Mors dag
Maj 2020

Sammanfattning
▪

Mors dag är handelns sjunde viktigaste försäljningstillfälle. Drygt var tredje handlare (32%) anser att Mors dag är viktig
för försäljningen.

▪

Inom dagligvaruhandeln har Mors dag stor betydelse, mer än hälften (53%) av handlarna uppger att Mors dag är viktig för
försäljningen. Många dagligvaruhandlare genomför en kampanj i samband med Mors dag.

▪

Vanligaste presenterna till Mors dag är blommor, choklad eller att bjuda på middag. Vanligast är att köpa presenter för
mellan 100-500 kronor och där det genomsnittliga beloppet uppgår till 249 kronor. Om mammorna själva får välja blir de
gärna bjudna på middag eller får blommor.

▪

En majoritet av konsumenterna (55%) uppger att de trots den rådande coronakrisen kommer att fira Mors dag ungefär
som vanligt eller mer än vanligt.

▪

Antalet mammor som firar Mors dag för första gången uppskattas i år till 48 197.

▪

Floristkompaniet står inför branschens största försäljningshögtid, Chokladfabriken laddar inför Mors dag med praliner
från den egna fabriken på Södermalm i Stockholm och Lush uppmärksammar Mors dag med handgjorda
skönhetsprodukter. Läs intervjuerna med representanter för medlemsföretagen.

Mors dag – en högtid med anor
från tidigt 1900-tal
▪

Den amerikanska högtiden, ”Mother’s Day”, myntades av Anna Jarvis år 1905, i samband
med hennes mammas bortgång och det första mer allmänna firandet skedde den 10:e maj år
1908. Mors dag blev en officiell högtid i USA år 1914.

▪

Högtiden infördes i Sverige år 1919 på initiativ av författarinnan Cecilia Bååth-Holmberg,
vars inspiration givits av sin amerikanska förebild, Anna Jarvis. Bååth-Holmberg gav även
år 1920 ut ett häfte med instruktioner på hur dagen kunde firas. Bland dessa fanns bland
annat att hissa den svenska flaggan från hemmets flaggstång, hälsa mor god morgon med
sång av barnen eller att barnen tillreder frukost till sin mor och ger presenter i form av
blommor och en present.

▪

I Sverige firas Mors dag den sista söndagen i maj varje år, även om det i resten av världen
brukar firas den andra söndagen i maj, vilket är den ursprungliga
dagen i USA. Orsaken till att högtiden firas senare i Sverige än i resten av
världen har att göra med blomstertiden. I slutet av maj finns det i hela Sverige
ett större utbud av blommor att plocka och ge till sin mor.

▪

Den 31:a december 2019 fanns det totalt 2 873 073 mammor i Sverige och
48 197 mammor firar Mors dag som mammor för första gången i år*.

*Statistiska Centralbyrån
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Fråga: Vilken betydelse anser du att följande helger/högtider/reaperioder har för din försäljning?
I diagrammet redovisas de som svarat antingen ”ganska-” eller ”mycket viktig” (Från Handelsbarometern januari 2020)
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Dagligvaruhandlarna uppmärksammar
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Fråga: Hur tänker du uppmärksamma Mors dag, som i år infaller den 31 maj? (Konsumentundersökning från maj 2020)
Obs.: flera svarsalternativ var möjliga för respondenten.

Att ge bort choklad
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är också vanliga sätt
att fira sin mor på.

Röster från Svensk Handels medlemsföretag

Floristkompaniet står inför branschens
största försäljningshögtid
Svensk Handel har intervjuat Floristkompaniets butiksägare Johan Munter,
florist och flerfaldig svensk mästare i blomsterbinderi och brukar gästa TV4
Nyhetsmorgon och prata blommor.
Hur brukar er försäljning se ut kring Mors dag?
- Högtiden är en topp i vår bransch och hos oss råder det inget undantag! Det är en stor blomsterdag. Jag
tror också att i den coronakris som råder kommer blomsterförsäljningen och blomsterbud att öka mot tidigare
år. Det är ett smidigt sätt att tänka på sin mamma och många tänker ännu mer på dem och nära och kära i
dessa dagar.
Är det några särskilda typer av blommor som är överrepresenterade i försäljningen kring
Mors dag?
- Konstigt nog är det de färgerna som man stereotypt tänker till en mamma och då ska det vara färger
såsom rosa och rött, men det finns ju många mammor som gillar vitt, blått, grönt eller gult!
I Svensk Handels senaste rapport om Mors dag var blommor den vanligaste presenten, varför
tror ni det är så?
- Jag tror att många tänker på blommor då högtiden ligger i en tid där det finns mycket blommor runtomkring.
Hade högtiden legat i januari hade man inte tänkt på blommor på samma sätt. Jämför man med Fars dag så är
den mer av en kläd-högtid.
Firar ni själv Mors dag?
- Ja, det gör jag. Det har alltid varit en stor dag i min släkt. Det har varit väldigt viktigt att uppvakta alla
far- och mormödrar samt alla kvinnor i släkten. Min fru uppvaktas av mig och våra barn och jag uppvaktar
även min mamma.

Bilder: Johan Munter
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Fråga till mammor: Vad önskar du dig då i present på Mors dag? (Konsumentundersökning från maj 2020)
Obs.: flera svarsalternativ var möjliga för respondenten.
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Fråga: Hur mycket pengar uppskattar du att du kommer att lägga på Mors dag-presenter? (Konsumentundersökning maj 2020)
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Röster från Svensk Handels medlemsföretag

Chokladfabriken laddar inför Mors dag med praliner
från den egna fabriken på Södermalm i Stockholm
Svensk Handel har talat med Hanna Bylund, butikschef i Chokladfabrikens
butik på Regeringsgatan 58 i Stockholm.
Hur brukar er försäljning se ut kring Mors dag?
- Pralinaskar och presentkit går bra inför mors dag, även tårtor och bakelser. I butik märks en liten
försäljningsökning under själva mors dags-helgen, men oftast inte någon större påverkan i försäljning
tidigare än så, förutom på webben som peakar i början av veckan.
Hur viktig är Mors dag för försäljningen i er butik?
- Alla högtider är viktiga för oss då choklad är en sådan tacksam gåva att ge bort.
Brukar ni ha någon kampanj som rör denna högtid?
- Vi brukar lyfta pralinaskar med mors dags-hälsningar. Har även kört kombinerade erbjudanden med
choklad och blommor där vi samarbetar med lokala partners.
Hur har ni påverkats av den rådande coronakrisen?
- Vi påverkas väldigt mycket av Coronakrisen och har tappat väldigt mycket av vår försäljning. Det beror
mest på att våra butiker ligger i Stockholms innerstad som sedan allt detta startade varit väldigt avfolkad när
merparten av människorna samt att de externa kunder vi har även dem är väldigt drabbade eller har stängts
tillfälligt.
Firar ni själv Mors dag?
- Ja, för mig är det är viktigt att ge en extra tanke/gåva för att visa uppskattning denna dag!
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Konsumenternas syn på Mors dag
– ett axplock
”Mors dag är ett sätt att
visa hur mycket man
älskar sin mamma”
- Man, 33 år,
Skåne län
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mammor lite extra”
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varje dag”
- Man, 75 år,
Stockholms län
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med överraskningar”
- Kvinna, 52 år,
Västmanlands län

”Visa att man
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Värmlands län

”Att vara tillsammans
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Fråga: Vad betyder Mors dag för dig och vad är viktigast för dig med denna dag? (Fritextsvar)
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Röster från Svensk Handels medlemsföretag

Lush Drottninggatan i centrala Stockholm
uppmärksammar Mors dag med ljuvligt doftande
produkter
Svensk Handel har pratat med Lush butikschef Boel Permats Wolt om bland annat
hur försäljningen normalt ser ut kring Mors dag och hur butiken påverkats av den
rådande coronakrisen.
Hur brukar er försäljning se ut kring Mors dag?
- Den ser typiskt sett bra ut och ofta är den som högst veckan och helgen innan. Försäljningen går bra och
många köper mycket till sin mamma. Att få schyssta produkter som är bra för både människan, djuren och
miljön är rätt så enkelt, så det uppskattas.
Brukar ni ha någon kampanj som rör denna högtid?
- Ja, vi är ju ett företag som har många kampanjer och inför Mors dag har vi Limited Edition-produkter och
skyltningar. Exempelvis har vi en badbomb som heter ”Madame President” och en skrubb som heter ”Mamma
Mia” som kom förra året. Den är superpopulär, så den får vi ta in mycket av i år.
Hur viktig är Mors dag för försäljningen i er butik?
- Jag skulle säga att den är minst viktig av de högtider som vi uppmärksammar. Däremot ser jag att många
ungdomar och andra som vi kanske inte skulle ha i butiken annars kommer in och säger att de hört om oss och
ska handla något till Mors dag. Det är fint att de söker sig till oss då.
Har ni sett en ökning i försäljning till följd av rådande coronakrisen?
- Ja. I karantän vill man ha saker att göra, så folk bunkrar badbomber, body lotion och tvål. Det är dessa
kategorier som säljs mest nu.
Bild på Lush butik på Drottninggatan i Stockholm

Om undersökningen
▪ Om undersökningen
Underlaget är baserat på extra frågor i samband med Svensk Handels Handelsbarometer
från januari 2020 samt en konsumentundersökning genomförd av Svensk Handel i maj
2020.
▪ Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och baseras på en
telefonundersökning som varje månad distribueras till 450 slumpvis utvalda
dagligvaruhandlare, sällanköpsvaruhandlare och e-handlare. Undersökningen som
refereras till i denna rapport genomfördes i januari 2020.

▪ Konsumentundersökningen genomfördes som en webbenkät där 1069 personer i
Sverige mellan 18 och 80 år deltog. Enkäten prestratifierades med avseende på kön,
ålder och geografi och genomfördes maj 2020.

Kontaktuppgifter
För mer information:
Presskontakt, Svensk Handel, 010-47 18 650
Johan Davidson, Chefsekonom Svensk Handel, 070-698 39 02

För frågor om innehållet i rapporten kontakta:
Brill Ivarsson, Analytiker Svensk Handel, 076- 698 30 09

