
Dagligvareportalen
Hvem er forbrukerne av 

dagligvareportalen?

Hva kan dagligvareportalen på 

mobil?

Hvordan kan 

dagligvareportalen benyttes av 

forbrukerne?



Øko-Øystein
Gift, ingen barn, 30-årene, jobber som lærer

Økologiske varer høyeste prioritet når han handler

Miljø og dyrevern 

Kortreist mat

Ingen tilsetningsstoffer

Pris irrelevant 

Opprinnelsesland 

37%
  

er interessert i  varens 
opprinnelsesland  

23%
  

er interessert i om 
varen er økologisk

24%
  

er interessert i å vite 
om ulike 

merkeordninger knyttet 
til varen

Tidsbesparende Truls
Singel, ingen barn, 40-årene, jobber som jurist

Tid er viktigste faktor

Effektivitet i butikk

Interesserer seg ikke for mat

Liker ikke å bruke tid i dagligvarebutikker 

Handler kun når han må 

Høyt kolestrol: anbefales å spise mat med lavt saltinnhold

1 av 4
  

ville handlet sjeldnere 
dersom de !kk hjelp til 
å planlegge innkjøpene 

sine

59%
  

er interessert i innhold 
av fett, salt og sukker i 

maten

20%
  

ville handlet sjeldnere 
dersom de !kk 

oppdatert informasjon

Single Sara
Singel, start 20-årene, student, bor i kollektiv med 3 andre

Pris viktig 

Handler i forskjellige butikker for å !nne billigste alternativ

Følger med i tilbudsaviser

Handler nesten daglig

1 av 4
  

sier de ville handlet 
sjeldnere dersom de 

!kk hjelp til å planlegge 
innkjøpene sine 

27%
  

mener pris betyr mer 
enn kvalitet

30 %
  

mener det ville vært sannsynlig 
at de ble mer bevisste på sitt 

kosthold med oppdatert 
informasjon tilgjengelig

Et av hovedformålene med dagligvareportalen er å gi forbrukerne 

muligheten til å ta bedre valg, basert på deres egne preferanser når 

det kommer til dagligvarer. Som forbrukere har vi alle forskjellige 

behov og ønsker når det kommer til hva vi handler. I de følgende 

illustrasjoner presenteres !ktive forbrukere av portalen som er basert 

på undersøkelser gjort i Forbrukerrådets rapport Matmakt til 

forbrukerne fra 2013. Videre følger en oversikt over hva 

dagligvareapplikasjonen kan tilby forbrukerne av funksjoner, og til 

sist presenteres to brukerreiser som illustrerer hvordan forbrukere 

med ulike behov kan benytte seg av portalen i praksis. 



Kvalitets-Knut
Gift, 50- årene, ingen barn, engelsk setter, eget !rma

Handler ofte etter merkevarer

Nisjeprodukter 

Opprinnelsesland viktig

Lager mye mat

Bruker lang tid i butikken

Pris irrelevant 

45%
  

er uenig i at pris betyr 
mer enn kvalitet

1 av 10
  

sjekker prisen sjeldent 
eller aldri på matvarene 

Storshopper-Stine
Samboer, slutten av 20-årene, sosionom

Kontroll og planlegging 

Skriver alltid handlelister

Planlegger ukemenyer søndag

Handler hver mandag

Effektivitet viktig 

Sunn livsstil 

18%
  

sier de handler en gang 
i uka

17%
  

sier de alltid bruker 
handleliste når de er 

ute og handler

48%
  

er interessert i å vite mer om 
innhold av proteiner, 

kost!ber, vitaminer og 
mineraler i matvarene

Barnefamilien Blom
Familie på !re, to barn alle under 9 år

Sunt og variert kosthold viktig

Møte "ere behov på samme tid i samme familie 

Enkle valg

Sunne produkter som er prisvennlige 

Ønsker lite kunstige tilsetningsstoffer i maten 

Norsk / kortreist mat foretrukket

40%
  

sjekker prisen på 
matvaren ofte

51%
  

er interessert i å vite 
mer om varens innhold 

av kunstige 
søtningsstoffer

Allergiker-Anders
Singel, start 30-årene, revisor

Allergisk mot parfyme, nøtter og gluten

Leser alltid innholdsfortegnelsen på varene i butikken

Påpasselig 

Bruker lenger tid i butikk som følge av sine allergier 

Godt utvalg av allergivennlige varer er viktig for butikkvalg

29%
  

er interessert i å vite 
om varen inneholder 

allergener

35%
  

er uenig i at det er en 
enkel oppgave å lese 
alle ingrediensene en 
matvare inneholder

5%
  

leser alltid på varens 
innholdsfortegnelse 



Vareinformasjon 

Angi preferanser 

Søke på
dagligvarer

Sanntidspriser
i alle butikker

Sammenligne
handlekurver

Preferansesniffer

Næringsinnhold
Allergener

Opprinnelsesland 

Dine sider
Innlogging 

Tidligere valg og data lagret
Dele konto med samboer, barn, venner
Hente, dele og redigere informasjon 

Rask oversikt 

Butikkvalg/lokasjon

Les strekkoden på dagligvarene og 
se om de passer dine preferanser

Oppskrifter

Bli inspirert av oppskrifter
med tilhørende handlelister

Handleliste
Lage handlelister 
Lagre handlelister

Redigere handlelister

Hva kan dagligvareportalen på mobil? 



steg 1

Opprett
brukerpro!l

Last ned
app

Angi
lokasjon

Angi
preferanser

Lag
handleliste

Velg
varer

Resultat Går til
valgt butikk

Handler Ferdig

steg 2 steg 3 steg 4 steg 5 steg 6 steg 7 steg 8 steg 9 steg 10

HJEMME I BUTIKK

Hvordan bruker Storshopper-Stine dagligvareportalen?

Storshopper-Stine benytter seg av dagligvareportalen både på desktop 

og mobil, da dette gir henne oversikt og kontroll over både 

planleggingen av innkjøpene hjemme, og selve handleturen når hun er i 

butikk. På desktop planlegger hun ukens innkjøp, og i butikken gir 

mobilapplikasjonen henne assistanse, informasjon og oversikt over de 

varene hun plukker med seg.



steg 1

Ser på vare
i butikk

Scanner
strekkode

Finner ut om
varen passer

Kjøper varen Ferdig

steg 2 steg 3 steg 4 steg 5

I BUTIKK

Hvordan bruker Tidsbesparende Truls dagligvareportalen?

Truls !kk nylig påvist høyt kolesterol hos legen, noe som betyr han 

er nødt til å kutte ned på saltinnholdet i maten. Ettersom Truls ikke 

interesserer seg for mat, og foretrekker å bruke kort tid i butikken, 

synes han det var utfordrende å få beskjeden fra legen om at han må 

passe på saltinnholdet i maten han kjøper.

 

Preferansesnifferen på dagligvareportalens mobilapplikasjon kan 

hjelpe Truls med å !nne varer i butikken som ikke overskrider hans 

anbefalte saltinnhold i maten, og Truls slipper å bruke lenger tid i 

butikken enn vanlig. Det eneste Truls må gjøre på forhånd, er å laste 

ned applikasjonen, og angi sine preferanser. Når Truls går i butikken, 

vil han kunne ta den ønskede matvaren fra hyllen og skanne den 

med preferansesnifferen på mobilen. Truls vil umiddelbart få vite om 

varen er innenfor det maksimale saltinnholdet han har satt opp i sine 

preferanser. Dersom varen inneholder for mye salt og dermed ikke 

passer hans preferanser, vil applikasjonen foreslå alternative varer i 

samme butikk som dekker hans preferanser og behov.


