
   

Pressmeddelande 2016-11-03 

Convenience Stores Sweden och HUI Research presenterar Servicehandelsindex för tredje 
kvartalet 2016. 
 

Starkt tredje kvartal för servicehandeln 
Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden (f.d. Svensk Servicehandel & Fast Food) visar att 
försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,3 procent under det tredje 
kvartalet 2016. Allra bäst gick det för delbranscherna Fast Food och Spel & Tobak som ökade sin 
försäljning med 3,2 respektive 3,0 procent.  
 

Fortsatt positiva siffror i servicehandelns delbranscher 
Delbranschen Fast Food har uppvisat starka tillväxtsiffror hela året men har tidigare överträffats av 
Café eller Trafikbutiker. Det blev därför tredje gången gillt för fast food-segmentet som med en 
tillväxttakt på 3,2 procent tog över förstaplatsen som kvartalets snabbväxare. Spel & Tobak och 
Trafikbutiker följde därefter med 3,0 respektive 2,7 procent. Delbranschen Café växte med 2,4 
procent och sist kom Minilivs med 0,2 procent. 
 
– Vi ser en fortsatt positiv tillväxt för convenience-branschen under det tredje kvartalet. Fast Food har 
gått starkt hela året så det är inte alls förvånande att det uppvisade kvartalets starkaste 
tillväxtsiffror, säger Bengt Hedlund, VD för Convenience Stores Sweden. 
 

Optimistisk bransch trots nedgång 
Servicehandlarnas framtidstro minskade från 46 till 32 procent mellan andra och tredje kvartalet 
2016 – men optimismen är fortfarande något starkare än normalt. Kedjeaktörerna var mer 
optimistiska inför framtiden än de enskilda handlarna med ett nettotal på 38 procent gentemot 26 
procent.   
 
– Första halvåret gick mycket starkt för convenience-branschen. Det är glädjande att läget ser ljust ut 
trots att tredje kvartalet mötte tuffare jämförelsetal än tidigare kvartal. Med en stark avslutning har 
2016 alla förutsättningar att bli ett bra år för convenience-branschen, säger Bengt Hedlund, VD för 
Convenience Stores Sweden. 
 

Ladda ner rapporten här:  
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex 

 

För intervju eller mer information kontakta: 
Bengt Hedlund, VD 
Convenience Stores Sweden  
Telefon: 08-505 970 31 
Mail: bengt.hedlund@svenskservicehandel.se 
 
För frågor om undersökningen kontakta: 
Andreas Svensson, Analytiker, HUI Research, andreas.svensson@hui.se 
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Försäljningstillväxt i servicehandeln jämfört med motsvarande period föregående år. 

– År 2008-2016 
 

 
 
 
Försäljningstillväxt per delbransch 
– Tredje kvartalet 2016 

 


