
Midsommar
En del av Svensk Handels sommarprognos

Svensk Handel i samarbete med Nielsen



MIDSOMMAR

En viktig högtid för handeln
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Fråga: Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik? I diagrammet redovisas de som svarat ”viktig”. Källa: Handelsbarometern januari 2018.

Midsommar 
lika viktig som 

påsken för 
försäljningen i 

handeln. 



MIDSOMMAR

En av årets största mathelger

Fråga: Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik? I diagrammet redovisas de som svarat ”viktig”. Källa: Handelsbarometern januari 2018.
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55%
av 

dagligvaruhandlarna 
anser att 

Midsommar är viktig 
för försäljningen. 



MIDSOMMAR

En viktig helg för livsmedelsförsäljningen

Beräkningarna bygger på försäljningsstatistik från Detaljhandelsindex, HUI Researchs ”Detaljhandelns konjunkturrapport” prognos (från mars 2018) över dagligvaruhandelns förväntade försäljningstillväxt 
(3,0%) 2018 samt försäljningsstatistik för midsommarveckan 2017 från Nielsen Scantrack. Källa: Statistik från Nielsen ScanTrack samt HUI Research. Bearbetad av Svensk Handel.

Under midsommarveckan 
2018 förväntas försäljningen i 
dagligvaruhandeln uppgå till 

7,5 miljarder
kronor.

Det är cirka 14 procent mer än 
en genomsnittlig vecka. Det 

motsvarar omkring

920 miljoner
kronor i merförsäljning.

Under 
midsommarveckan 

2017 ökade livsmedels-
försäljningen med

3,1 %

jämfört med 
midsommarveckan 

2016.



Sill – svenskarnas favorit under midsommar!

 Samtliga varugrupper inom livsmedel sålde mer under midsommarveckan 
2017 än under en genomsnittlig vecka. Kategorierna ”Drycker” och ”Färsk 
mat” sticker kraftigt ut. 

 Färsk mat sålde 27 % mer under midsommarveckan 2017 jämfört 

med en genomsnittlig vecka.

 Drycker ökar mycket under midsommar. Jämfört med en genomsnittlig 

vecka säljs det cirka 25 % mer under midsommarveckan.

 Försäljningen av sill, framför allt matjessill, får en ordentlig 
försäljningsskjuts under midsommarveckan. Midsommarveckan 2017 stod 

för 24 % av årsförsäljningen av matjessill.

Källa: Nielsen ScanTrack. 

Fun fact:
Under 

midsommarveckan 2017 
ökade försäljningen av 

sill med 

1154 %  
jämfört med en 

genomsnittlig vecka. 



Om undersökningen

 Om undersökningen Svensk Handels Sommarprognos är framtagen i samarbete med Nielsen. 
Underlaget är baserat på Svensk Handels Handelsbarometer för juni 2018 och 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. Den här undersökningen 
genomfördes i juni 2018. 

 Nielsen ScanTrack som avser Dagligvaruhandeln exkl. 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 utav Nielsen ScanTrack som samlar data från 
kassasystemens avlästa streckkoder. Resultaten från Nielsens undersökningar ligger till grund 
för delar av analysen i denna rapport.
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För mer information: 
Presskontakt, Svensk Handel, 010-47 18 650
Johan Davidson, Chefsekonom Svensk Handel, 070- 698 39 02 
Anna Ekström, Analytic Consulting Manager, Nielsen, 070-310 89 13


