget av varene ble imidlertid 

temmelig raskt svekket ettersom 1980-årene skred frem, og særlig etter 1983. Stagnasjonen 

og den påfølgende tilbakegangen i salget av de blå-hvite varene sporet kooperasjonen til å 

bruke reklame som virkemiddel for å øke salget av varene. Ikke lenge etter at de merkeløse 

varene ble introdusert startet en diskusjon innad i NKL om hvordan man skulle kunne holde 

den store interessen for varene oppe. Diskusjonen dreide seg særlig om hvorvidt det gikk an å 

”reklamere litt” for varene. Bakgrunnen for diskusjonen var at Forbrukerombudsmannen 

hadde fått en anonym henvendelse om at Domus i Harstad hadde rykket inn en annonse hvor 

det sto: ”blå-hvite varer 15 – 30 %”. Forbrukerombudsmannen mente at denne reklamen ga 

                                                 
14 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Omsetningsstatistikk for blå-hvite varer for 1986, 1987 og 1988.  
15 Det var ikke bare innen dagligvarehandelen det ble satset på generiske varer; den britiske New Wave-gruppen 
Public Image Limited ga i 1986 ut den generiske platen ”Album/Compact Disc/Cassette” med hvitt og blått 
omslag som var inspirert av den britiske matvaregiganten Tesco sine merkeløse varer. 
16 Business Week International, 23. mars 1981, ”No-frills food: new power for the supermarkets” s. 56 – 61  
17 http://www.carrefour.com/english/notreoffre/marques.jsp, 3. mars 2004  
18 Vårt Marked nr. 10 – 1980 : ”Blå-hvite varer en stor suksess” 
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inntrykk av at ”også disse varene er på tilbud”19. Dette kunne ikke ombudsmannen godta, og 

ba Domus slutte med slik form for villedende reklame. Disponent Henry Halsebø ved Domus 

Harstad sendte saken inn til NKL sentralt for å søke råd. Her fikk han til svar at NKLs 

reklamerettsgruppe var enig med Forbrukerombudsmannen.20 Dette falt disponenten tungt for 

brystet, og han fulgte saken videre opp på møte i Systemkjøpsrådet 10. juni 1980. I 

diskusjonen på møtet innvendte disponent Svein Stokke, som ledet gruppen som sto for 

lanseringen av de blå-hvite varene, at ”varene er kjent og vi har mer å tape enn å vinne på å 

balansere på kanten av loven.”21 Man kom frem til at man måtte trå varsomt i forhold til hva 

man hadde lovet i kampanjen i forbindelse med lanseringen. Denne kontroversen viser at ikke 

alle folk innad i kooperasjonen ikke var like nøye med prinsippet om reklamefrihet som 

sentralleddet.   

Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før også NKL forandret standpunkt i dette 

spørsmålet, og kom mer på linje med Domus i Harstad. Allerede i 1981 tok NKL kontakt med 

sin juridiske avdeling for å forhøre seg om organisasjonen i forhold til de annonsene som ble 

brukt under lanseringen ”rent juridisk støter på noen komplikasjoner dersom vi annonserer 

blå-hvite varer i vår S-tilbudsannonse. Tanken er å bruke en enkel vignett som symbol på blå-

hvite varer og en tekst som kort beskriver hva blå-hvite varer er.”22 Det var akkurat det 

samme som var blitt vurdert internt i NKL i 1980 etter Domus Harstads henvendelse. Den 

gang hadde NKL kommet til at det var best å være prinsippfaste, siden man hadde gått ut med 

minimale reklamekostnader som det viktigste premisset for varenes lave pris. Nå var 

imidlertid saken en annen. Prinsippet om totalt fravær av reklame ble lagt vekk i 1981. Det 

startet med at reklametekster, eller ”påminnelser” om de blå-hvite varene fant veien inn i S-

lagenes ordinære avisannonser.  

Fra 1983 tok NKL skrittet fullt ut og satte i gang egne kampanjer for de merkeløse 

varene for å vekke eller holde ved like interessen hos forbrukerne. Høsten 1983 satset NKL på 

å gjøre de merkeløse varene mer synlige ved hjelp av 500 reklameboards som ble hengt opp 

33 ulike steder i landet.23 Samtidig ble alle NKLs transportbiler utstyrt med reklameplakater 

for blå-hvite varer. Disse reklamene hadde lik utforming som de første ”kunngjøringene”, de 

var faktabaserte, og la vekt på det enkle og fornuftige ved å handle blå-hvite varer. Budskapet 
                                                 
19 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Brev fra Forbrukerombudet til Domus Harstad datert 19. mai 1980.  
20 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Brev fra NKLs reklamerettsgruppe til Disponent Henry Halsebø datert 
27. mai 1980.  
21 K4, reol 3b, hylle 5, boks 103, sak 40.2: referat fra Systemkjøpsrådets møte 10. juni 1980 
22 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Brev fra Rolf B. Nicolaisen til NKLs juridiske avdeling, datert 2. juni 
1981 
23 Spør oss om mat, vedlegg til Vårt marked nr. 8 – 1984  
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var at ”det er ikke utseende som teller.”24 Forbrukerne skulle igjen minnes om at de ”billige 

og bra” blå-hvite varene bare kunne kjøpes i S-laget og Domus.  

Kooperasjonens faste reklamebyrå A/B Bates sto for utarbeidelsen av alle 

reklameoppleggene. Det samme byrået utførte også markeds- og holdningsundersøkelser med 

det samme siktemålet. NKL ville gjerne opprettholde suksessen varene hadde hatt fra starten, 

og søkte derfor profesjonell hjelp til ytterligere markedsføring av varene. 

Holdningsundersøkelsene skulle kartlegge de mest sentrale målgruppene for de blå-hvite 

varene, slik at markedsføringen ble mer effektiv.  

Etter hvert sluttet reklamene for de blå-hvite varene helt og holdent å oppgi 

besparelser i markedsføring som grunn for at varene var så billige. Det var ikke lenger sant at 

reklamekostnadene var mye lavere enn for andre varer kooperasjonen førte, og da var det 

heller ikke så presserende å opplyse om det. Det var heller andre ting som ble trukket frem 

som vesentlige forklaringsmodeller for hvorfor varene kostet mye mindre enn tilsvarende 

merkevarer. I annonser for blå-hvite konfektbiter fra 1987 ble det fokusert desto mer på 

innsparinger på emballasje og tilbudsaktiviteter: ”Her er noe for enhver smak. Da spiller det 

vel mindre rolle om posen ikke er altfor fargerik og at reklamen ikke lover ’fullt hus og 

stormende jubel’ hver dag.”25 Det var ikke lenger noen grunn til å legge skjul på at NKL 

brukte penger på reklame, og salgsargumentasjonen for de blå-hvite varene gikk i stedet ut på 

reklamens karakter og produktenes fargeløshet. En annonse for merkeløs tannkrem hadde 

samme året et liknende budskap: ”Er det noen som tror at tannpastaen er mer effektiv når 

tuben har gilde farger? Eller at tennene blir sterkere når reklamen viser smilende 

skolebarn?”26 Den faste lavprisen rettferdiggjorde helt og holdent kooperasjonens oppfordring 

til forbrukerne: ”hold deg til blå-hvite varer – det er sunn fornuft.”27 Kooperasjonens holdning 

var altså stadig at det var fornuften som skulle styre forbruket, ikke følelsene, og dette ble 

gjenspeilet i reklamens språk og utforming. Konsumentene skulle ikke la seg narre av 

forlokkende og fargerik innpakning. Det kunne imidlertid være vanskelig å forstå at reklamen 

ble billigere fordi den ikke inneholdt smilende barn eller ikke lovde stormende jubel. Eller at 

produktet ble særlig mye billigere av at emballasjen ikke var fargerik og prangende. Det kan 

virke som om kooperasjonen ville fortsette å innbille folk at dette var god forbrukerpolitikk 

når det i virkeligheten var fremstøt for å selge mer av NKLs egne varer. 

                                                 
24 Vårt marked nr 5 – 1984: ”Vi annonserer i trafikken!” i  
25 Annonse bl.a. Vårt Blad nr. 2 – 1987 
26 Annonse bl.a. Vårt Blad nr. 3 – 1987 
27 Annonse bl.a. Vårt Blad nr. 3 – 1987 
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Kampanjen ”når innholdet teller mer enn innpakningen” fra 1987 ble påtalt av Den 

Norske Emballasjeforening.28 Emballasjeforeningen mente at NKL stilte emballasjeindustrien 

i et dårlig lys ved sin måte å reklamere for de blå-hvite varene. Dette var NKL uenige i, og 

anførte at det de hadde ment var at varene var av høy kvalitet, til tross for at innpakningen var 

enkel.  

Produksjonen av egne kooperative varer ble stadig utvidet, og nye blå-hvite varianter 

ble introdusert, samtidig som reklameinnsatsen for varene ble trappet opp. Siden 

kooperasjonen hadde blå-hvite produkter i mange forskjellige kategorier, skiftet fokus for 

reklamene fra ”blå-hvit morgen”, hvor produkter som kunne brukes til frokost ble trukket 

frem, til ”blå-hvit hygiene”, ”blå-hvit rengjøring” osv. NKL la opp til at S-lagene skulle kjøre 

kampanjer hvor beslektede merkeløse produkter fikk profilering samtidig. Forbrukerne skulle 

bli gjort klar over at ”Når man skal kjøpe frokost til neste dag, skal man vite at de fleste av 

disse behovene kan dekkes fra ”blå-hvit”-hyllen alene.”29   

I 1986 brukte NKL 1,9 millioner kroner på reklame for blå-hvite varer.30 

Reklamekostnadene for de blå-hvite varene utgjorde i 1986 rundt 2,7 prosent av omsetningen 

av varene, som lå på om lag 70 millioner kroner. Dette var faktisk en betraktelig høyere andel 

enn for kooperasjonens øvrige virksomhet. NKL omsatte i 1986 varer for mer enn 6 200 

millioner kroner, og reklamekostnadene på 62 millioner kroner utgjorde én prosent av 

omsetningen.31

I forhold til de blå-hvite varenes andel av NKLs totale omsetning, som i 1986 var 0,3 

prosent32, var de merkeløse varenes andel av NKLs totale reklameutgifter betydelig. De blå-

hvite varene hadde 3,1 prosent av de totale reklameutgiftene, og 0,3 prosent av den totale 

omsetningen. Det var derfor gode grunner til å slutte å reklamere med at man ikke brukte 

reklame som salgsfremmende virkemiddel. Fra midten av tiåret var reklame blitt helt 

innarbeidet i det blå-hvite konseptet. Det ble sett på som uunngåelig at alle varer, uansett hvor 

bra tilbudet var, måtte ha reklamestøtte for at forbrukerne skulle være interessert. I et internt 

notat fra 1986 forklarte Svein Tevasvoll i NKL dette med at: “Det sier seg selv at det i det 

lange løp vil være umulig å opprettholde en produktserie som dette uten noen former for 

                                                 
28 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Kopi av korrespondanse mellom Den Norske Emballasjeforening og 
NKL, 13. og 27. april 1987 
29 Vårt Marked nr 1 – 1986: ”blå-hvit frokost – en god start på dagen”  
30 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
31 Beretning til NKLs regnskap 1986 
32 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Omsetningsstatistikk for blå-hvite varer 1986/87 
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markedsføringstiltak. Det er heller ikke noe mål i seg selv at produktene skal være 

reklamefrie.”33  

Denne holdningen til bruk av reklame som gangbart virkemiddel gjenspeilet en annen 

holdning enn da varene ble lansert seks år tidligere. Den gang var det nettopp fraværet av 

”unødvendige” markedsføringstiltak som var det særegne med varene. I et radiointervju i 

forbindelse med lanseringen hevdet administrerende direktør i NKL, Knut Moe, at ”de vil 

ikke finne reklamen for disse merkeløse produktene i ukebladene eller på kino.”34 Det var 

dette som skulle gjøre de blå-hvite varene til et forbrukerpolitisk tiltak.    

Etter at NKL hadde begynt å reklamere for de blå-hvite varene var det fremdeles et 

poeng at de skulle være til hjelp for forbrukerne. Det var bare strategien som var forandret. 

Det ville være dårlig forbrukerpolitikk å unnlate å gjøre disse helt spesielle varene kjent for 

forbrukerne. NKL vurderte ”den ”blå-hvite” serien som et så viktig tiltak for forbrukerne at 

man som forbrukerorganisasjon ikke kan unnlate å minne om dens eksistens og fordeler.”35 

NKL hevdet at grunnlaget for reklamekampanjene var at kooperasjonen ville minne 

forbrukerne på at ”De blå-hvite varene er ikke noen ”gimmick” – eller noe blår vi kaster i 

øynene på forbrukeren. De er reelle tilbud om varer med prisavslag i forhold til de veiledende 

prisene.”36 Det var ikke lenger så påtrengende nødvendig å forklare at den lave prisen skyldtes 

fravær av utgifter til markedsføring. Det vesentlige var at folk jevnlig fikk høre om varene, så 

de ikke glemte hva for et godt tilbud kooperasjonen hadde for de som var ute etter å spare 

penger uten at det gikk på bekostning av kvaliteten.  

                                                 
33 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
34 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Utskrift fra radioprogram: ”Tannkremen ’Tannkrem’ og såpen ’Såpe’. 
Har merkeløse varer en framtid i Norge?”  
35 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
36 Spør oss om mat, vedlegg til Vårt marked nr. 8 – 1984 
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Reklamene for blå-hvite varer 

forandret seg ikke så mye gjennom 

1980-årene. De hadde en 

gjennomgående informativ tone, hvor 

det viktigste salgsargumentet var den 

lave prisen, og det fornuftige ved å 

kjøpe blå-hvite varer. Noen avarter 

fantes imidlertid. Etter hvert ble det 

mindre fokus på selve varene i 

reklamene, og flere bilder av 

mennesker. Det ble til og med 

eksperimentert med reklame av 

temmelig pirrende art. I en annonse for 

merkeløs såpe og sjampo var det 

avbildet en tilsynelatende naken 

kvinne i et badekar, halvt tildekket av 

såpeskum.37 Dette var så fjernt det 

gikk an å komme fra de uttrykte 

intensjonene som ble presentert da 

varene ble lansert seks år tidligere. 

Den gang var det nettopp et ønske om å motarbeide slike former for spekulativ reklame som 

førte til at de blå-hvite varene ble lansert som alternativ. Men så lenge forbrukerne ikke 

fortsatte å handle varene på egen initiativ, følte NKL seg forpliktet til å informere om dem.  

Figur 4. 3: Reklamen for de merkeløse varene utviklet seg i 
retning tradisjonell reklame, med velbrukte virkemidler, som 
denne reklamen viser. 

Det viktigste trekket i utviklingen av reklamen for de blå-hvite varene var imidlertid 

nedtoningen av det politiske budskapet som fulgte med den opprinnelige lanseringen. Til sist 

ble det hevdet at ”De nye blå-hvite bleiene ligner de beste på markedet […] Den eneste 

forskjellen er prisen.”38 Motstanden mot reklame og sirkus var forsvunnet helt, og prisen var 

det eneste viktige.  

Det var ikke bare forbrukerne som behøvde å bli minnet på den blå-hvite seriens 

fortreffelighet. Det var mindre oppstuss om de blå-hvite varene i butikkene. Positive 

holdninger til de merkeløse varene innad i kooperasjonen ble ansett å være minst like viktige 

som reklame for å øke salget.  
                                                 
37 Reklameannonse for blå-hvite varer i blant annet Allers og Hjemmet 13. mars 1989 
38 Vårt Blad nr 16 – 1991: Annonse for blå-hvite bleier i  
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Holdninger innad i kooperasjonen  

NKL anså de blå-hvite varene som et viktig tiltak for å fremme kooperasjonen som 

forbrukerorganisasjon, også etter at de hadde begynt å selge mindre. Potensialet i varene ble 

beregnet å være langt større enn det salgstallene tilsa. Dette ble gang på gang understreket i 

reklameannonser og internt materiale: ”Blå-hvit er en viktig profilvaregruppe for 

kooperasjonen. Få, om noen, produkter kan med samme rett sies å stille på forbrukernes 

side.”39 Det var viktig for NKL å formidle positive holdninger til de blå-hvite varene til S-

lagene, slik at de fikk god plassering og behandling i butikkene.  

Gjennom reklamebyrået A/B Bates foretok kooperasjonen stadig 

holdningsundersøkelser, både for å undersøke stemningen innad i organisasjonen og i 

befolkningen ellers. Konkurransen på dagligvaremarkedet hardnet seg til, og i møte med den 

nye situasjonen i handelen, som var preget av større samarbeid mellom private kjøpmenn, 

måtte kooperasjonen sørge for pålitelig informasjon for å styrke sitt eget konsept. 

I en holdningsundersøkelse utført av Bates i 1982 gikk det frem at ansatte i NKL 

ønsket en fornyelse av samvirkelagenes profil.40 Samvirkelagene ble i for høy grad assosiert 

med venstresiden i politikken, og fremsto som fargeløse og kjedelige. Det såkalte ”S-

opplegget” fra 1967, som den gang representerte kooperasjonens samlende grafiske og 

stilmessige uttrykk, var etter manges mening i høyeste grad modent for utskiftning, og burde 

erstattes av et mer tidsriktig konsept. Kooperasjonen skulle dempe politiske overtoner, og 

heller satse på det rent merkantile i bevegelsen, kjøp og salg av varer til lave priser. Det 

ideologiske skulle gjenspeiles i driften av butikkene, men ikke komme direkte til utrykk eller. 

Konklusjonen til Bates var at ”vi tror ikke den ”gamle” S-lagsideologi lenger har noen 

tiltrekningskraft på dagens forbrukere.”41  

Undersøkelsen la videre særlig vekt på kooperasjonens egenproduserte varer. Disse 

skulle få et mer enhetlig preg, hvilket skulle bidra til en sterkere profilering av 

samvirkelagenes butikker. Det ble dessuten påpekt at NKL og S-lagene brukte altfor lite 

penger på markedsføring av butikkene og særlig av egne varer. De blå-hvite varene ble ansett 

for å være gode markører for kooperasjonens intensjoner om å være på forbrukernes side, og 

ble derfor bedømt positivt i undersøkelsen. Dette var noe A/B Bates mente kooperasjonen 

burde satse på, for budskapet som lå bak dem var enkelt å formidle, og det appellerte til 

                                                 
39 SHA hylle 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: S-info uke 41/42 – 1988 
40 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”NKL og S-lagenes profil” holdningsundersøkelse fra nov. 1982 
41 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”NKL og S-lagenes profil” holdningsundersøkelse fra nov. 1982 
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forbrukernes ønsker. Til tross for rådene fra reklamebyrået valgte kooperasjonen å fortsette 

med det samme grafiske uttrykket gjennom hele 1980-tallet. Det funksjonalistiske S-symbolet 

ble beholdt helt til 1991, da kooperasjonen foretok en grundig fornyelse av så vel 

organisasjonen som det grafiske uttrykket.  

Det var i utgangspunktet en bred enighet om satsningen på blå-hvite varer, selv om det 

som nevnt i kapittel to var enkelte samvirkelagsbestyrere som var noe reserverte i sin 

begeistring med hensyn til vareutvalg og potensial for inntjening. De fleste var enige i 

hensikten med de blå-hvite varene, at de skulle være ”profilskapende for S-lagene og NKL”42 

Imidlertid var svikten i salget alarmerende, særlig siden NKL brukte forholdsvis store 

ressurser på reklame for varene. For at varene skulle skaffe S-lagene en god profil var 

kooperasjonen, ifølge Svein Tevasvoll, avhengig av at ”den kraftige tilbakegangen vi har hatt 

i volum i de siste årene må stanses, dersom den blå-hvite serien skal fylle denne misjonen.”43 

Problemet var at forbrukerne ikke var trofaste nok mot de merkeløse varene. Andelen kunder 

som hadde prøvd varene var høy, men mange av disse valgte oftere å kjøpe merkevarer enn å 

systematisk velge blå-hvite varer.44  

Siden det var NKL som eide fabrikkene som produserte de merkeløse varene var NKL 

spesielt interessert i å øke salget av dem. En forbedring av salget av de blå-hvite varene var 

avhengig av at samvirkelagene sørget for å gi dem de beste plasseringene i butikkene. Mye av 

reklameinnsatsen for de blå-hvite varene var derfor rettet internt i organisasjonen, fra NKL til 

samvirkelagene. I perioden fra 1983 til 1988 inneholdt så godt som hvert eneste nummer av 

det interne kooperative markedsføringstidsskriftet Vårt Marked artikler som forklarte de blå-

hvite varenes fortreffelighet. Ulike innfallsvinkler ble brukt for å gjøre varene interessante for 

samvirkelagene. De blå-hvite varenes potensial for inntjening ble understreket gang på gang.  

NKL øvet et sterkt press på samvirkelagene for å få dem til å gjøre en større innsats 

for å selge mest mulig av varene. NKL støttet sine varer med reklame, og oppfordret 

samvirkelagene til å gjøre en ekstra innsats for å selge mer av dem. NKL la vekt på å gi 

samvirkelagsbestyrerne informasjon om de kooperative produktene, både gjennom 

reklameannonser i Handelsbestyreren og informasjonsblader. I denne informasjonen ble det 

ofte lagt vekt på at S-lagene kunne tjene gode penger på å selge kooperative varer. For 

eksempel: ”Sats på Galla – det tjener du mest på.”45 Den samme typen argumentasjon ble ført 

                                                 
42 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
43 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
44 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Holdningsundersøkelse om blå-hvite varer fra Ted Bates AS, juli 1986 
45 Handelsbestyreren nr. 2 – 1978:  Reklameannonse for Galla-produkter 
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for å overbevise samvirkelagsbestyrerne om at det var mulig å høste god fortjeneste ved å 

selge blå-hvite varer. NKL satte inn annonser i Handelsbestyreren som forklarte dette 

nærmere, og henviste til undersøkelser som viste de blå-hvite varenes popularitet i 

befolkningen, og videre hvordan salgspotensialet kunne utnyttes. De merkeløse varene kunne 

gi ”fortjeneste i blått og hvitt” til de som visste å markedsføre dem godt.46

Mange samvirkelagsbestyrerne var imidlertid lite imponert over fortjenesten de fikk 

ved å selge blå-hvite varer, selv om NKL stadig påpekte og understreket at man måtte se på 

den gjennomsnittlige avansen gjennom et helt år for å beregne fortjenesten. NKL la stor vekt 

på at man måtte se disse varene som et fortrinn andre butikker ikke hadde, men det kan virke 

som om de ansatte i butikkene så det annerledes. Synkende salgstall vitnet om minsket 

interesse både hos forbrukerne og hos kjøpmennene. De blå-hvite varene kom i bakgrunnen 

fordi bestyrerne ikke følte at butikkene tjente penger på dem, men at de snarere gjorde 

omsetningen lavere. NKL henvendte seg til bestyrerne i flere artikler i Vårt Marked, og 

påpekte at inntjeningen for samvirkelagene var god:  

Etter å ha snakket med flere bestyrere, har vi inntrykk av at de økonomiske sidene ved 
salget av blå-hvite varer ofte kommer i bakgrunnen. Man betrakter varene mer som en 
service overfor kundene, enn en varegruppe som kan gi god inntjening for butikken. 
Det er en vanlig oppfatning at fortjenesten ved blå-hvite varer ligger lavere enn for 
tilsvarende merkevarer. Både avansen og linjerabatten blir av mange vurdert for lavt.47

Dette var et problem. Uansett hvor mye NKL reklamerte for varene ble ikke salget 

tilfredsstillende dersom ikke S-lagene gjorde sitt for å profilere dem. I et internt notat fra 

1986, hvor en videre strategi for å øke salget av varene ble diskutert, hevdet Svein Tevasvoll 

fra NKL at ”de blå-hvite varene oppfattes som noe S-lagene er alene om å kunne tilby, 

positivt profilskapende, og et interessant forbrukerrettet tiltak for kooperasjonen. Vi tror den 

generelle slitasjen har vært liten. De interne målgruppene har ikke ”gått lei” produktene.”48 

Han la til grunn for at salgstallene for de blå-hvite varene hadde stagnert at mange S-

lagsbestyrere var uinteresserte og uengasjerte i de blå-hvite varene.   

                                                 
46 Handelsbestyreren nr. 4 – 1984: Reklameannonse for Blå-hvite varer  
47 Vårt marked nr. 10 – 1984: ”Blå-hvit er god økonomi i  
48 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
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igur 4. 4: NKL anbefalte samvirkelagene å sameksponere de blå-hvite varene for å øke salget. Samlet plassering
kulle gjøre det blå-hvite inntrykket mer overveldende. 
n undersøkelse gjort av studenter ved Markedsføringsskolen i Oslo to år senere viste ifølge 

KL-nytt noenlunde den samme tendensen. Studentene slo etter et studieopphold ved et S-

arked fast at de blå-hvite varene ofte ble ”stemoderlig behandlet ute i butikkene, de 

ppleves som kjedelige å arbeide med, betjening og ledelse har en likegyldig holdning til 

em, og de blir ofte betraktet som et nødvendig onde.”49  

Faste plasseringer av varene gjorde at de fikk for lite oppmerksomhet, og Tevasvoll 

åpekte at det var et generelt trekk i dagligvarehandelen at en større og større del av 

msetningen i butikkene skjedde fra torg og aktivitetsplasser.50 Vårt Marked la stor vekt på at 

amvirkelagene hadde ansvar for at varene ble presentert slik at kundene fattet interesse for 

em.51 Dette kunne gjøres på ulike måter, og stikkordet var gjerne ”aktivisering”, gjerne i 

ammenheng med temauker eller lanseringer av nye varer. Varene skulle frem på 

tilbudstorg” og aller helst profileres sammen med varer innen samme kategori. 

ndersøkelser NKL hadde gjort viste at salget av blå-hvite varer gjennomsnittlig hadde steget 

 6 

                                                
9 NKL-nytt nr. 2 – 1988: ”Blå-hvite varer – en utfordring for markedsføringsstudenter”  
0 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: ”Arbeidsdokument om blå-hvite varer” 15.7. 1986 
1 f. eks i Vårt Marked nr 2/1984, 5/1984, 6/1984, 12/1984, 3/1985, 9/1985, 11/1985, 1/1986, 5/1986 m.m.  



med 496 prosent ved sameksponering.52 Tannkrem hadde steget med hele 880 prosent når den 

var blitt presentert sammen med tannbørster og tanntråd. Dette viste hvilket salgspotensial 

som lå i varene. NKL skulle stå for reklamemateriell; ”sjokkselgere”, tilbudsplakater, 

hyllemerkinger, ”gondoler” og annet som ble utarbeidet sentralt, og forventet oppfølging fra 

S-lagene. Alt dette materiale krevde imidlertid oppfølging fra butikkene. Problemet var at de 

ansatte i samvirkelagene ikke utnyttet potensialet som lå i de blå-hvite varene. Dette gjorde at 

NKL måtte understreke at ”Verken pris eller kvalitet er noe å skamme seg over!”53  

Et annet medium for påvirkning av de ansatte i samvirkelagene var S-info-bladene. 

Disse kom ut hver annen uke, og handlet i perioden 1983 – 1988 svært ofte om de blå-hvite 

varene. De inneholdt gjerne oppfordringer om å sørge for at varene kom ut av hyllene og frem 

på aktiviseringsplass på gulvet i butikkene: ”Da gjelder en ting fremfor noe annet – både i din 

butikk og i alle andre S-lag – få de ”blå-hvite” eksponert på en skikkelig måte og i 

tilstrekkelige mengder, slik at folk ikke skal kunne unngå å se dem på sin vei fra 

inngangsdøren til kassaapparatet!”54 Tanken var at dersom kundene ble minnet på de blå-hvite 

varenes eksistens, ville de huske hvor bra dette tilbudet var, og kjøpe varen.  

For å hjelpe på motivasjonen fulgte det gjerne små konkurranser myntet på ansatte i 

samvirkelagene med disse informasjonsbladene. Målet med disse var at alle i butikken skulle 

bli opptatt av å selge flest mulig blå-hvite varer, om ikke for kooperasjonen sin del så i alle 

fall for egennytten. Det var imidlertid visse forutsetninger knyttet til premieringen i 

konkurransene. En kampanje fra 1988 stilte disse betingelsene for å vinne: 

Hvis du med hånden på hjertet kan si at du gjør en stor innsats for å eksponere de blå-
hvite kampanjeproduktene – og samtidig klarer å tippe riktig svar på de fire 
spørsmålene på neste side […] da kan du bli den lykkelige vinner av et virkelig 
gedigent koffertsett.55  

Deltakerne i disse konkurransene måtte signere en egenerklæring som lød: ”Jeg/vi har sørget 

for å eksponere best mulig de ”blå-hvite” kampanjevarene, eventuelt også benyttet plakat og 

øvrig materiell.” Premiene varierte fra kofferter til kasseroller til London-turer. 

Slik ville NKL sikre at reklamekampanjene som ble lansert for å vekke interesse for de 

merkeløse varene resulterte i et løft for salget av de blå-hvite varene. For det var ikke nok 

                                                 
52 Vårt Marked nr. 5 – 1985: ”Butikkforsøk viser femdobling av salg ved sameksponering av ”blå-hvite” varer” 
53 Vårt marked nr 11 – 1985: ”Prisundersøkelser for ”blå-hvite” varer slår fast at de er meget 
konkurransedyktige”  
54 SHA hylle 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: S-info uke 12/13 – 1988 
55 SHA hylle 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: S-info uke 12/13 – 1988  
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med stadige kampanjer, de butikkansatte hadde hovedansvaret for å følge dem opp for at 

salget av dem skulle stige. Dette ble stadig påpekt i Vårt Marked:  

Tall fra Norges Markedsdata viser at de ”blå-hvite” varene har en meget god posisjon i 
folks bevissthet både når det gjelder pris og kvalitet. Men for at disse positive tallene 
skal slå ut i salg er vi nødt til å vekke kundenes holdninger til live i selve 
handlesituasjonen.56  

NKLs poenger ble i blant understøttet av folk som jobbet i butikkene. Avdelingsleder Asbjørn 

Falkenhaug fra Vinstra, som ifølge Vårt Marked var ”for spesialist å regne på blå-hvitt” mente 

at hovedgrunnen til at de merkeløse varene hadde tapt markedsandeler i all hovedsak fantes i 

butikkenes egne holdninger til varegruppen.57 De som var flinke til å trekke frem det positive 

med varene fikk også solgt mye av dem.  

Alt var ikke mørkt: Vårt Marked og S-info-bladene kom stadig med gladmeldinger 

som trakk frem ”blå-hvit-entusiaster” og pekte på hvordan disse fungerte som agenter for 

varene, hvilket bidro til å trekke kunder inn i utsalgene:  

Avdelingsbestyrer Sigurd Thornquist ved avd. 41 Glenne, Østfold ser frem til de ”blå-
hvite” ukene i mai. Kanskje han vil forsøke seg på et flyveblad med bare ”blå-hvite” 
varer, - det er kanskje en idé for andre også. Vi er i hvert fall overbevist om at 
kundene har stor glede av både sin bestyrer og de ”blå-hvite” varene.58

En del av artiklene i Vårt Marked var imidlertid rene hjertesukk fra NKL over 

samvirkelagenes manglende interesse for kooperasjonens unike varer. En artikkel fra 1991 

konkluderte slik: 

I 1980, da våre blå-hvite produkter kom inn på markedet og skulle markedsføres ”uten 
reklame” så ble de av mange konkurrenter betegnet som en genial forbrukerpolitisk 
innsats. Av en eller annen grunn fikk ikke produktene ”full klaff” innen våre egne 
rekker av butikker. En kan være fristet til å tro at det vesentlig er våre konkurrenter 
som forstår de blå-hvites potensielle slagkraft i markedet.59

Et problem for NKL var å reklamere for produktene overfor butikkene ved å legge vekt på 

deres lave pris, samtidig som de ansatte i butikken skulle oppfatte at blå-hvite varer var et 

gode også for butikken, og ikke bare for forbrukerne. Det gjaldt å understreke at butikkene 

fikk et konkurransemiddel ingen andre hadde, samtidig som de tjente penger på varene: 

”Innsparing på emballasje og tilbudsaktiviteter gjør at dagens godbit kan selges til fast lavpris. 

                                                 
56 SHA hylle 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: S-info uke 3/4 – 1989   
57 SHA hylle 13a: reklameartikler for blå-hvite varer: S-info uke 41/42 – 1988  
58 Vårt Marked nr 5 – 1984: ”Blå-hvite varer – et profft opplegg!”  
59 Vårt Marked nr 4 – 1991: ”På tide å ta i bruk de blå-hvite i kampen for tilværelsen”   
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Til forbrukerens beste. […] under veiledende pris, men likevel med god inntjening til 

butikken.”60 For å gjøre varene mer attraktive for samvirkelagsbestyrerne gikk NKL ut med 

rabatter til samvirkelagene på de blå-hvite varene i perioder med kampanjer. Dette skulle 

sikre at butikkene bestilte mange av de aktuelle varene, og dermed at de ønsket å selge mer av 

dem.  

Konklusjon 

De blå-hvite varene mistet mye av sin appell til forbrukerne forholdsvis kort tid etter 

lanseringen i 1980, og kooperasjonen tok i bruk ulike strategier for å vekke interessen for 

varene. Stadige utvidelser av serien var uproblematisk i forhold til de opprinnelige 

intensjonene med varene, og bidro kanskje til å opprettholde en viss interesse, men dette var 

ikke tilstrekkelig for å unngå at salget dalte. Derfor tok NKL i bruk reklame for varene. Dette 

hadde i begynnelsen vært unødvendig, siden de hadde fått så stor oppmerksomhet gjennom 

andre kanaler, men etter at det første oppstusset hadde lagt seg, måtte andre virkemidler tas i 

bruk. Det ble lagt vekt på at det ikke var noe grunnlag for å opprettholde serien dersom ingen 

kjøpte den – man fikk heller fire litt på prinsippene. Satsingene på reklame for varene stred 

imidlertid mot de grunnsetningene NKL hadde fremsatt for varene under lanseringen i 1980. 

Derfor ble andre ting trukket frem som viktigere grunner til at varene var så billige. NKL 

kunne ikke reklamere med at de ikke brukte reklame.  

Varene kunne derfor ikke lenger sies å hvile på det samme forbrukerpolitiske 

grunnlaget som de hadde gjort i 1980. Spørsmålet om kooperasjonen kunne tjene penger på 

varene var ikke lenger irrelevant, selv om NKL stadig hevdet at merkeløse varer var en viktig 

måte å profilere kooperasjonen på. De økonomiske sidene ved de blå-hvite varene var blitt 

viktigere for NKL. På mange måter kan man si at dette var et knefall for de kreftene NKL 

hadde villet motvirke. Spørsmålet var imidlertid om NKLs agenda i utgangspunktet hadde 

vært å minske reklamen, eller om de blå-hvite varene bare var en slags gimmick. Selv om 

markedsføringsutgiftene til de blå-hvite varene var forholdsvis små kunne ikke kooperasjonen 

hevde at den samlet sett bidro til å minske reklamepresset. I løpet av perioden 1976 – 1984 

økte NKLs årlige utgifter til reklame fra 17,2 millioner kroner til 52,6 millioner.61 I samme 

periode steg konsumprisindeksen med 100 prosent62, så selv med inflasjonen tatt i betraktning 

                                                 
60 Vårt Marked nr 1 – 1987: ”Blå-hvit sjokolade”  
61 Forbrukersamvirket i Norge:  NKLs årsstatistikk  1976 – 1985   
62 http://www.ssb.no/vis/kpi/kpiregn.html 
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var økningen markant. I løpet av den samme perioden steg NKLs omsetning fra 2,37 

milliarder kroner til 4,94 milliarder, altså noe mer enn en fordobling.63 Dermed var andelen 

som ble brukt til reklame betraktelig høyere i 1984 enn den hadde vært i 1976. Dette sto i 

kontrast til budskapet kooperasjonen fremførte ved lanseringen av de merkeløse varene; at 

reklame var med på å fordyre varene og dermed ikke var til forbrukernes beste, og at 

kooperasjonen som forbrukerorganisasjon ville arbeide mot en reduksjon av reklamen.  

  Verken introduksjonen av nye varer eller reklamen for dem førte til merkbart større 

omsetning av vareserien, og NKL la et stort press på samvirkelagene for få dem til å gi de 

merkeløse varene de beste plasseringene i butikkene. NKL lyktes likevel ikke i noen særlig 

grad å tenne en ny blå-hvit glød i samvirkelagene. Verken nye varer, reklamekampanjer, eller 

stadige oppfordringer til samvirkelagene om å markedsføre varene bedre ga resultater i form 

av langsiktig økt salg. Det kan synes som om S-lagene, i møte med virkeligheten i butikkene, 

ikke hadde den samme troen på konseptet som NKL hadde. Selv om NKL til stadighet hevdet 

at S-lagene kunne tjene godt på salget av blå-hvite varer, virker det som om de fleste bestyrere 

stilte seg tvilende til dette. Etter 1988 ble oppmerksomheten om de blå-hvite varene mindre 

også fra NKLs side, og den negative salgsutviklingen fortsatte. 

 Etter 1988 skjøt utviklingen av lavprisbutikker fart, og kooperasjonen møtte mer 

samordnet konkurranse enn tidligere fra private kjøpmannskjeder. Samtidig fikk 

Forbrukersamvirket et lederskifte, som fulgte av flere fiaskopregede oppkjøp rundt midten av 

1980-årene. Fra 1989 begynte en omfattende omstrukturering av Forbrukersamvirket, hvor 

satsning på kjededrift utgjorde en vesentlig del. Disse faktorene vred fokus vekk fra de blå-

hvite varene og over på andre former for priskonkurranse. Dette vil være tema for det neste 

kapittelet i oppgaven.

                                                 
63 Forbrukersamvirket i Norge:  NKLs årsstatistikk  1976 – 1985   
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5. Utfasing og avvikling av de blå-hvite varene 

1988 – 1994 

Kooperasjonen hadde i økende grad tatt i bruk reklame som virkemiddel for å øke 

oppmerksomheten rundt de blå-hvite varene, særlig etter midten av 1980-årene. Dette 

forhindret ikke at varene ble mindre interessante for forbrukerne, og bidro ikke til å snu den 

vedvarende nedgangen i salget av varene. I 1990 hadde varene tiårsjubileum, og NKL ville 

benytte denne anledningen til å forsøke å gjøre de blå-hvite varene relevante igjen.   

I løpet av 1980-årene hadde imidlertid dagligvarebransjen i Norge gjennomgått 

dyptgripende strukturelle forandringer, særlig i forhold til miniprissegmentet. Forandringene 

begynte ved inngangen til tiåret, og slo inn med full kraft fra 1988 og utover i 1990-årene. Det 

viktigste elementet i omstruktureringen av bransjen var veksten til de integrerte 

kjedebutikkene, særlig representert ved Rimi og Rema 1000. Markedsandelene til disse 

butikkene fortsatte å stige ettersom flere frittstående butikker ble med i kjedene. De store 

markedsandelene gjorde at disse kjedene kunne utøve makt overfor både leverandører og 

grossister, og således presse prisene ytterligere nedover. Presset på det generelle prisnivået 

gjorde at de blå-hvite varene fikk hardere konkurranse, siden disse varenes viktigste fortrinn 

var den lave prisen. 

Målsetningen med dette kapittelet er å behandle kooperasjonens strategier i forhold til 

de nye realitetene i dagligvarehandelen. Det mest sentrale spørsmålet vil være hva slags 

betydning den skjerpede konkurransen fikk for kooperasjonens strategi med blå-hvite varer. 

Fikk de merkeløse varene noe å si i møte med lavere priser på etablerte merkevarer? Og 

omvendt: fikk de lavere prisene som fulgte av den skjerpede konkurransen noe å si for de blå-

hvite varene? Hvordan svarte kooperasjonen på utfordringene som lå i veksten og den 

påfølgende maktkonsentrasjonen i miniprismarkedet? Hvilke strategier satset kooperasjonen 

på for å holde på markedsandelene i forhold til disse utfordringene, og hvor vellykket var 

disse strategiene?   
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Blå-hvitt tiårsjubileum 

Tendensen til svikt i salget av blå-hvite varer fortsatte til tross for gjentatte reklamekampanjer 

for å støtte varene. I 1988 gikk salget tilbake i 31 av 54 varelinjer, 4 gikk ut av produksjon, 4 

solgte like mye, og 12 varelinjer solgte mer enn de hadde gjort året før.1 Utviklingen for de 

blå-hvite varene var altså temmelig nedslående ved utgangen av 1980-årene, selv om 

omsetningen syntes å ha stabilisert seg på rundt 65 millioner kroner i året.   

NKL ga likevel ikke opp de blå-hvite varene, til tross for en stadig dabbende interesse, 

både innad i samvirkelagene og hos forbrukerne. Det ble besluttet å opprettholde et femtitalls 

varer. Internt i NKL, i gruppen som hadde hovedansvaret for de blå-hvite prosjektet, fantes 

likevel en viss resignasjon: ”Vi befinner oss på et forholdsvis sent stadium i de blå-hvite 

varenes syklus. Nyhetens interesse er for lengst borte. Vi har fått et tretthetssyndrom hvor 

mange av de begrensninger som ligger i konseptet er blitt merkbare.”2 Den viktigiste 

begrensningen i konseptet var at varene ikke ble prisaktivisert, de ble stående på faste plasser 

i hyllene, hvilket ga lite dem lite oppmerksomhet i forhold til varer som stadig var på salg. 

Pinsippet om faste priser var en av forutsetningene for lanseringen av varene, og skulle ikke 

rokkes ved. 

I 1990 hadde de blå-hvite varene eksistert i ti år, og NKL la opp til en større markering 

av begivenheten. Månedlige kampanjer skulle skape ny blest om de blå-hvite produktene, som 

hadde kommet i bakgrunnen etter store omorganiseringer i kooperasjonen ved slutten av 

1980-årene.3 Det ble stadig påpekt overfor samvirkelagene at det var overraskende hvor mye 

disse varene kunne selge hvis de ble aktivisert. Beregninger NKL hadde foretatt viste at S-

lagene hadde solgt blå-hvite varer for om lag én milliard kroner i løpet av tiårsperioden de 

hadde vært på markedet.4  

NKL hevdet at ”de blå-hvite varene er vår fremste ”merkevare”. […] Blå-hvit lever i 

beste velgående, selv om konkurransen er langt hardere enn for ti år siden. 1990 er inngangen 

                                                 
1 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: blå-hvite varer – omsetning 1988 
2 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Vedlegg til møteinnkalling til ”blå-hvit komité”  fra Svein Tevasvoll, 
datert 17. april 1989 
3 NKL hadde ved midten av 1980-årene et ønske om å satse på nye områder innen handelen. Derfor kjøpte 
kooperasjonen hamburgerkjeden Clock, Økonom elektriske og byggevarekjeden Norgesbygg. Disse 
investeringene viste seg å være svært dårlige, og kooperasjonen tapte flere hundre millioner. (NKLs 
årsmeldinger for 1986, 1987 og 1988) I kombinasjon med dårlige tider i bransjen generelt førte dette i 1987 til 
det største underskuddet i  NKLs historie. Dette resulterte videre i lederskifte og store omstruktureringer i 
kooperasjonen etter 1988. 
4 Perm med materiale om blå-hvite varer, utlant fra Svein Tevasvoll til forfatteren. Presentasjon av opplegg til 
tiårsmarkering av de blå-hvite varene. 
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til ti nye år med blå-hvitt.”5 NKL hadde bestemt seg for at de blå-hvite varene skulle forbli et 

innslag i samvirkelagenes butikker også i 1990-årene. Problemet var imidlertid stadig 

samvirkelagenes lunkne holdning til varene, som tok vekk mye av salgspotensialet fra de 

aktivitetene NKL la opp til for å øke interessen for varene ved tiårsjubileet.  

I det kooperative markedsføringstidsskriftet Vårt Marked rådet likevel en optimistisk 

tone i forhold til varenes videre livsløp. Svein Tevasvoll uttalte til Vårt Marked i forbindelse 

med tiårsjubileet: ”Mye tyder på at det ukritiske tilbudsjaget fra 80-tallet er på retur og at vi er 

på vei inn i en periode med større vekt på faste prisavslag over lengre perioder. Det betyr at 

ideen med de ”blå-hvite” får ny aktualitet.”6 Denne gjenerobrede aktualiteten skulle 

underbygges med forskjellige aktiviteter som skulle bringe varene frem i lyset igjen. I tillegg 

til økt reklamering for de blå-hvite varene, satset NKL på å sette ned prisene på dem i 

jubileumskampanjen, og solgte dem som ordinære tilbudsvarer.7 De ti opprinnelige blå-hvite 

varene fra 1980 ble solgt til 1980-priser, samtidig som NKL satte i gang store 

reklamekampanjer for varene, i form av annonsering i media, på bæreposer og i trafikken. 

NKL hengte opp reklameboards i de 30 største byene i landet, og kjøpte bussreklame i 10 

byer. I tillegg skulle S-lagenes utsalg ha et blå-hvitt preg. Dette var den siste store 

markedsføringsinnsatsen som ble satt i gang for å profilere de blå-hvite varene.  

De store prisnedsettelsene og annonseringen ga gode resultater for salget. Ved 

utgangen av februar 1990 hadde butikkene solgt varer for 45% mer i forhold til året før.8 De 

butikkene som fulgte opp NKLs initiativ solgte blå-hvite varer i store mengder. Domus i 

Spjelkavik hadde ifølge Vårt Marked ”det største blå-hvite salgstorg vi har sett”, og fikk 

presentert merkeløse varer for helt nye grupper av mennesker.9 Den store suksessen varene 

fikk i enkelte butikker kom noe overraskende på NKL og produsentene, som igjen fikk 

kortvarige leveringsvansker for enkelte av varene, slik de hadde fått i 1980. 

I Sverige hadde KF benyttet tiårsmarkeringen av de blå-hvite varene i 1989 til å fornye 

sine blå-hvite varer. KFs blå-hvite varer ble merkevarer under logoen ”Blåvitt.” I tillegg fikk 

varene enkelte endringer på emballasjen. Grunnen til endringene var ifølge KF at ”Nuvarande 

förpakning upplevs av en del som bidragande till at säljenheterna ger ett kalt og tråkig 

inntryck.” 10 Disse forandringene skulle gjøre den svenske kooperasjonens blå-hvite varer til 

                                                 
5 K4, reol 8a, hylle 3, perm merket ”dok. Fra Torkil Hessen”: Referat fra kontaktmøte høsten 1989 
6 Vårt Marked nr. 4 – 1990: ”Prisnedslag ga rekordomsetning”  
7 Materiale utlånt av Svein Tevasvoll,  plansjer i forbindelse med tårsjubileet for blå-hvite varer 
8 Vårt Marked nr. 4 – 1990: ”Prisnedslag ga rekordomsetning” 
9 Vårt Marked nr. 4 – 1990: ”Det største blå-hvite salgstorg vi har sett” 
10 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Vedlegg til møteinnkalling datert 16. mars 1989 
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deres fremste merkevare, og var slik ment å være ”fortfarande profilerande för kooperationen 

i nästa tiårsperiod.”11 NKL vurderte å forandre på emballasjen til sine varer, men gikk bort fra 

dette og beholdt de originale utformingene på pakningene. Tiårsjubileet ble i stedet markert 

med tilbudssalg og reklamekampanjer i butikkene.  

Tilbudskampanjene var ment å skulle gi ekstra oppmerksomhet omkring begivenheten, 

men i media var det imidlertid liten interesse for de blå-hvite varene. Det var bare i 

kooperasjonens eget tidsskrift Vårt Marked at jubileet ble betraktet som en interessant 

begivenhet. I øvrig presse var det vanskelig å spore varenes nye aktualitet, all den tid media 

var atskillig mer interessert i andre elementer innen detaljhandelen. Ved inngangen til 1990-

årene var avisene stappfulle av prissammenlikninger, og det var en utrettelig jakt på den 

billigste miniprisbutikken.12 I denne sammenhengen ble ikke de blå-hvite varene nevnt en 

eneste gang, ikke en gang da kooperatører på lokalt og sentralt plan fikk uttale seg om 

priskonkurranse. Selv ikke kooperasjonens egne tidsskrifter, med unntak av Vårt Marked, viet 

jubileumskampanjen spalteplass. NKL registrerte bare to presseklipp fra tiårsmarkeringen, til 

forskjell fra den enorme interessen som hadde gjort seg gjeldende ti år tidligere.. 

Tanken om at blå-hvite varer skulle selge seg selv på grunn av sin fortreffelighet med 

hensyn til pris og kvalitet var definitivt borte i 1990. I den grad blå-hvite varer ble diskutert 

og omtalt i det hele tatt, var det spørsmål om markedsføring og reklame for å sikre økt salg 

som var interessante. Det forbrukerpolitiske elementet som tidligere hadde utgjort selve 

berettigelsesgrunnlaget for varene hadde forsvunnet helt. I Vårt Marked het det at ”i hele 1990 

vil de ”blå-hvite varene” bli markedsført på en aggressiv og profilerende måte.”13 Etter ti år i 

markedet var ikke varene lenger kooperasjonens alternativ for dem som ikke ønsket å støtte 

reklameindustrien. Holdningene til reklame var endret innad i kooperasjonen. I en artikkel fra 

1991 foreslo en rekke avdelingsledere at kooperasjonen blant annet kunne bruke ”TV-spots” 

for å få frem budskapet. Slik skulle kooperasjonen ”vinne 90-årene med blå-hvitt.”14 Dette lå 

fjernt fra de opprinnelige intensjonene NKL hadde uttrykt i forbindelse med lanseringen ti år 

tidligere. Den aggressive markedsføringen ble imidlertid et slag i lufta, siden lite ble gjort i 

retning av aktivisering etter 1991.   

                                                 
11 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Vedlegg til møteinnkalling datert 16. mars 1989 
12 For eksempel Aftenposten 30. januar 1992, Dagbladet 30. januar 1992, Bergens Tidende 30. januar 1992, 
Trønderavisa 20. mars 1992, Arbeiderbladet 21. oktober 1992 (månedlige prissammenlikninger), Moss Dagblad 
5. november 1992, Nordlands Framtid 16. november 1992, Hamar Arbeiderblad 18. november 1992 m.fl. 
13 Vårt Marked nr 1 – 1990: ”1990: De ”blå-hvites” jubileumsår”  
14 Vårt Marked nr 1 – 1991: ”Blå-hvite varer frem igjen”   
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Samtidig ble det foretatt få nylanseringer etter 1988. Slike begivenheter hadde i 

begynnelsen av de blå-hvite varenes levetid bidratt til å heve interessen for dem både blant 

forbrukere og også innad i kooperasjonen. Ved slutten av 1980-årene var det liten vilje til å 

satse på utvikling av nye varianter til serien, siden det var færre av varene som solgte i store 

kvanta. 

Et fortsatt profilskapende element i 1990-årene? 

I de første årene etter lanseringen av varene i 1980 ble de blå-hvite varene ofte nevnt som et 

profilskapende element som kooperasjonen var alene om å ha. Varene skulle virke samlende 

innad i organisasjonen, og forlokkende på forbrukerne. De ble med sin lett gjenkjennelige 

emballasje raskt gjort til ikoner for samvirkelagene, på samme måte som det oransje S-merket 

hadde blitt det siden det ble innført i 1967. I avisartikler og intervjuer som omhandlet 

kooperasjonen var det i tiden etter de første lanseringene vanlig at intervjuobjektet sto foran 

en hylle med blå-hvite varer, for å markere tilknytningen til kooperasjonen, selv om selve 

artiklene ikke handlet om generiske varer i det hele tatt. Denne praksisen ble langt mindre 

vanlig mot slutten av 1980-årene. Etter 1988 ble varene sjeldnere og sjeldnere avbildet i 

forbindelse med intervjuer med ledende skikkelser i kooperasjonen, og det kan virke som 

stoltheten over varene hadde avtatt noe, i tillegg til at interessen for varene innen media var 

sterkt forminsket. 

Den samme tendensen gjorde seg også gjeldende i forbindelse med publikasjoner 

NKL selv ga ut. NKLs årsberetninger hadde i perioden frem til 1984 bilder av blå-hvite varer 

og egne referanser til dem med hensyn til hvor mye de hadde solgt, hva slags nye produkter 

som hadde blitt lansert og hvordan disse hadde blitt mottatt.15 Etter at det blå-hvite konseptet  

var blitt innarbeidet ble det slutt på dette. I årsmeldinger fra midten av 1980-årene ble ikke de 

blå-hvite varene nevnt i det hele tatt, selv ikke når NKL la ned eller solgte fabrikker som 

produserte enkelte av varene. Heller ikke da NKL bestemte seg for å kutte ut de blå-hvite 

varene helt og holdent ble dette nevnt i årsberetningen. På kongressene i 1980 og 1983 ble 

varene nevnt som særdeles gode kooperative tiltak, i 1980 sågar som en egen 

kongressuttalelse. I de stenografiske referatene fra 1986 og 1990 fantes ikke en eneste 

referanse til de blå-hvite varene.16  

                                                 
15 NKLs årsmeldinger 1980 – 1995  
16 Stenografiske referater fra kongressforhandlingene ved NKLs kongresser i 1986 og 1990 
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Etter 1985 hadde ikke varene lengre nyhetens interesse, og mot slutten av tiåret var 

oppmerksomheten skiftet til andre elementer innen handelen. Allikevel kan man nok si at 

kooperasjonen stadig i høy grad ble forbundet med blå-hvite varer. Da den svenske avisen 

Expressen skulle beskrive KFs økonomiske problemer i 1990 var hele forsiden trykt for å 

likne en blå-hvit vare.17 I stedet for varenavn sto det ”dåliga affärer”. Dette var nok til å forstå 

at det var den svenske kooperasjonens problemer det dreide seg om. Selv om dette er et 

eksempel hentet fra Sverige er det sannsynlig at det like gjerne kunne vært i Norge. De blå-

hvite varene var svært godt kjent blant forbrukerne, noe som stadig ble vist ved 

spørreundersøkelser. Problemet var ikke at folk ikke visste om varene, det var snarere at færre 

og færre kjøpte dem jevnlig.  

Selv om det fra NKL stadig ble understreket at de blå-hvite varene var unike i 

detaljhandelen, kunne det virke som konseptet fremsto som utgått på dato. Skepsisen til 

varene som gjorde seg gjeldende i S-lagene hadde begynt å spre seg til NKL. Det var 

vanskeligere å opprettholde et inntrykk av at de blå-hvite varene var et positivt profilskapende 

element når interessen for varene var liten og stadig synkende. Et femtitalls merkeløse varer 

til lavere pris var ikke tilstrekkelig til å lokke forbrukerne til kooperasjonens butikker. Folk i 

samvirkelagene hadde liten tro på varene, og tiltak for å øke oppmerksomheten rundt varene i 

media og i kooperasjonens egne publikasjoner falt på stengrunn.  

Et annet problem var at markedsundersøkelser hadde vist at de som handlet blå-hvite 

varer i stor grad var eldre og lavtlønte.18 Det var de prisbevisste gruppene som kjøpte varene, 

og dette var kunder som det var vanskelig å tjene så mye penger på. Rekruttering av nye 

kjøpere av blå-hvite varer var stanset opp. I begynnelsen hadde det vært flere som kjøpte 

varene på et ideologisk grunnlag, men ettersom varene hadde mistet mye av denne profilen 

hadde også mange som sympatiserte med reklamefriheten sluttet å kjøpe varene. Det var 

andre ting enn merkeløse varer som fenget både media og forbrukerne. Miniprisbutikkene 

tilbød lavere priser på kjente merkevarer, og deres suksess viste at dette var noe forbrukerne 

satte pris på. Det gjaldt for kooperasjonen å henge med i utviklingen, og de blå-hvite varene 

ga ikke inntrykk av at kooperasjonen ville være moderne. Til forskjell fra forbrukersamvirkets 

butikker utviklet de nye miniprisbutikkene seg fra de største byene, i befolkningsområder som 

var i vekst.19 Dette tydet på at kooperasjonen ville bli møtt med stadig sterkere konkurranse i 

tiden som fulgte.  

                                                 
17 Expressen, nr. 306 – 1990, forside ”dåliga affärer” 
18 Materiale fra Svein Tevasvoll, presentasjon av Forbrukersamvirkets egne merkevarer 
19 Strandt: Minipris-butikkens utvikling  s 109 
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De blå-hvite varene ble etter 1988 i mindre grad enn tidligere et satsningsområde for 

kooperasjonen, selv om tiårsmarkeringen ga varene et større salg enn de hadde hatt på flere år. 

De ble stående i skyggen av de store omveltningene i organisasjonen som fulgte i kjølvannet 

av krisene i NKL etter 1986. Fra 1991 ble reklameinnsatsen for varene, både overfor 

forbrukerne og samvirkelagene, redusert betraktelig. Selv om det hadde blitt solgt mange blå-

hvite varer under tiårsmarkeringen, ble ikke dette fulgt opp i noen grad. 

NKL la mindre vekt på egenproduksjon av varer enn tidligere. I 1980 var produksjon 

av varer et vesentlig innslag i kooperasjonens virksomhet, mens det ti år senere ble mindre og 

mindre viktig. NKL solgte seg ut av samarbeidet med søsterorganisasjonene i de andre 

nordiske landene. I 1986 ble NKLs aksjer i Nordtend AB solgt til den svenske kooperasjonen, 

og i 1992 gikk aksjene i Nordchocklad AB samme veien.20 Inntjeningen ved disse bedriftene 

hadde stagnert og falt i årene før, og de ga ikke de resultater NKL håpet på. Den ideologiske 

motivasjonen for å opprettholde produksjonen var dessuten blitt svakere, blant annet fordi  

frykten for boikott fra produsenter ikke lenger var tilstede. NKL beholdt imidlertid flere av 

sine produksjonsbedrifter, blant annet det viktige kaffebrenneriet. Når NKL ikke lenger sto 

for produksjonen av alle de blå-hvite varene, og dermed ikke hadde direkte inntjening i alle 

leddene fra produksjon til salg, falt noen av forutsetningene for enkelte av de blå-hvite varer 

bort. Dermed var det mindre grunn til å presse S-lagene til å gi dem bedre vilkår i 

butikkhyllene. Fra 1990 ønsket den nye ledelsen i NKL i mindre grad å satse på egne, 

kooperative merkevarer. Dette tok noe av luven fra tiårsmarkeringen, siden den i liten grad 

fikk noen oppfølging. De blå-hvite varene hørte 1980-årene til, selv om det motsatte var blitt 

hevdet. 

De blå-hvite varenes profilskapende kraft var i utgangspunktet bygget på flere 

elementer: de skulle markere kooperasjonens motstand mot overdreven bruk av reklame, mot 

tilbudssirkus i handelen og mot en unødvendig vareflom. I tillegg skulle de ha en svært lav 

pris i forhold til andre varer i handelen. Etter ti år var det bare priselementet som var viktig å 

formidle til forbrukerne. De andre faktorene som skulle gjøre de blå-hvite varene til 

profilvarer for kooperasjonen var i mindre interessante i 1990, i den grad de var tilstede. Til 

tross for at NKL hadde forsøkt å holde ved like varenes relevans gjennom høykonjunkturen 

ved midten av tiåret, hadde deres nøkterne glans blitt noe mattere i løpet av 1980-årene. 

Varenes forbrukerpolitiske profil var både svekket ved at NKL hadde valgt å bruke 

forholdsvis store ressurser på reklame for produktene, og ved at kritikk mot masseforbruket i 

                                                 
20 NKLs årsmeldinger 1980 – 1995  
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mindre grad enn ved utgangen av 1970-årene var vektlagt i den norske offentligheten. De blå-

hvite varene skilte seg ganske kraftig fra det inntrykket som ble hengende igjen fra 1980-

årene, jappekulturen. Når den ideologiske koplingen var borte var det ingen annen grunn til å 

kjøpe blå-hvite varer enn de lave prisene. 

Spørsmålet var hvorvidt de blå-hvite varene var så mye billigere enn tilsvarende 

merkevarer, slik NKL hevdet. En undersøkelse gjort av Mona Mathisen og Lillian Egren ved 

Nordland Distriktshøyskole i 1985 slo fast at de merkeløse varene den gang gjennomsnittlig 

var mellom åtte og tjue prosent billigere enn markedslederne i miniprisbutikkene.21 

Prisforskjellen var altså vesentlig, men ikke fullt så stor som markedsføringen av de blå-hvite 

varene ga inntrykk av. En annen undersøkelse gjort av Norges Markedsdata i 1985 

konkluderte med at prisene på de blå-hvite varene i snitt lå 12 prosent under merkevarene.22 

NKL vedgikk i 1989 at ”prismessig er nisjen for de blå-hvite varene blitt smalere”, hvilket 

betydde at de konkurrerte på et stadig snevrere grunnlag.23 Likevel fortsatte NKL å oppgi en 

prisreduksjon på 15 – 35 prosent i forhold til tilsvarende merkevarer. 

Prisene på de blå-hvite varene ble alltid sammenliknet med veiledende priser. Denne 

praksisen var allerede fra starten av høyst problematisk ettersom de veiledende prisene ikke 

nødvendigvis gjenspeilet de reelle prisene i butikkene. Det var dermed ikke så enkelt for 

forbrukerne å bedømme hva som var riktig pris på en vare, enten den var merkeløs eller ikke. 

Selv om kooperasjonen med de blå-hvite varene gikk hardt ut mot tilbudssirkuset ble 

veiledende priser brukt i prissammenlikninger helt til det ble forbudt å bruke dem. Dette 

begrunnet NKL med at det ikke nyttet å gå ut alene og bekjempe ondet, for da ville man bare 

”trekke sorteper ut av ermet”, og dermed bli utkonkurrert av de andre i bransjen.24 

Kooperasjonen stilte seg altså passivt og avventende til å gå foran med et godt eksempel. 

Frykten for å skille seg ut for mye, og dermed kanskje miste markedsandeler var i stor grad 

styrende for kooperasjonens veivalg, til tross for selvbildet som forbrukernes egen 

organisasjon. Markedsrådet stilte som krav at man bare kan bruke veiledende pris som 

sammenlikningsgrunnlag hvis en ”ikke uvesentlig del” av omsetningen i det aktuelle 

markedsområdet skjer til denne pris.25 Dette sto i konflikt med hele argumentasjonen som 

fulgte lanseringen av de merkeløse varene. Når målet var å presentere et alternativ i de 

                                                 
21 Mathisen, Mona og Egren, Lillian: En prissammenligning mellom blå-hvite varer og tilsvarende merkevarer, 
Seminaroppgave i økonomi/administrasjon ved Nordland Distriktshøgskole våren 1985, s. 21 
22 Vårt Marked nr 11 – 1985  
23 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Vedlegg til møteinnkalling datert 16. mars 1989 
24 Handelsbestyreren nr. 5 – 1991: Divisjonsdirektør i NKL Egil Sætveit 
25 Kampanje nr. 7 – 1992: ”Umulige krav til dokumentasjon” 
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varegrupper hvor tilbudsprising var mest utbredt, var sammenlikningene med veiledende pris 

ikke i tråd med de offentlige bestemmelsene. 

I 1992 ble det forbudt å bruke sammenlikninger med veiledende priser, da disse ble 

sett på som mer villedende enn informative.26 Omtrent samtidig ble det klart at de blå-hvite 

varene ikke lenger var like konkurransedyktige som de hadde vært. Det var bare et fåtall av 

varene som solgte i store kvanta, og dette var ikke nok til å opprettholde en forholdsvis bred 

produktserie. De ti mestselgende blå-hvite varene utgjorde allerede i 1989 over halvparten av 

den totale omsetningen av merkeløse varer, og utviklingen i denne retningen hadde da 

foregått i flere år.27 Noen få varer solgte stadig i tilfredsstillende kvanta, men selv disse hadde 

en negativ utvikling etter 1988.  

NKL hadde en forholdsvis strikt prispolitikk når det gjaldt de blå-hvite varene. Den 

skjerpede konkurransen i miniprismarkedet hadde imidlertid ført til at mange av de blå-hvite 

varene ikke var vesentlig billigere enn industriens merkevarer, som ble solgt i 

miniprisbutikkene. Målet var at prisen skulle ligge minimum 20 prosent under 

markedslederens pris.28 En statusrapport fra Norges Dagligvareindeks som gikk gjennom de 

fleste av varegruppene der de blå-hvite varene var representert viste at 11 av  33 var mindre 

enn 20 prosent billigere enn gjennomsnittsprisene.29 Enkelte av de merkeløse varene, for 

eksempel kjemisk-tekniske produkter som tøymykner, var til og med betraktelig dyrere enn 

gjennomsnittsprisen for merkevarene. 

Dette måtte få konsekvenser for opprettholdelsen av varene. Siden de bare konkurrerte 

på pris var det ingen grunn til å fortsette å selge blå-hvite varer når de ikke var noe billigere 

enn merkevarene. Det blå-hvite sortimentet ble derfor halvert i 1992, som følge av 

konkurransen. De blå-hvite varene ble imidlertid ikke kuttet helt ut. Direktør Egil Sætveit fra 

NKL forklarte hvorfor i et intervju i Norges Kjøbmannsblad: ”Det er en god del mennesker 

som handler blå-hvite varer ut fra ideologiske grunner, og disse vil vi at fortsatt skal komme i 

våre forretninger og finne dette tilbudet.”30 De ideologiske grunnene for å beholde varene var 

altså fraværende i kooperasjonen selv, men ble beholdt for enkelte medlemmers skyld.  

Med omstruktureringen av Forbrukersamvirket ved utgangen av 1980-årene fulgte en 

omprofilering av butikkene. S-symbolet, som hadde vært Forbrukersamvirkets samlende fane 
                                                 
26 Handelsbestyreren nr. 10 – 1992: ”Slutt på jo-jo-priser”   
27 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”: Omsetningsstatistikk fra 1. juni 1985 til 30. september 1989 
28 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Pris- og salgsutvikling blå-hvite varer siste 12 måneder, datert 30. 
september 1989 
29 SHA reol 13a, perm ”merkeløse varer”. Pris- og salgsutvikling blå-hvite varer siste 12 måneder, datert 30. 
september 1989 
30 Norges Kjøbmannsblad nr. 11 – 1992: ”Suksess med egne merker” 
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siden 1967, ble skiftet ut med et nytt merke.31 Dette markerte et skille. Butikkene skulle ikke 

ha oransje skilter og hete S-lag mer, de skulle være deler av kjeder tilknyttet NKL og ha mer 

tidsriktige farger. De blå-hvite varene hang på mange måter sammen med det ”gamle” S-

laget, profilen deres var det trauste og fornuftige. Den enkle filosofien som lå bak dem var 

ikke så enkel allikevel, siden den hadde bånd til større, ideologiske aspekter som 

kooperasjonen ikke var like ivrig etter å forfekte ved begynnelsen av 1990-årene. 

Kooperasjonen så i mindre grad seg selv som en motkraft til samfunnsutviklingen, som ikke 

på noen måte kunne sies å ha blitt mindre materialistisk orientert i løpet av 1980-årene. 

Kooperasjonen drev butikk, og var i mindre grad opptatt av å oppdra forbrukerne til måtehold. 

Det var andre ting enn kritikk av reklamen som gjaldt i 1990. Det var blant annet svært 

populært å bry seg om miljøet. Kooperasjonen var tidlig ute også på dette feltet da de lanserte 

produktserien ”Minirisk” i 1975 Denne serien skulle være skånsom mot huden så vel som 

miljøet. Fra 1990 ble Minirisk-produktene langt viktigere enn de blå-hvite varene, siden det 

miljøvennlige budskapet passet bedre inn i kooperasjonens nye profil. NKL ville fremdeles 

satse på egne merkevarer, men de behøvde ikke nødvendigvis være så blå-hvite og kjedelige. 

De blå-hvite varene ble borte i stillhet. De mestselgende variantene fikk ny innpakning 

og inngikk fra 1994 i NKLs vareserie ”Husets.”32 Kooperasjonens egne tidsskrifter sluttet å 

skrive om dem, og de forsvant fra butikkhyllene etter at det siste opplaget med blå-hvit 

emballasje var brukt opp. Den eneste kommentaren kooperasjonen kom med i sine egne 

tidsskrifter var en liten notis i Vårt Blad, et svar på et leserbrev som etterlyste varene. Her ble 

grunnene til at de blå-hvite varene var forsvunnet ramset opp: de var ikke lenger tidsriktige, 

og grunnlaget for varene, det såkalte ”tilbudssirkuset”, var ifølge artikkelen forsvunnet fra 

handelen.33 NKL ville satse på en mer tidsmessig riktig profil, og la større vekt på å 

konkurrere med miniprisbutikkene, som hadde fått en stadig større del av markedsandelene 

innenfor dagligvarehandelen.  

Nye realiteter i dagligvarehandelen 

Den vesentligste årsaken til at de blå-hvite varene ikke lenger var et slagkraftig alternativ i 

miniprissegmentet var en sterk økning i antallet miniprisbutikker fra slutten av 1980-årene. 

De blå-hvite varene var i utgangspunktet ment å være langt billigere enn alle andre varer i 

                                                 
31 Norges Kjøbmannsblad nr. 5 – 1993: ”Bort med S-en, inn med COOP” 
32 Alsaker og Huse: Fremtiden for handelsmerker i norsk dagligvarehandel s. 89 
33 Vårt Blad  nr 4 – 1995: ”hvor ble det av de blå-hvite varene?”  
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handelen, og det var klart at interessen for dem ble betydelig svekket når andre butikker solgte 

merkevarer til en tilnærmet like lav pris. Fokuset på pris var fremdeles i høyeste grad til stede 

ved utgangen av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene, men kooperasjonen valgte å satse 

på andre ting enn reklamefrie blå-hvite varer i kampen om minipriskundene.   

Dagligvarebransjen i Norge gjennomgikk drastiske omveltninger som begynte i det 

små fra slutten av 1970-årene og varte til begynnelsen av 1990-årene. Det viktigste trekket i 

denne utviklingen var bevegelsen mot en stadig sterkere konsentrasjon på detaljistleddet, og 

samtidig et sterkere fokus på pris. Ved utgangen av 1970-årene var størsteparten av 

detaljistene små og uavhengige.34 NKL utgjorde den organiserte delen av handelen, mens de 

resterende kjøpmennene i stor grad sto for seg selv, eller var med i mindre forpliktende 

kjedesamarbeid.35 Det hersket ifølge SIFO-forskerne Eivind Jacobsen og Arne Dulsrud en 

”borgfred”, hvor priskonkurransen var liten, og maktforholdene mellom produsentene, 

grossistene og detaljistene avgjort var til fordel for grossistene.  

I løpet av 1980-årene forandret dette bildet seg dramatisk. Det skyldtes særlig at 

kjedebutikkene, særlig representert ved de særdeles suksessrike butikkjedene Rimi og Rema 

1000, gjorde sitt inntog i dagligvarehandelen. Fremveksten av disse integrerte 

minipriskjedene ga et hardere konkurranseklima, og tvang frem endringer også i 

kooperasjonens struktur. Slutten på ”borgfreden” gjorde detaljistleddet sterkere, på bekostning 

av grossistene og produsentene. 

Etter mønster fra Aldi-butikkene startet Stein Erik Hagen og Odd Reitan hver sin 

kjede av miniprisbutikker, henholdsvis Rimi og Rema 1000, i 1977 og 1979. Disse kjedene 

fikk utover i 1980-årene store markedsandeler.36 I 1993 kom også Norgesgruppen, anført av 

grossisten Joh. Johansson, inn på dette markedet med butikkjeden Kiwi. Butikkjedenes sterke 

vekst ved utgangen av 1980-årene gjorde Norge til det mest konsentrerte dagligvaremarkedet 

i Europa, hvor de fire største kjedene i 1992 hadde en markedsandel på 88 prosent.37  

I løpet av tiåret 1980 – 1990 økte markedsandelene til miniprisbutikkene fra om lag 1 

til 25,2 prosent av den totale dagligvareomsetningen i Norge.38 Antallet miniprisbutikker steg 

fra 43 i 1980 til 875 i 1991.39 Dette skyldtes særlig en nærmest eksplosiv økning i antallet 

butikker av denne typen mot slutten av tiåret. Den økonomiske krisen med påfølgende 

                                                 
34 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s. 43 
35 Kleven og Steen: Kjedemakt mot industrimakt  s 27 
36 Strand: Minipris-butikkens utvikling  s. 115 
37 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s 101 
38 Strand: Minipris-butikkens utvikling s. 106 
39 Strand: Minipris-butikkens utvikling s. 107 

 101



lavkonjunktur som inntraff fra 1987 førte til svekket kjøpekraft hos forbrukerne og 

volummessig nedgang i varehandelen. Mange kjedeuavhengige butikker i utkantstrøk fikk 

sterke problemer med å opprettholde driften, hvilket gjorde at kjedebutikkene lettere fikk 

fotfeste i større områder, siden kjedene kunne forhandle frem bedre avtaler med produsentene 

enn uavhengige butikker hadde muligheten til. Nedgangstidene i økonomien bidro dessuten til 

at fokuset på pris i detaljhandelen ble sterkere, hvilket igjen gjorde at miniprisbutikken som 

form bredte raskt om seg ved utgangen av tiåret.40

 Minibutikkene var bygget opp etter mønster fra den vesttyske kjeden Aldi, som i 

slutten av 1970-årene hadde vokst til å bli en virkelig maktfaktor i dagligvarehandelen i Vest-

Tyskland. Det som kjennetegnet denne nye typen butikker var ifølge Åge Hadler fra Fondet 

for markeds- og distribusjonsforskning ”lave langtidspriser på hele sortimentet, lave 

driftskostnader, et meget begrenset sortiment, lite eller ingen ferskvarer, enkel innredning og 

vareeksponering og minimal eller ingen service, hvilket muliggjorde svært store 

prisnedsettelser.”41   

Ved å føre et sterkt begrenset utvalg ferskvarer kunne miniprisbutikkene kalkulere 

industrivarene langt lavere og likevel drive med tilstrekkelig overskudd. For å kunne selge 

varene til betraktelig lavere priser enn vanlige butikker var miniprisbutikkene nødt til å ha 

rask rullering av varene. Derfor ble sortimentene i butikkene skåret ned i bredde. For å få en 

akseptabel fortjeneste var salgsvolum det viktigste, og det lønte seg ikke å ha for mange 

”hyllevarmere” i butikkene. Vareutvalget ble beregnet ut fra den såkalte 80-20 modellen, som 

gikk ut på å selge de tjue prosentene av varesortimentet som sto for åtti prosent av 

omsetningen.42   

Miniprisbutikkene satset i stor grad på den norske industriens merkevarer, og var i 

kraft av sine store innkjøpsvolum i stand til å presse prisene på disse varene så lavt at de 

tangerte S-lagenes merkeløse varer. De strukturelle endringene i dagligvarebransjen 

fremtvang endringer også i kooperasjonen, og fremskyndet integreringsprosesser i 

organisasjonen som hadde vært planlagt siden 1960-årene, men som ikke hadde fått 

gjennomslag tidligere grunnet motstand mot sentralisering av makt i kooperasjonen. 

Den sterke konsentrasjonen på detaljleddet ga de store aktørene makt på bekostning av 

grossistleddet og næringsmiddelprodusentene. Dette førte videre til en vertikal integrasjon 

mellom detaljister og grossister, hvor de enkelte grossistene utelukkende leverte varer til ”sin” 

                                                 
40 Lavik og Brusdal: Varehandelens utvikling  s 118 
41 Hadler: Minipris-butikken: s 49  
42 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s 66 
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detaljist. Gjennom sentraliserte innkjøpsordninger fikk kjedene større volum på sine innkjøp, 

og kunne dermed presse produsentene til å gi tilsvarende store rabatter. Siden kjedene således 

fikk de beste betingelsene vokste de ytterligere, til de hadde delt størstedelen av markedet 

mellom seg.  

Fafo-forskerne Kjersti Kleven og Arild Steen har vist at matvareprisene økte 

betraktelig mindre enn den generelle prisutviklingen fra 1988 til 1995.43 Dette sammenfalt 

med den markante oppsvingen i miniprismarkedet fra slutten av 1980-årene, og kan i stor grad 

forklares av den sterkt skjerpede konkurransen mellom de store kjedene. De blå-hvite varenes 

relative prisfordel ble i den samme perioden klart svakere, som følge av at industrien ble 

tvunget til å gi kjedebutikkene større ”maktrabatter”. 

De integrerte kjøpmannskjedene fremsto gjennom 1980-årene med en langt klarere 

profil enn S-lagene maktet å gjøre. Disse kjedene hadde en sterkt sentralisert styringsform. 

Konseptutvikling, reklame, sortimentspolitikk og prisfastsettelse foregikk i sentralleddet. De 

butikkene som ville være med i kjedene måtte forholde seg til strenge retningslinjer. Dette 

hadde NKL lenge forsøkt overfor samvirkelagene, men hadde på grunn av organisasjonens 

demokratiske oppbygning møtt motstand mot en sterk konsentrasjon av makt i sentralleddet. 

Fra slutten av 1980-årene søkte imidlertid NKL mer innflytelse ned til den enkelte butikk. 

Gjennom utarbeidelsen av de nye kjedekonseptene, hvor minipriskjeden Prix var det første, 

tok NKL over mye av forhandlerjobben i forhold til produsentene.  

Fra blå-hvite varer til gule priser 

De kjedestyrte butikkene hadde i kraft av sine store innkjøpsvolum klart å presse prisene på 

industrivarer ned så langt at de i mange tilfeller var billigere enn de merkeløse varene. Dette 

gjorde merkeløse varer til et mindre interessant fenomen. Kooperasjonen satt imidlertid ikke 

stille og så på utviklingen. Kooperasjonen hadde sitt eget miniprisalternativ, Prix, som skulle 

konkurrere med de stadig sterkere kjøpmannskjedene, i første rekke Rimi og Rema 1000.   

Den første Prix-butikken ble åpnet i 1982, og var ment å være kooperasjonens svar på 

miniprisbutikkene som hadde begynt å etablere seg.44 I begynnelsen var det de enkelte 

samvirkelag som tok seg av sortimentsbeslutninger, markedsføring og drift av butikkene, og 

kjeden eksisterte i begynnelsen bare som et felles butikknavn. Størrelsen og vareutvalget 

varierte sterkt fra butikk til butikk. Prix-butikkene var i begynnelsen bare ett av mange ulike 
                                                 
43 Kleven og Steen: Kjedemakt mot industrimakt s. 30 
44 Strand: Minipris-butikkens utvikling s. 116 
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konsepter kooperasjonen valgte for sine butikker. Prix-kjeden ble allerede i 1983 den største 

av de norske minipriskjedene, da mange av samvirkelagenes nærbutikker ble omgjort til Prix. 

Mange av de tidligste Prix-butikkene var imidlertid ikke miniprisbutikker i ordets rette 

forstand, siden vareutvalget var forholdsvis stort. Prix var altså i utgangspunktet en noe 

ustrukturert merkevare, og NKL gjorde stadige forsøk på å ensrette vareutvalget og profilen i 

disse butikkene ved ensidig sortimentspolitikk og sentralisering av makt. NKL hadde i 

utgangspunktet ikke det avgjørende ord i spørsmål om sortiment i de enkelte butikkene, og 

dermed forble profilen for Prix-butikkene noe uklar helt til en franchisebasert kjededrift kom i 

gang i 1989. Da gikk de S-lagene som ville være med i samarbeidet inn på franchiseavtaler 

for å bygge opp navnet ”Prix” til et enhetlig konsept over hele landet. 45

Satsningen på miniprisbutikker ble viktigere enn satsningen på egenproduserte 

billigvarer. NKL hadde sett konkurrenter vokse og bli store og mektige på å selge varer i slike 

butikker, og det var klart at veldrevne miniprisbutikker kunne gi stor inntjening. NKL satset 

etter 1990 sterkere på å bygge opp kjedene som merkevarer, på bekostning av satsing på å 

gjøre de kooperative merkevarene sterkere. Samtidig som troen på blå-hvite varer svant hen 

ble troen på kjededrift og minipris styrket. Det var lettere å skaffe kunder til butikkene ved 

hjelp av generelle prisnedsettelser på et helt sortiment av merkevarer enn det var å få folk til å 

komme til S-lagenes butikker bare for å kjøpe blå-hvite varer.  

Målet var å oppnå større rabatter hos produsentene ved å samordne kjøpene gjennom 

samvirkelagenes grossist NKL. NKL ønsket å bruke det faktum at samvirkelagene sto for 

rundt 25 prosent av dagligvarehandelen i Norge til å få større rabatter hos produsentene av 

industrivarer. Som den største enkeltaktøren i norsk detaljhandel var kooperasjonen i god 

posisjon til å få gunstige vilkår ved innkjøp. De andre store aktørene hadde gjort dette svært 

effektivt, og NKL ville gjerne utnytte potensialet organisasjonen hadde som en av landets 

største handelsbedrifter.  

Prix hadde et standardisert sortiment som var utarbeidet av NKL. De blå-hvite varene 

gikk ut av dette sortimentet i 1991, hvilket gjorde at de mistet distribusjonen til store deler av 

markedet.46 Dette ga de blå-hvite varene små muligheter for inntjening, og var nok et skudd 

for baugen for den videre satsningen på varene.  

Prix hadde i løpet av 1980-årene blitt akterutseilt på miniprisarenaen av både Rema 

1000 og Rimi. I 1992 hadde Rimi 44,9 prosent av markedsandelene i miniprissegmentet, 

                                                 
45 NKLs årsmeldinger fra 1989 s. 12 og 1990 s. 6 
46 Perm med materiale om blå-hvite varer, utlant fra Svein Tevasvoll til forfatteren. Plansjer om kooperasjonens 
egne merkevarers rolle i Prix-butikkene 
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Rema 1000 hadde 34,6 prosent. Prix hadde bare 11,7 prosent av omsetningen i dette 

markedet.47 Forbrukersamvirket som helhet beholdt en markedsandel på 24,4 prosent i 1992, 

men måtte se seg forbigått av Hakon-gruppen (Rimi, Ica og Maxi), som hadde en omsetning 

på 24,7 prosent. Den frivillige paraplykjeden Norgesgruppen var den største, med 27,5 

prosent av omsetningen. Etter at Prix ble en kjede i et sentralt styrt samarbeid i 1990 steg 

imidlertid omsetningen og markedsandelene raskt. Fra 1990 til 1991 vokste omsetningen med 

38 prosent, og fra 1991 til 1992 med ytterlige 50 prosent.48 Kooperasjonen la opp til at Prix 

igjen skulle bli den største minipriskjeden, og satset både på nybygging av Prix-butikker og 

anpassing  av allerede eksisterende S-lagsutsalg til Prix-konseptet. 

 For å vinne forbrukernes gunst var det imidlertid ikke nok å selge varene billig, en 

måtte søke få oppmerksomhet i media også. Carl Jacobsen, representant for Sør-Trøndelag, 

påpekte på kongressen hvordan konkurrentene klarte å få gjennomslag for sine budskap om at 

de var billigst og best, på bekostning av kooperasjonen: ”Det er mer effektivt, det er mer rett 

på sak, det er billigere, og det er bedre – og så får de til og med den beste sendetida for sitt 

budskap i det statseide NRK, vårt reklamefrie alternativ!”49 Det var et problem at 

kooperasjonen ikke nådde ut i media, og dermed mistet muligheten til å vise sin profil. 

Forskjellen mellom de ulike butikkjedene var minimal, og vareutvalget var i stor grad 

sammenfallende. Kooperasjonen hadde noen flere egne varemerker, men i det store og det 

hele lå vekten på den private industriens merkevarer. Hver enkelt kjede ville derfor profilere 

seg på en måte som fikk budskapet om at nettopp denne kjeden var den rimeligste gjennom til 

forbrukerne. Kooperasjonen gikk aggressivt ut i kampen om forbrukernes oppmerksomhet. I 

en stor reklamekampanje, som ifølge sjefen for Prix-kjeden, Torbjørn Skei, kostet om lag fem 

millioner kroner, hevdet kooperasjonen at Prix hadde ”alt til lavere pris.”50 Videre gikk Prix 

til direkte angrep på de andre minipriskjedene. Reklamene for Prix sa for eksempel at ”først 

kom Rimi, så kom Rema, så kom Prix. Heldigvis.” og ”Jasså, du tror det er billigere hos 

Rema? Da har du ikke vært hos Prix.”51 I TV-reklamene kjempet en person i Prix-fargen gult i 

en boksering mot en person i Rema-fargen blått, og vant på knock-out. De andre 

minipriskjedene mente denne annonsekampanjen var både urimelig og usann. 

Forbrukerombudet grep inn og krevde dokumentasjon på at Prix faktisk var billigere enn de 

andre. NKL hevdet å ha sitt på det tørre, og viste til en undersøkelse Scan-fact hadde foretatt, 

                                                 
47 Jacobsen og Dulsrud: Kjedenes makt til forbrukernes beste? s 83 
48 Aftenposten 17. januar 1992: ”Prix utfordrer Rimi” 
49 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1990, s. 198 
50 Aftenposten 29. januar 1992 ”Reagerer på Prix-reklame” 
51 Arbeiderbladet 30. januar 1992: “Priskonkurranse på tørre nevene” 
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der prisene i Prix-butikkene var lavest.52 Forbrukerombudet var imidlertid ikke fornøyd med 

denne dokumentasjonen, og nedla forbud mot disse Prix-reklamene.53 Da Forbrukerombudets  

avgjørelse i saken forelå, var imidlertid kampanjen over.  

Denne kampanjen ga NKL og Prix særdeles mye omtale i media, hvilket også 

resulterte i økt omsetning i Prix-butikkene. Ifølge NKLs markedssjef Bodil Aalde var den 

gjennomsnittlige økningen for hele Prix-kjeden 30 prosent.54 Mediestormen omkring 

reklamekampanjen kunne minne mye om oppstyret som fulgte lanseringen av de blå-hvite 

varene i 1980. Ingen sak hadde gitt like mye oppmerksomhet i mellomtiden. Det fantes 

imidlertid klare forskjeller i de to sakenes innhold. ”Boksekampanjen” for Prix hadde intet 

forbrukerpolitisk innhold annet enn å formidle en påstand om at kjeden hadde lavere priser 

enn andre butikker på de varene den førte. Mens omtalen av de blå-hvite varene i de fleste 

tilfeller var svært positiv, var omtalen av Prix-kampanjen særdeles variert. Mange aviser 

foretok sine egne pristester, og Prix kom langt fra oftest fra det som vinneren. Likevel ga det 

kjeden verdifull publisitet, og bidro til at 1992 ble et rekordår for Prix-kjeden.55

Året etter fulgte Prix opp med en ny kampanje som også balanserte på kanten av 

lovverket. Forbrukerombud Kjersti Graver mente reklamekrigen mellom kjedene skapte en 

uoversiktlig situasjon i handelen der forbrukerne tapte, og truet derfor med store bøter til 

minipriskjedene.56  Senere på året fikk Prix enda mer oppmerksomhet da kjeden blandet seg 

inn i Rema 1000 sin markedsføring og ”kuppet” begrepet ”kuttisme”. Rema hadde i lengre tid 

lansert dette begrepet i annonser, uten å gi seg til kjenne som opphavet til annonsene. Før 

Rema rakk å bli ferdig med denne kampanjer gikk Prix ut og annonserte på en slik måte at det 

virket som om det var Prix som hadde stått for kampanjen hele veien.57  

Kooperasjonen valgte å legge vekt på ”Prix gule priser” på anerkjente merkevarer, og 

ikke egenproduserte merkeløse varer som ti år tidligere. De ”gule prisene” var i sin natur 

vesensforskjellig fra tanken om merkeløse varer. Det kan vanskelig kalles annet enn en 

gimmick, det var ikke noe ved varene som skulle tilsi denne fargen, eller en hvilken som helst 

annen farge for den saks skyld. Men det var slik kooperasjonen ville profilere seg selv, ikke 

med argumentasjon om at reklame gjorde varene dyrere. Fornuften, som tidligere hadde vært 

så viktig, ble heretter satt i annen rekke, i alle fall i reklamen. NKL la ikke lenger så stor vekt 

                                                 
52 Arbeiderbladet 29. januar 1992: ”Forbrukerombudet krever Prix-bevis”  
53 Arbeiderbladet 3. mars 1992: ”Prix villedet forbrukerne” 
54 Kampanje nr. 3 – 1992: ”Boksehansken traff” 
55 NKLs årsmelding for 1992 s. 30 
56 Arbeiderbladet 4. februar 1993: ”Vil gi billigkjedene kjempebøter” 
57 Aftenposten 12. september 1993: ”Prix kuppet Rema” 
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på å forklare hvorfor varene som ble solgt i samvirkelagene var så billige, men desto mer på 

at de faktisk var det. At kooperasjonen brukte store summer på denne reklamen, ble ikke satt i 

sammenheng med varenes pris. Koplingen mellom lav pris og små utgifter til markedsføring 

var ikke lenger til stede. Det var godtatt også i kooperasjonen at markedsføring måtte til for å 

øke forbrukernes bevissthet om det nye konseptet. En artikkel i Handelsbestyreren behandlet 

spørsmålet om den aggressive reklamens kostnader:  

Markedsføring koster penger. Tenk hvor mange penger vi kunne spart hvis vi hadde 
kuttet ut alt som het markedsføring og reklame. Eller kanskje vi bør snu litt om på 
problemstillingen: tenk på alle pengene vi hadde tapt hvis vi hadde kuttet ut alle 
former for markedsføring og reklame? Tør noen tenke tanken…58

Tanken var allerede tenkt. Lærdommen fra prosjektet med de blå-hvite varene var at selv om 

man sparte penger på markedsføringsbudsjettet, var det ikke nødvendigvis slik at det ble mer 

penger igjen til slutt av den grunn. Derfor burde kooperasjonen bruke reklame på lik linje med 

de andre aktørene i bransjen. 

Det ble heller ikke problematisert at Prix-kampanjen i det store og hele var en 

aggressiv sammenliking mellom Prix og hovedkonkurrenten Rema 1000, hvor ikke Prix 

fremsto som butikker med noen egenart utover at de i likhet med andre butikker solgte varer 

billig. Dette var akkurat det samme som butikkjeden Irma hadde gjort i 1980, da de 

sammenliknet egne priser med kooperasjonens priser.59 Reaksjonene fra kooperasjonens side 

var den gang meget sterke, og prissammenlikningene ble sett på som brudd på god 

forretningsskikk. Prix-kampanjens noe frynsete virkemidler ble begrunnet med at det 

eksisterte en ”krig”, og at alt dermed burde være tillatt.60 Dette representerte i sannhet en 

holdningsendring i kooperasjonen.  

Handelsmerker 

De blå-hvite varene kan sees som et pionerprosjekt i Norge når det gjelder fremveksten av 

handelsmerker. Hovedgrunnen til å selge handelsmerker er at slike varer gir høyere fortjeneste 

enn merkevarer som blir produsert av frittstående bedrifter. Dessuten kan slike varer, dersom 

de blir populære, øke tilstrømmingen av kunder til butikkene. Handelsmerker kan videre 

fungere som et pressmiddel overfor industrien ved at detaljistene får kjennskap til 

                                                 
58 Handelsbestyreren nr. 2 – 1993: ”Markedsføring i en markedsføringsjungel” 
59 Se kapittel 2 om striden mellom Irma og kooperasjonen 
60 Verdens Gang 12. september 1993: ”Krig mellom billigkjeder” 
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produksjonsteknologi- og kostnader. I NKLs tilfelle, med eierskap av fabrikker, følger en 

tilgang på hele verdikjeden. Dette var, som vi har sett, noe av tanken som lå bak de blå-hvite 

varene, foruten det mer forbrukerpolitiske grunnprinsippet om at de ikke skulle ha utgifter til 

reklame.  

Kooperasjonen var lenge alene om å ha slike handelsmerker i Norge, siden de private 

kjedebutikkene først og fremst satset på faste lave priser på industriens merkevarer fremfor 

egenproduserte varer. Inntil 1990 var det kooperasjonen som, i kraft av sin størrelse og sitt 

eget produksjonsapparat, hadde de beste forutsetningene for å ta handelsmerker inn i 

sortimentet. Konkurrentene var gjennom store deler av 1980-årene for små til det. Den totale 

andelen av handelsmerker lå gjennom 1980-årene svært lavt i Norge i forhold til hva som var 

tilfellet i mange andre vestlige land. Handelsmerker hadde betydelige markedsandeler på 

kontinentet, og særlig i Storbritannia. I Norge hadde kooperasjonen vært alene om å selge 

egne varer, og den totale omsetningen av slike varer hadde vært forholdsvis lav, om lag tre 

prosent i 1991, i forhold til et gjennomsnitt på femten prosent i Europa, og hele tretti prosent 

av markedet i Storbritannia.61 Konsentrasjon på forhandlernivå har i de fleste tilfeller ført til 

en sterkere vekt på private merker.62 Denne sammenhengen var lenge ikke til stede i Norge på 

samme måte som i andre land. Lenge var kooperasjonen alene om å ha handelsmerker i 

butikkene her i landet. Dette kan skyldes at Norge lenge hadde et mindre konsentrert 

dagligvaremarked enn andre land i Europa. Fra 1990 begynte imidlertid også Hakon-gruppen 

(Rimi) å selge egne varemerker, og i løpet av 1990-årene fulgte Rema 1000 og 

Norgesgruppen etter med egne handelsmerker.63 Disse fikk en stadig større plass i butikkene, 

og representerte et uttrykt satsningsområde for alle kjedene.64

 Stephen Koch og Shumeet Banerji, begge professorer i markedsføring ved University 

of Chicago, har laget en modell for handelsmerkers suksess i USA.65 Her har de identifisert en 

rekke kriterier som knytter seg til forutsetningene for handelsmerker til å lykkes i 

dagligvaremarkedet.  

Det er mulig å se de blå-hvite varene i forhold til Koch og Banerjis resultater. For 

eksempel trekker de frem forskjellen mellom frosne grønnsaker og deodoranter. I det første 

tilfellet hadde handelsmerker 65 prosent av det amerikanske markedet i 1989, mens i det 
                                                 
61 Gripsrud, Geir og Nygaard, Arne: Markedsføringskanaler, Cappelen akademisk forlag, Oslo 2001, s. 78 
62 Gabrielsen og Sørgard: Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen s. 18 – 20  
63 Ingvaldsen, Bjørnar: Varemerker mot handelsmerker i dagligvarehandelen, diplomoppgave i markedsføring 
ved Norges Markedshøyskole, Oslo, høsten 1999 s. 4 – 5  
64 Gabrielsen og Sørgard: Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen s. 21,  
65 Koch Stephen og Banerji, Shumeet: ”When Do Private Labels Succeed?” i Sloan Management Review, 
summer 1993 s. 57 – 67   
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andre var de nesten fraværende, med bare litt over én prosent av det samlede deodorantsalget. 

Det kunne være flere årsaker til dette, men Koch trekker særlig frem to. For det første er det 

ulik grad av raffinement i produksjonen, deodorant er vanskeligere å produsere enn frosne 

grønnsaker. For det andre var det mye større markedsføringsbudsjetter innen 

kosmetikkindustrien enn det var for de som produserte frosne grønnsaker. 

Ole Henrik Engen har benyttet seg av disse kriteriene i en generell analyse av 

handelsmerker i det norske dagligvaremarkedet.66  Engens undersøkelse viste at Koch og 

Banerjis teorier også hadde en viss gyldighet i dagligvarehandelen i Norge. De nevnte 

mekanismene gjorde seg også, som vi har sett, gjeldende i forhold til de blå-hvite varene. De 

blå-hvite varene fikk ikke betydelige markedsandeler der det var sterke innslag av reklame for 

de store merkevarene. Det var særlig på industrivarer med mindre grad av raffinement og 

reklamestøtte at de blå-hvite varene gjorde suksess, og i liten grad innenfor kategorier som 

hygieneprodukter. Det var ikke nødvendigvis en sammenheng mellom prisen på de blå-hvite 

varene og hvor stor suksess de hadde innenfor de enkelte varekategoriene. Engens resultater 

pekte i retning av at forbrukerne ikke hadde et like stort fokus på pris som antatt, og dette kan 

også sies å ha gyldighet i forhold til de merkeløse varenes salgsutvikling. Forbrukerne ønsket 

først og fremst kvalitetsvarer, og var mindre opptatt av om de kunne spare noen prosenter.  

De blå-hvite varene var typiske første generasjons handelsmerker. Det som 

kjennetegnet disse tidlige handelsmerkene var at prisen var det viktigste salgsargumentet.67 

Tendensen for handelsmerkene gikk imidlertid i retning av sterkere konkurranse på kvalitet. 

1970-årenes intellektuelle revolt mot økte priser på grunn av høye markedsføringsutgifter ble 

avløst av et sterkere fokus på kvalitet også hos handelsmerkene. Selv om de blå-hvite varene 

skulle være kvalitetsvarer ble de nok oppfattet som ”billigere”, i betydningen dårligere, enn 

mange merkevarer. Om ikke de blå-hvite varene faktisk var av lavere kvalitet enn de 

tradisjonelle merkevarene, er det mindre tvil om at de ble oppfattet slik, til tross for en relativ 

hard markedsføring av varene som kvalitetsvarer.   

Siden de blå-hvite varene ikke lenger oppfylte noen av kriteriene for å satse på dem 

var det ikke lenger noen grunn til å opprettholde sortimentet. De var ikke lenger særlig 

billigere enn konkurrentenes varer, og i løpet av de siste årene hadde interessen for dem 

hovedsakelig vært opprettholdt av reklame i ukeblader. I det offentlige ordskiftet hadde ikke 

lenger motstand mot reklame like stor appell, og fokus hadde skiftet til andre saker, som for 

eksempel ”miljøsaken.” Kooperasjonens miljøvennlige vareserie ”minirisk” fikk mye mer 
                                                 
66 Engen: Handelsmerker i norsk dagligvarehandel s. 90  
67 Engen: Handelsmerker i norsk dagligvarehandel s. 6  
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oppmerksomhet ved inngangen til 1990-årene enn de merkeløse varene. Dette ble også 

gjenspeilet på NKLs kongress i 1990. Der var miljøspørsmål et svært sentralt tema.68 Kritikk 

av tilbudssirkus og reklamepress falt ikke inn i disse miljødiskusjonene. De blå-hvite varene 

hadde utspilt sin rolle som profilvarer for kooperasjonen.   

Mange av de blå-hvite produktene skiftet derfor emballasje, og fikk navn i henhold til 

NKLs strategi for utfasing av de merkeløse varene. De mest populære variantene inngikk i 

vareserien ”Husets” (senere XP, og X-tra).69  Samtidig fikk de også et helt annet konseptuelt 

innhold. Siden NKL hadde begynt å reklamere for de blå-hvite varene hadde de mistet 

koplingen til ideologi og forbrukerpolitikk. De var ikke lenger kooperasjonens bastion mot et 

forbrukersamfunn preget av utilbørlig bruk av reklame egnet til å narre forbrukerne til å 

handle ting de ikke trengte til høyere priser enn strengt nødvendig. Det var ikke lenger så 

viktig for kooperasjonen å signalisere slike motiver for å selge varene sine. Derfor fikk 

arvtakere til de blå-hvite varene ikke noe annet ved seg enn at de var billige varer som 

kooperasjonen selv produserte.  

Konklusjon 

I løpet av tidsrommet 1988 – 1993 fikk Norge det mest konsentrerte dagligvaremarkedet i 

Europa som følge av minipriskjedenes vekst. Dette fikk konsekvenser også for kooperasjonen, 

som fremdeles hadde en markedsandel på 25 prosent innenfor dagligvarehandelen. 

Kooperasjonen gikk etter 1988 gjennom en omfattende omstrukturering, hvor satsning på 

kjededrift var det viktigste. NKL satset på å få store markedsandeler i miniprissegmentet med 

butikkjeden Prix.   

Høykonjunkturen ved midten av 1980-årene, den såkalte ”jappetiden” gjorde de blå-

hvite varene mindre interessante for folk. Måteholdstanken de representerte var ikke lenger 

like gangbar som den hadde vært bare fem år tidligere. Med høyredreiningen i politikken 

fulgte en vekt på individualisme, og et positivt forhold til økt personlig forbruk. De blå-hvite 

varene ble, til tross for iherdig bruk av reklame, mindre fristende enn de hadde vært i 

begynnelsen. Merkevaren var innarbeidet, folk visste at de fantes, men likevel var det stadig 

færre som systematisk handlet disse varene. Kooperasjonens smakstester viste at varene 

                                                 
68 Stenografisk referat fra kongressforhandlingene ved NKLs kongress i 1990 s. 13 – 14, s. 35, s. 71 – 73, s. 89 – 
91,  s. 112, s. 143 – 144 m.m. 
69 Norges Kjøbmannsblad nr. 11 – 1992: ”Suksess med egne merker”  
 

 110 



kvalitetsmessig kunne måle seg med andre merkevarer, men dette var ikke nok til å sikre et 

stabilt salg.  

Samtidig foregikk en rask og drivende utvikling i dagligvarebransjen, hvor nye aktører 

forholdsvis raskt skaffet seg stor makt. Miniprisbutikkene vokste gjennom hele 1980-tallet, og 

fremveksten av slike butikker skjøt for alvor fart etter lavkonjunkturen som slo inn mot 

slutten av tiåret. Konsentrasjonen i handelen hadde gitt detaljistene makt til å presse prisene 

hos leverandørene nedover, og det generelle prisnivået på dagligvarer sank fra 1988. Da var 

de blå-hvite varene plassert på sidelinjen i forhold til folks oppmerksomhet, og de var ikke 

lengre like konkurransedyktige på pris som de hadde vært tidligere. Det var mer penger å 

spare på å handle i butikker som hadde et lavere gjennomsnittlig prisnivå enn å handle i 

butikker med et fåtall rimeligere generiske varer. Enkelte av varene var til og med dyrere enn 

industriens merkevarer. Miniprisbutikkene sto i realiteten for det som de blå-hvite varene var 

ment å bekjempe, det såkalte tilbudssirkuset. Miniprisbutikkene hadde lavere priser på alle 

varer, ikke såkalte lokkevarer som skulle få folk inn i butikkene. De blå-hvite varene nærmet 

seg den siste kategorien, all den tid mange av S-lagenes øvrige varer var dyrere enn i 

miniprisbutikkene.  

Kooperasjonen satset hardt på miniprisbutikker etter 1990 med butikkjeden Prix. De 

blå-hvite varene ble fjernet fra standardsortimentet til Prix-butikkene. Dette bidro til at varene 

fikk mindre fokus, både fra kooperasjonen selv, forbrukerne og media. De hadde ikke lenger 

nyhetens interesse, og tiårsmarkeringen av varenes tilstedeværelse i det norske markedet ble i 

det store og det hele oversett av avisene. NKL satset i mindre grad enn tidligere på å utvide 

egen produksjon, og det ble foretatt svært få utvidelse av den blå-hvite vareserien etter 1988. I 

1994 sluttet kooperasjonen helt og holdent med den blå-hvite serien. Noen av varene ble 

fortsatt produsert, men disse fikk navn og ny innpakning. 
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6. Konklusjoner  

Denne oppgaven har tatt for seg samvirkelagenes blå-hvite varer i den perioden de eksisterte i 

det norske markedet, fra 1980 til 1994. Sentralt i behandlingen har vært en diskusjon om 

forutsetningene for denne typen varer; kooperativ produksjon og kooperativ ideologi. De blå-

hvite varene var et resultat av begge.  

 De var for det første et resultat av at kooperasjonen i 1980 hadde et eget 

produksjonsapparat som kunne fange opp en trend som etter 1976 hadde spredd seg fra 

Frankrike til de fleste andre land i vesten. Samarbeidet med KF om utforming og produksjon 

av varene sto hele tiden sentralt, om enn mest i begynnelsen. KF hadde lansert sine merkeløse 

varer i 1979, og NKL fulgte opp dette uten å foreta endringer på konseptet, og uten å gjøre 

noen spesielle markedsundersøkelser først. Det norske og svenske varemarkedet var 

noenlunde likt, og den svenske kooperasjonen hadde også tidligere fungert som inspirasjon 

for NKL. Mange tiltak NKL satte ut i livet hadde først vært vellykkede prosjekter i Sverige. 

Folk innad i kooperasjonen kunne stolt og begeistret presentere dette nye prosjektet som noe 

av det seneste innen dagligvarehandelen, hentet direkte fra kontinentet. I Norge var det ingen 

andre enn Forbrukersamvirket som hadde mulighet for å komme med et slikt helhetlig 

opplegg i 1980.  

 For det andre var lanseringen av blå-hvite varer preget av kooperasjonens selvbilde 

som en organisasjon som eksisterte for å ivareta forbrukernes interesser. Varene fikk en 

særegen ideologisk profil som ikke ble noen andre av de varene kooperasjonen selv 

produserte til del. De blå-hvite varene skulle være kooperasjonens kvalitetssikrede motvekt 

mot vareflom, tilbudssirkus og reklamepress. De var et eksempel på et  typisk kooperativt 

tiltak, de var praktiske løsninger på noe som ble sett på som et problem, forbrukerens svake 

stilling i forhold til reklamebransjen. Forbrukersamvirket var en aktør innen handelen, ikke 

bare forbrukernes interesseorganisasjon. Derfor ville kooperasjonen bruke praktiske 

virkemidler, og arbeidet for så liten offentlig inngripen som mulig, både i forhold til 

forbrukerne og til handelen som sådan.    

Oppgaven har søkt å forklare hvorfor kooperasjonen ga disse varene en slik profil. Var 

de et resultat av at kooperasjonen ønsket å styre utviklingen i retning mer måtehold, eller kom 

de som et svar på noe kooperasjonen oppfattet som en generell stemning i markedet og i det 
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offentlige ordskiftet omkring forbruk? Kastet kooperasjonen seg bare på en trend fra utlandet 

for å få oppmerksomhet og dermed solgt flere varer? Disse spørsmålene er vanskelige å 

besvare. Det som står klart er imidlertid at de blå-hvite varene i utgangspunktet ikke bare var 

en gimmick eller en forkledd salgsoffensiv. At kooperasjonen valgte å satse på denne typen 

varer til tross for at det var usikkert om noe ledd i organisasjonen kom å få noen fortjeneste, 

tyder på at det fantes en vilje til å gjennomføre prosjektet for å gi forbrukerne et reelt 

lavpristilbud. Kooperasjonen ønsket å motvirke det organisasjonen så som monopoltendenser 

i produksjon- og handel med næringsmidler, og de blå-hvite varene ble lansert som en 

motkraft til disse. Norsk industri møtte følgelig varene med stor skepsis, da de merkeløse 

varene truet deres eksistensgrunnlag, de etablerte merkevarene. Da NKL i begynnelsen fikk 

problemer med å levere blå-hvite varer som tilsvarte den store etterspørselen, var ikke den 

private næringsmiddelindustrien villig til å produsere varer av denne typen for kooperasjonen. 

Var de blå-hvite varene en suksess for kooperasjonen? Svaret må bli både ja og nei  På 

mange måter kan man si at prosjektet var vellykket. Varene ga kooperasjonen stor 

oppmerksomhet da de ble lansert, siden de representerte noe nytt i den norske varehandelen. 

De blå-hvite varene hadde gjennomslagskraft i nær sagt alle mediekanaler da de kom på 

markedet. Videre var de med og skapte et marked for flere egenproduserte kooperative varer, 

hvilket kom alle ledd i Forbrukersamvirket til gode. I løpet av de ti første årene solgte S-

lagene varer for en milliard kroner, langt mer enn forventningene til varene skulle tilsi.  

De innfridde imidlertid ikke alle forhåpningene kooperasjonen hadde knyttet til dem. 

Noe av grunnen til å lansere dem var som sagt å motvirke en del trekk ved dagligvarebransjen 

som kooperasjonen så som negative. De blå-hvite varene lyktes i liten grad å være en slik 

motkraft. For det første brukte NKL etter hvert relativt store summer på reklame for varene, 

forholdsvis mer enn for mange av de andre varene i sortimentet. Dette stred direkte mot de 

opprinnelig uttrykte intensjonene med varene, og ga grunnlag for å reise tvil om hvorvidt 

kooperasjonens ønske om en dagligvarehandel med så lite reklame som mulig var oppriktig.  

For det andre var det vanskelig å påvise noe mindre tilbudsaktivitet etter at de ble 

lansert, i alle fall i kooperasjonens butikker. I løpet av de nærmeste årene etter at varene ble 

lansert, økte omsetningen av tilbudsvarer betraktelig, og vesentlig mer enn omsetningen av 

blå-hvite varer.1 I NKLs årsmelding for 1985 sto det at to tredjedeler av omsetningen i 

bransjen skjedde i form av tilbud og kampanjer med reduserte priser.2 De blå-hvite varene 

                                                 
1 NKLs årsmeldinger 1979 s. 17, 1980 s. 17, 1981 s. 17, 1982 s. 20, 1983 s. 14 
2 NKLs årsmelding 1985 s. 12 
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fikk altså ikke noen innvirkning på det som kooperasjonen hadde sett på som forstyrrende 

elementer i handelen. 

De hadde kanskje heller ikke den kraften i seg som enkelte i kooperasjonen hevdet; at 

de skulle trekke skarer av nye handlende til samvirkelagene, hvilket hadde vært et av 

argumentene for å lansere varene i utgangspunktet. De blå-hvite varene oppfylte ikke de 

kriteriene som var lagt til grunn for lanseringen, og dermed fikk de ikke noen lang levetid som 

merkevarer. Interessen for varene var svært liten ti år etter den første lanseringen, til tross for 

at NKL forsøkte å presse S-lagene til å bruke mer tid på å aktivisere de dem. Sett i forhold til 

disse faktorene kan man si at de blå-hvite varenes suksess var begrenset. 

1980-årene har i stor grad vært forbundet med ”jappekultur” og høyrebølge. Kan man 

se de blå-hvite varene som hjemmehørende i 1970-årenes radikalisme, og dermed slutte at 

kooperasjonens merkeløse varer var anakronistiske i sin samtid? De forsvant raskere fra 

markedet enn NKL hadde regnet med, hvilket kunne tilsi at lanseringen kom på feil tidspunkt. 

Dette er bare delvis riktig. 1980-årene var også de blå-hvite varenes tiår. De merkeløse varene 

var da de ble lansert i 1980 en del av en internasjonal trend i dagligvarebransjen. Tidsskriftet 

Business Week International beskrev i 1981 markedet for generiske varer som stadig 

voksende i USA.3 Enkelte dagligvarekjeder hadde til og med lansert merkeløst brennevin, og 

enkelte forretninger hadde ifølge tidsskriftet spesialisert seg på å selge generiske varer.  

Kooperasjonen var således ikke for sent ute. De andre norske kjedenes inntog på markedet for 

handelsmerker noen år senere bidrar også til å bekrefte dette. De blå-hvite varene var 

forløperne til de norske handelsmerkene, som begynte å gripe om seg fra begynnelsen av 

1990-årene.  

 Det særegne ved kooperasjonens merkeløse varer var altså det forbrukerpolitiske 

tilsnittet, med brodd mot reklamebransjen. Dette kan forklares delvis som tidstypisk, på 

samme måte som vektleggingen av kooperasjonens ”miljøprodukter” ti år senere. I 1990 var 

det et sterkt fokus på miljøspørsmål, og kooperasjonen ville vise at organisasjonen tok dette 

på alvor. Gjennom 1970-årene hadde det vært et fokus på forbrukerspørsmål, og særlig på 

reklamens store plass i media, og det store kjøpepresset som fulgte av dette. Dette gjorde de 

blå-hvite varenes krav om reduksjon av reklamen betimelig. Den enorme oppmerksomheten 

de ble gjenstand for viser dette klart. En annen faktor som forklarer kooperasjonens 

vektlegging av det forbrukerpolitiske ved lanseringen av de blå-hvite varene kan man finne i 

kooperasjonens idégrunnlag. Kooperasjonen anså seg selv for å være en 

                                                 
3 Business Week International, 23. mars 1981 s. 56 – 61: ”No-frills food: new power for the supermarkets”,  
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forbrukerorganisasjon på lik linje med de offentlige forbrukermyndighetene, og mange av 

argumentene som ble presentert ved lanseringen hadde klangbunn i organisasjonen, fra 

grasrot til ledersjikt. 

De var imidlertid utvilsomt skapt for en lengre eksistens enn de fikk. I 1990 ble det 

understreket at de blå-hvite varene skulle spille en viktig rolle i tiden før og etter 

årtusenskiftet. Det ble sagt at de skulle fortsette å representere kooperasjonens rolle som 

forbrukerorganisasjon, slik tilfellet var i Sverige. Likevel forsvant de fra butikkhyllene få år 

etterpå. På dette grunnlaget må man si at de ikke innfridde forventningene som ble stilt i 

utgangspunktet. De ga kooperasjonen en profil, men denne virket ikke tidsriktig ti år etter 

lanseringen. Dette bidro til at det etter hvert ble liten oppmerksomhet omkring varene i S-

lagene. Mange butikker gjorde etter NKLs mening for lite for å øke salget, og til slutt mistet 

også NKL interessen for å opprettholde vareserien. Selve det merkeløse konseptet hadde da 

gått ut på dato. Generiske varer representerte noe nytt og interessant i 1980, men hadde ikke 

den samme appellen ti år senere. Forskning har vist at handelsmerker i større grad har beveget 

seg mot det samme prisleiet som merkevarene. 

De blå-hvite varene kan imidlertid ikke avfeies som mislykkede fordi de ble borte fra 

butikkene. Også mange av de andre varene NKL produserte forandret profil i løpet av en viss 

tid. Bare kaffen beholdt den samme logoen og layouten over en lengre periode. Coop kaffe 

var NKLs sterkeste og eldste varemerke. Dessuten var kaffen det varemerket som hadde størst 

salgsandel av alle de kooperative varemerkene. Alle de andre varene som fantes i butikkene i 

1980 var vekk femten år etterpå. Det fantes ingen åpenbar grunn til at det skulle være noe 

annerledes med de blå-hvite varene.  

 De blå-hvite varene eksisterte i en periode som var preget av store omveltninger innen 

dagligvaresektoren. Fra de kom på markedet i 1980 til kooperasjonen sluttet å produsere dem 

i 1994 hadde konsentrasjonen i detaljhandelen gjort at konkurransen foregikk mellom få og 

sterke aktører, de integrerte kjedebutikkene. Kooperasjonen rettet mye av oppmerksomheten 

mot de konkurrerende kjedene som tok store deler av markedet fra midten av 1980-årene. 

Disse kjedene hadde en sentralstyrt struktur, og dette ga uttelling i forhold til konkurransen 

med kooperasjonen. Nå var det ikke lenger bare Forbrukersamvirket som hadde et sterkt 

sentralledd. De private aktørene, særlig representert ved Rimi og Rema 1000, hadde lettere for 

å få gjennom sortimentsbeslutninger og lignende, og kunne dessuten presse industrien til å gi 

store volumrabatter. Kooperasjonen måtte omstruktureres for å møte denne konkurransen, og 

dette skjedde ikke før slutten av 1980-årene, til tross for at det hadde ligget implisitt i NKLs 

planer siden 1960-årene. 
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 Etter at kjedebutikkene fikk større markedsmakt, ble prisene på industrivarer presset 

betraktelig nedover, og de blå-hvite varene fremsto ikke lenger like prisgunstige som de 

hadde gjort tidligere. Fra 1988 var prisveksten på matvarer langt lavere enn på andre varer. 

Konsentrasjonen i detaljleddet var i høyere grad enn lanseringen av egne varer en måte å få 

prisnivået på dagligvarer nedover. Dette gjorde de blå-hvite varene mindre relevante enn de 

tidligere hadde vært. Etter at varene hadde mistet sin status som motvirker av reklamepress 

var det utelukkende den lave prisen som rettferdiggjorde deres eksistens overfor forbrukerne. 

Når også dette argumentet ble svekket var det ikke like stor grunn til å satse på varene lenger. 

Det var bare enkelte av varene som solgte i akseptable kvanta, og NKL vurderte situasjonen 

dit hen at de blå-hvite varene kunne utgå, og omprofilere de varene som solgte bra. På mange 

måter kan man si at det var miniprisbutikkene, og ikke de blå-hvite varene, som oppfylte 

kravet om reell handel. Rema 1000 sitt budskap om ”faste, lave priser” gjaldt hele sortimentet, 

ikke bare et forholdsvis lite antall varer. NKL stilte i forbindelse med lanseringen spørsmål 

om de blå-hvite varene representerte ”80-årenes store revolusjon på dagligvarefronten.” Det 

vil være nærmere sannheten å peke på konsentrasjonen i dagligvaremarkedet, som startet med 

utbredelsen av miniprisbutikkene, som det mest revolusjonerende i handelen i 1980-årene.  

At den blå-hvite vareserien ble avviklet var i og for seg ikke så dramatisk. Det større 

bildet viser imidlertid en forandring i kooperasjonens holdninger til selve forbruket i løpet av 

perioden. Måteholdsfilosofien og oppdragerrollen ble lagt vekk til fordel for beinhard 

konkurranse på markedets premisser. Kooperasjonens rolle var ikke lenger å kritisere 

reklamen eller forbrukersamfunnets overflod av varer. Forbrukersamvirket skulle være en 

strømlinjeformet organisasjon som skulle kunne konkurrere med de andre aktørene i 

handelen. Derfor kunne ikke forbehold om at reklame burde begrenses, eller ønsker om 

egentlig å bremse forbruket, komme i veien.  

Videre forskning 

Forbrukersamvirket i Norge er, som nevnt tidligere, relativt stemoderlig behandlet innenfor 

norsk historieforskning: Dette åpner for forskning på en rekke tema innenfor kooperasjonens 

historie. Siden denne oppgaven er en del av et større historieprosjekt ved Universitetet i Oslo, 

vil det komme flere arbeider omkring kooperasjonens historie i Norge etter hvert.  

Denne oppgaven har behandlet samvirkelagenes blå-hvite varer gjennom 1980-årene, 

et prosjekt som på mange måter var en blåkopi av et svensk opplegg. Forskningsøkonomiske 

hensyn har gjort at det ikke har vært rom for en dyptgående sammenlikning med KF, den 
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svenske søsterorganisasjonen til NKL, og deres prosjekt med blå-hvite varer. De blå-hvite 

varene var bare ett av mange eksempler på samarbeid over landegrensene, og denne tråden 

kunne vært fulgt i større grad. Svensk-norsk samarbeid har preget kooperasjonen siden 

starten, og har etter hvert blitt mer og mer forpliktende og ensrettet. 

 En annen utvikling som har preget kooperasjonen over lengre tid er sentralisering av 

beslutninger. Denne oppgaven har vist at det gjennom 1980-årene var vanskelig å tvinge S-

lagene til å følge opp NKLs aktiviteter omkring de blå-hvite varene. Distriktenes 

tilbakeholdenhet i forhold til NKL åpner for mange nye problemstillinger.  

 Kooperativ ideologi har stått sentralt i denne oppgaven, og er et åpenbart tema for 

videre forskning. Kooperasjonen har hevdet at den representerer noe helt annet enn den øvrige 

handelen, men denne særegenheten har vært noe vanskelig å få tak på. Forskningsarbeid i 

retning av å kartlegge hva som har vært kooperasjonens ideologiske standpunkter ville gjøre 

det kooperative særpreget mer tydelig. 
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Primærkilder 
 

Arkiver 
Samvirkeskolens historiske arkiv 

 

- Reol 13a: diverse reklameartikler for blå-hvite varer,  

- Reol 13a: perm ”merkeløse varer” 

 

NKLs arkiv, Kirkegata 4  

 

- Reol Protokoller fra A-møter, 1978 – 1990  

- Reol 8a, hylle tre boks merket: Dok. fra Torkil Hessen II  

- Reol 3b, hylle 5, boks 102, konvolutt 12.3: momenter til orientering for de 

ansvarlige for pressekonferansene for merkeløse varer. 

- Reol 3b, hylle 5, boks 103, sak 40.2: referat fra Systemkjøpsrådets møte 10. juni 

1980 

- Reol 3b, hylle 1, boks 106, sak 10.1: protokoller fra fylkeslagenes årsmøter 1980 

- Reol 8a, hylle 3: A-møter 1980 sak 1-123 orientering om Systemkjøprådets arbeid 

i 1979 

 

Arbeidebevegelsens arkiv 

- Boks Ac 0015 Oslo Samvirkelags arkiv 

 

Annet 

- Materiale utlånt av Svein Tevasvoll. Tre permer med plansjer, reklamemateriell og 

strategidokumenter omkring utvikling av det blå-hvite konseptet. 
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Periodika 
Årganger av følgende tidsskrifter er systematisk gjennomgått i forbindelse med 

hovedoppgaven: 

 

Kooperative 

- Forbrukeren årg. 1968 – 1981  

- Vårt blad årg. 1970 – 1995  

- Handelsbestyreren årg. 1970 – 1995   

- Vårt marked årg. 1978 (første årgang) – 1995  

- Kooperatören (svensk) 1970 – 1995  

- NKL-nytt årg. 1990 (første årgang) – 1995  

- S-info 

 

Andre 

- Fritt Kjøpmannsskap årg. 1970 – 1995  

- Norges Kjøbmannsblad årg. 1970 – 1994  

- Kampanje årg. 1975 – 1995  

- Forbrukerrapporten årg. 1970 – 1995  

 

I tillegg kommer publikasjonen Pressen om oss, som NKLs pressetjenseste utarbeidet (i 1987 

tok Norske Argus over oppgaven). Pressetjenesten/Argus gjennomgikk alle norske aviser og 

tok ut alt stoff som handlet om kooperasjonen. Denne publikasjonen er gjennomgått 

systematisk i perioden 1980 – 1995. I oppgaven er det brukt artikler fra følgende aviser og 

tidsskrifter: 

- Aftenposten 

- Arbeiderbladet 

- Aust Agder Blad 

- Bergens Arbeiderblad 

- Bergens Tidende 

- Dagbladet 

- Dagens Næringsliv 

- Dagspressen 

- Expressen 
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- Fædrelandsvennen  

- Gjengangeren 

- Handel og Distribusjon 

- Nationen 

- Nordlands Fremtid 

- Norsk Handels- og Sjøfartstidende 

- Telemark Arbeiderblad 

- Trønderavisa 

- Vestfold Fremtid 

- Verdens Gang 

 

Det vises til noteapparatet for fullstendige henvisninger til de enkelte aviser og tidsskrifter.  
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Trykte kilder 
Kooperative 

- Stenografiske referater fra kongressforhandlingene ved NKLs kongresser i 1971, 

1974, 1977, 1980, 1983, 1986 og 1990 

- Kongressdokumenter fra NKLs kongresser i 1977, 1980, 1983, 1986 og 1990 

- NKLs årsmeldinger 1970 – 1995  

- Forbrukersamvirket, S-lagenes regnskap 

- Forbrukersamvirket under utvikling, innstilling fra NKLs Utredningskomité av 

1966, Oslo, NKL 1968 

- Kooperationens möte med framtiden, Symposium ved KFs 75-årsjubileum, Raben 

& Sjögren, Stockholm 1974 

- Det kooperative forbrukerprogram fra 1974, 1977 og 1980 

- Håndbok for tillitsvalgte v/ Oscar Brattlie, 1983 (revidert utgave) 

Offentlige 

- NOU 1974: 61, Reklame 

- NOU 1977: 9, Varehandelen, forbrukerne og samfunnet 

- NOU 1978: 5, Samvirkebeskatning 

- NOU 1979: 2, Forbrukerinformasjon 

- Stortingsmelding. 44: 1977 – 78: Om forbrukerpolitikken 
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