Mors dag

2021

Sammanfattning

• Antalet mammor som firar Mors dag för första gången 2021 är ungefär 48 000.
• 86 procent av befolkningen planerar att uppmärksamma Mors dag. Vanligaste presenterna till Mors dag är blommor,
choklad eller att bjuda på middag. Om mammorna själva får välja blir de gärna bjudna på middag eller får blommor.
• De flesta som köper presenter spenderar högst 500 kronor men vissa spenderar högre belopp. Det vanligaste
beloppet är dock 200 kronor. Totalt sett kan Mors dag väntas omsätta i storleksordningen 1 till 1,3 miljarder kronor.
• Fler planerar att fira Mors dag i år jämfört med förra året. Coronavaccinationerna bidrar sannolikt till att fler har
möjlighet att fira i år jämfört med 2020.
• Mors dag är handelns sjätte viktigaste försäljningstillfälle. 28 procent av handlarna anser att Mors dag är viktig för
försäljningen.
• Mors dag har störst betydelse inom dagligvaruhandeln, där ungefär hälften (49 procent) av handlarna uppger att
Mors dag är viktig för försäljningen.
• Det vanligaste sättet bland handlarna att uppmärksamma Mors dag är att genomföra en kampanj kopplad till
befintligt sortiment. Inom dagligvaruhandeln är det också vanligt att ta in särskilda Mors dag-varor till försäljning.

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

Ursprung i USA
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.
I Sverige från 1919
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 har Mors dag firats 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.
Annons inför Mors Dag, i
dagstidning 1934.

Antal mammor
Den 31:a mars 2021 fanns det totalt 2 912 718 mammor i Sverige och cirka 48 000 mammor firar Mors dag som mammor för
första gången i år*.

*Statistiska Centralbyrån

Mors dag är handelns sjätte viktigaste försäljningstillfälle
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Andelen handlare som anser att Mors
dag är viktig eller mycket viktig för
försäljningen har ökat trendmässigt
trots en viss nedgång 2021. Sedan
2018 har andelen ökat från 22 till
28 procent.

28 procent av handlarna anser att Mors
dag är ganska - eller mycket viktig för
försäljningen. Det gör mors dag till det
sjätte viktigaste försäljningstillfället i
handeln vid en jämförelse av 12 högtider /
reaperioder.
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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 2021)
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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 2018, 2019, 2020 och 2021)

Många uppmärksammar Mors dag mer än förra året.
Presenten kostar vanligen under 500 kronor.
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86 procent av befolkningen
planerar att uppmärksamma Mors
dag. Av de som uppmärksammar
Mors dag svarar 21 procent att
de kommer att göra det mer än
förra året. Här spelar sannolikt den
pågående vaccinationen mot
Covid en viktig roll. Enbart 5
procent svarar att de kommer att
uppmärksamma Mors dag mindre
än förra året.
Två tredjedelar av de svarande
uppger att de kommer att
uppmärksamma Mors dag ungefär
i samma utsträckning som vanligt.
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40 procent av de som kommer att
köpa en Mors dag-present
uppskattar att de kommer att
spendera upp till 200 kronor.
Ungefär lika många planerar
att köpa en present för mellan 200
och 500 kronor.

Drygt var tionde planerar att köpa
en present för mellan 500 och
1000 kronor.
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Totalt sett kan Mors dag i år
väntas omsätta i storleksordningen
1 till 1,3 miljarder kronor.
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Fråga: Precis som förra året påverkar Corona-pandemin uppmärksammandet av Mors dag. I vilken
utsträckning kommer du att uppmärksamma Mors dag i år jämfört med förra året?
(Konsumentundersökning maj 2021)
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Fråga: Hur mycket pengar uppskattar du att du kommer att lägga på Mors dag-presenter?
(Konsumentundersökning maj 2021)

Blommor är den vanligaste presenten på Mors dag. Men middag är
favoritpresenten när mammorna får önska
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40 procent planerar att
uppmärksamma mamma
på Mors dag genom att
köpa blommor.
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Jag blir gärna bjuden på middag

Andra vanliga sätt att fira
mamma är med en middag
eller choklad. Cirka var
femte person planerar ett
sådant firande.
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Om mammorna själva
får välja en present är
en middag första
valet. 36 procent vill
bli bjudna på middag.
Var tredje mamma
önskar sig blommor
och var sjätte choklad
eller någon annan
sötsak.
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Fråga: Hur tänker du uppmärksamma Mors dag, som i år infaller den 31 maj?
(Konsumentundersökning från maj 2021)
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Fråga till mammor: Vad önskar du dig då i present på Mors dag?
(Konsumentundersökning från maj 2021)

Flest sökningar på presenter dagen innan Mors dag

Svenska sökningar på ”Mors dag present” på Google
under 2020
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Av grafen framgår att sökningarna på
”Mors dag present” successivt ökar
under maj. Den första söktoppen infaller
det datum det är Mors dag i USA. Då
påminns många om att Mors dag snart
infaller i Sverige. Sedan kommer flera
söktoppar helgerna innan Mors dag.
Flest är sökningarna dock dagen innan
Mors dag.
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Över hälften av dagligvaruhandlarna anser
att Mors dag är viktig för försäljningen

Mors dag är det sjätte viktigaste
försäljningstillfället för handeln.
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Mors dag är framför allt viktig för
försäljningen inom dagligvaruhandeln.
49 procent av dagligvaruhandlarna anser
att Mors dag är viktig för försäljningen. Det
innebär att Mors dag är det femte
viktigaste försäljningstillfället i dagligvaruhandeln.
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Inom sällanköpsvaruhandeln är andelen
handlare som anger att högtidens är viktig
för försäljningen 25 procent. Bland
e-handlarna är motsvarande andel
enbart 9 procent.
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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 2021)

Dagligvaruhandlarna uppmärksammar Mors dag mest

Över hälften av dagligvaruhandlarna
uppger att de kommer att genomföra en
kampanj i samband med Mors dag samt
att de kommer ta in särskilda Mors dagsprodukter inför högtiden. Cirka var tredje
dagligvaruhandlare kommer att dekorera
butiken/hemsidan.
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I sällanköpsvaruhandeln kommer cirka var
fjärde handlare att dekorera butiken eller
hemsidan. Cirka var tredje sällanköpsvaruhandlare kommer att genomföra en
kampanj och var sjätte ta in varor till
försäljning.

33%
30%
24%
20%

17%

15%

14%

8%

10%

0%
Ja, vi kommer att dekorera
butiken/hemsidan

Ja, vi kommer att genomföra kampanj
kopplad till befintligt sortiment
Dagligvaror

Sällanköpsvaruhan

E-handel

Fråga: Planerar din butik/hemsida att uppmärksamma Mors dag (30 maj) på något sätt?
Obs: Flera svarsalternativ var möjliga för respondenten.

Ja, vi kommer att ta in särskilda varor till
försäljning

E-handlarna uppmärksammar Mors dag
i mindre utsträckning. Cirka var sjunde
e-handlare planerar att dekorera och/eller
genomföra en kampanj. Färre än var
tionde avser att ta in särskilda varor till
försäljning.

Vad är viktigast på Mors dag?
– citat från vår konsumentundersökning

”Att min mamma förstår
hur mycket jag älskar
henne”

”Att fira med någon som
älskar mig villkorslöst”
”Att skämma bort min
mor lite extra”

”Egentligen inte något
speciellt men det är
roligt att uppskatta och
bli uppskattad”

”Att träffas och umgås
hela familjen”

”Att hylla alla mammor”

Fråga: Vad betyder Mors dag för dig och vad är viktigast för dig med denna dag? (Fritextsvar)

Om undersökningen

• Underlaget är baserat på extrafrågor i samband med Svensk Handels Handelsbarometer från januari 2021
samt en konsumentundersökning genomförd av Svensk Handel i maj 2021.
• Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och baseras på en telefonundersökning som
varje månad distribueras till 600 slumpvis utvalda dagligvaruhandlare, sällanköpsvaruhandlare, e-handlare och
partihandlare. Undersökningen som refereras till i denna rapport genomfördes i januari 2021.
• Konsumentundersökningen genomfördes som en webbenkät där 1015 personer i Sverige mellan 18 och 80 år
deltog. Enkäten stratifieras med avseende på kön, ålder och geografi och genomfördes maj 2021.

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:
Mattias Danielsson, analytiker Svensk Handel, 070- 580 85 52

