Midsommar

– en riktig mathögtid
Svensk Handel i samarbete med Nielsen

Sammanfattning
▪ Midsommar är handelns fjärde viktigaste försäljningsperiod
▪ Midsommar är en stor mathelg, 57 procent av alla dagligvaruhandlare anser att högtiden
är viktig för försäljningen. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln och e-handeln är
25 respektive 13 procent.

▪ Under midsommarveckan väntas försäljningen inom dagligvaruhandeln uppgå till 7,0
miljarder kronor. Det är cirka 880 miljoner kronor, eller 14,5 procent, mer än en
genomsnittlig vecka.
▪ Sillförsäljningen ökar med 655 procent under midsommarveckan jämfört med en
genomsnittlig vecka. Det motsvarar en ökning på cirka 63 miljoner kronor.
▪ Det är inte bara matförsäljningen som får en skjuts under midsommar, även försäljningen
av insektsmedel ökar med 331 procent jämfört med en genomsnittlig vecka.

Midsommar – ett av årets viktigaste
försäljningstillfälle
Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik?
I diagrammet redovisas de som svarat ”viktig”
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Källa: Handelsbarometerns extrafrågor från januari respektive år.

Cirka sex av tio dagligvaruhandlare anser att
midsommar är viktig för försäljningen
Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik?
I diagrammet redovisas de som svarat ”viktig”
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Källa: Handelsbarometerns extrafrågor från januari respektive år.

Handlarnas förväntningar inför midsommar har
ökat jämfört med förra året
Vilken betydelse anser du att Midsommar har för försäljningen i din butik?
I diagrammet redovisas de som svarat ”viktig”
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Källa: Handelsbarometerns extrafrågor från januari respektive år.

Midsommarmat för miljarder
Prognos
Försäljning i dagligvaruhandeln, mdkr
8,0

Under midsommarveckan väntas
livsmedelsförsäljningen uppgå till cirka

7,0
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7 miljarder kronor.
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Det är 14,5 procent mer än en
genomsnittlig vecka, eller motsvarande
cirka 880 miljoner kronor mer.
Den totala försäljningen i
dagligvaruhandeln ökade med 0,4
procent (i värde) under
midsommarveckan 2018 jämfört
midsommarveckan 2017.
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Källa: DHI, Nielsen ScanTrack och egna beräkningar.

Inte bara mat som säljer bra
under midsommar
Försäljningen av insektsmedel ökar med 331 procent under midsommarveckan jämfört med en genomsnittlig vecka.

Produkter som sålde mer än dubbelt
så mycket under midsommarveckan
jämfört med en genomsnittlig vecka
Sill +655%
Gräddfil +349%
Insektsmedel +331%
Engångsserviser och bestick +240%
Soja, barbecuesås och
marinader+233%
Dessertost +227%
Servetter +216%
Vin och cider +205%

Kategorier med störst
ökning i kronor
Sill +63,4 mnkr
Fläsk +37,6 mnkr
Kaffe +30,0 mnkr
Glass +20,3 mnkr
Chips & Snacks +19,5 mnkr
Gräddfil +18,6 mnkr
Grädde +16,4 mnkr
Dessertost +14,4 mnkr
Matlagningsost +12,5 mnkr
Kolsyrade drycker +12,0 mnkr
Matsåser +9,1 mnkr
Matbröd +6,3 mnkr

Källa: Nielsen ScanTrack. Innehåller allt Nielsen mäter utom Tidningar och Tobak.

Kontaktuppgifter
För mer information:
Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel, 070- 698 39 02
Monika af Ekenstam, Senior Analytic Consultant Nielsen, 073-868 21 54
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650
För frågor om innehållet i rapporten kontakta:
Amanda Eriksson, analytiker Svensk Handel, 070-578 54 23

Om rapporten
▪ Svensk Handels Midsommarrapport är en del av den sommarrapport som publiceras i sin
helhet i slutet av juni. Rapporten är framtagen i samarbete med Nielsen. Underlaget är baserat på
Svensk Handels Handelsbarometer samt Nielsens Scantrack.
▪ Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och baseras på en
telefonundersökning som varje månad distribueras till 300 slumpvis utvalda dagligvaruhandlare,
sällanköpsvaruhandlare och e-handlare. Undersökningarna som används i denna rapport
genomföres januari 2018 och 2019.
▪ Nielsen ScanTrack avser Dagligvaruhandeln exklusive s.k. Hard Discount. Nielsen är ett företag
som studerar konsumenter i olika länder för att skapa insikter kring köptrender och mediavanor.
Nielsen genomför kontinuerligt undersökningar över försäljningen i dagligvaruhandeln i Sverige. De
använder sig av Nielsen ScanTrack som samlar data från kassasystemens avlästa streckkoder.
Resultaten från Nielsens undersökningar ligger till grund för delar av analysen i denna rapport. I
underlaget som presenteras i denna rapport ingår allt Nielsen mäter utom tobak & tidningar.

