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Willys butiker laddar inför Ramadan 
 

Muslimernas fastemånad Ramadan startar på lördag och många av Sveriges 450 000 

muslimer förbereder sig inför årets största högtid. Ramadan ger allt större avtryck i 

handeln, och matvarukedjan Willys laddar nu för rusch efter Ramadan-relaterade 

varor.    

 

Ramadan är den muslimska fastemånaden, då man från gryning till solnedgång helt avstår 

från mat och dryck. Men under Ramadan är också en stor mathögtid, då familjer, släktingar 

och vänner samlas för att efter solnedgången bryta fastan eller äta sena måltider tillsammans. 

Varje kväll bryts fastan genom att man äter dadlar. Nötter, mandlar, pastejer, lamm, 

fruktjuice, söta bakverk och choklad serveras ofta under Ramadan.  

 

Majoriteten av Sveriges cirka 450 000 muslimska invånare firar Ramadan och i likhet med 

påsk, midsommar och andra traditionella svenska högtider har det blivit en mathögtid som 

märks av i landets livsmedelsbutiker. Branschorganisationen Svensk Handel räknar med att 

Ramadan i Sverige årligen omsätter 1 miljard kronor i dagligvaruhandeln.  

 

Ramadan har blivit en så stor högtid att den märkbart påverkar matvarukedjornas försäljning. 

Under förra Ramadan ökade till exempel dadelförsäljningen på Willys ökade med 130 

procent, jämfört med en vanlig månad – en större ökning än under julen exempelvis. Kedjan 

har i flera års tid anpassat erbjudanden och sortiment efter den muslimska högtiden. Till 

exempel finns det under fastemånaden bra erbjudanden på dadlar, nötter, lamm och 

kycklingkorv. Kedjan har också tagit in det populära  

bakverket Baklava i sitt fasta sortiment.   

 

− För oss är Ramadan som vilken mathögtid som helst. Det finns allt fler svenskar med rötter 

i muslimska länder och för oss är det en målgrupp som bara blir viktigare att nå ut till, säger 

Thomas Evertsson, vd för Willys.  

 

5-i-topp Ramadan 

Fem varor med stor försäljningsökning under Ramadan 

 

1. Dadlar  

2. Basmati- och jasminris 

3. Lamm 

 

4. Matolja (framförallt rapsolja)  

5. Kyckling- och hönspastejer  

  

Tips på butiker med stor muslimsk kundkrets, som laddar lite extra inför Ramadan, se 

nästa sida:  



 

 

Tips på butiker med stor muslimsk kundkrets, som laddar lite extra inför Ramadan:  

Stockholm:  

Willys Rissne 

Butikschef Anette Ärlig, 070-5393962 

Willys Hemma Hagahallen 

Butikschef Ameera Khan, 070-3022463 

Willys Veddesta 

Butikschef Beatrice Nagler, 072-5459399 

Willys Märsta  

Butikschef Anna Nyberg, 072-2130849 

Göteborg: 

Willys Gamlestan 

Butikschef Olle Andersson, 070-2821266 

Malmö:  

Willys Katrinelund 

Butikschef Stefan Andersson, 070-

3104079 

Uppsala 

Willys Gottsunda  

Butikschef Jan Eriksson Liljedahl,  

072-5889870 

Västerås 

Willys Erikslund  

Butikschef Tony Juhlin, 070-6339798 

Örebro 

Willys Hemma Vivalla 

Butikschef Eje Lindholm, 076-1189425 

Linköping 

Willys Skäggetorp  

Butikschef Peter Röstlund, 072-5146229 

Jönköping 

Willys Österängen  

Butikschef Eleonor Göransson, 072-

2283487 

Norrköping 

Willys Hageby  

Butikschef Cecilia Larsson, 070-6246834 

 

För ytterligare information, eller för att komma i kontakt med en butikschef på din ort, 

kontakta: 

Johanna Eurén, kommunikationschef Willys, tel 0703-461348 
 

Om Willys:  

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja inom dagligvaruhandeln. Willys har cirka 200 butiker över 

hela landet, varav ett fyrtiotal utgörs av våra närbutiker som heter Willys Hemma. Willys omsätter 

drygt 23 miljarder kronor (2016) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq Stockholm ABs 

Large Cap-lista. Läs mer på www.willys.se  


