Halloween 2018
Svensk Handels Halloweenrapport
2018 i samarbete med Nielsen

Halloween

Sammanfattning
▪ Halloween firas den 31 oktober varje år.

▪ I Sverige slog traditionen igenom under 1990-talets andra hälft men firas inte sällan även på andra
dagar. Dock ska den inte förväxlas med Allhelgonadagen (1 november) och Allhelgonahelgen.
▪ Fyra av tio handlare kommer att uppmärksamma Halloween. Var fjärde handlare planerar att
genomföra någon form av Halloweenkampanj.
▪ Framförallt är det dagligvaruhandeln som omfamnar Halloween. Sju av tio butiker i
dagligvaruhandeln planerar att uppmärksamma Halloween på något sätt i år.
▪ Den totala försäljningen i dagligvaruhandeln ökade under Halloweenveckan 2017 med 3,9 procent
jämfört med året innan. Trots detta är Halloween av mindre betydelse för försäljningen eftersom
den totala försäljningen samtidigt är lägre än under en genomsnittlig vecka under året.
▪ Halloween är framför allt viktig för vissa handlare. DollarStore har exempelvis öppnat en popupbutik i Stockholm med Halloweentema. I Skåne finns Vellingeblomman som förra året sålde 35 ton
pumpor.
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Fråga: Hur har försäljningen i din butik förändrats under Halloween-veckan de senaste åren? (Från Handelsbarometern oktober 2018)
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Fråga: Halloween närmar sig. Hur bedömer du att denna högtid kommer att påverka din försäljning i år? (Från Handelsbarometern oktober 2018)
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Mindre viktig försäljningsperiod för
dagligvaruhandeln trots ökad försäljning
Den totala försäljningen i dagligvaruhandeln ökade
med 3,9% (i värde) under Halloweenveckan 2017
jämfört med 2016.

Under Halloweenveckan 2017 var försäljningen i totala
butiken samtidigt cirka 2,5 % lägre än under en
genomsnittlig försäljningsvecka under året.

Varugrupperna
Hushållsprodukter och Konfektyr är de enda
varugrupperna som sålde mer under Halloweenveckan
2017 än under en genomsnittlig vecka.

Möjliga förklaringar till detta:

Hushållsprodukter (servetter, pynt, ljus) sålde 14,1
% mer under Halloweenveckan 2017 än under en
genomsnittlig vecka.
Konfektyr sålde 7,9 % mer än en genomsnittlig
vecka 2017.

Källa: Nielsen ScanTrack.

Halloween infaller under Höstlovsveckan då många
passar på att resa utomlands.
Halloween infaller på olika veckodagar:
2015 – en lördag
2016 – en måndag
2017 – en tisdag
2018 – en onsdag
Halloween är ingen traditionell mathögtid. De som
framför allt ser en försäljningsskjuts är vissa butiker
inom sällanköpsvaruhandeln.

Halloween

Stort i USA
Förväntad Halloweenförsäljning i USA
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Fråga: Siffror för planerade utgifter inför Halloween 2018 från National Retail Federation (NRF) omräknat till svenska kronor. *Beräknat med genomsnittlig växelkurs för september månad
USD-SEK (8,9572) från Riksbanken.

Röster från Svensk Handels medlemsföretag

DollarStore öppnar pop-up butik med
Halloweentema i centrala Stockholm
Svensk Handel har pratat med DollarStores VD Bent Holm och butikschef Hanna Larsson om
deras nya pop-up butik på Regeringsgatan i Stockholm. Mellan 5 oktober och 3 november
kommer butiken att vara inriktad på Halloween. I sortimentet finner man
allt från godis och kostymer till dödskallar och zombifigurer.
Hur kommer det sig att ni valt att öppna en popup-butik fokuserad på just Halloween?
- Vi har sett ett ökat intresse för Halloween de senaste åren och Halloween och DollarStores koncept
passar väldigt bra ihop. Det är dessutom ett bra sätt att marknadsföra oss på och visa upp vårt
sortiment, särskilt då vi i dagsläget inte har någon butik i centrala Stockholm.
Hur har mottagandet varit?
- Mottagandet har varit riktigt bra! Det finns inga butiker i centrala Stockholm som specialiserar
sig på just Halloween samtidigt som det finns en stor efterfrågan på Halloweenprodukter. På så
sätt fyller vi en funktion som marknaden saknar.
Hur viktig är Halloween för DollarStores försäljning?
- Halloween får en allt större betydelse för vår försäljning. Vi har därför kört ’all in’ i år och öppnat
popup-butiken och hittills har intresset varit väldigt stort.
Upplever ni att intresset för Halloween har ökat de senaste åren?
- Ja, vi har sett att intresset för Halloween ökar för varje år. Allt fler pratar om Halloween och
fler uppmärksammar högtiden på olika sätt. Vi har köpt in fler Halloweenartiklar än tidigare
och dessa säljer väldigt bra.

Bild från DollarStores pop-up butik

Bästsäljande varor:
▪ Ljud och ljus (Halloweendekoration med
olika ljud- och ljusfunktioner som de på
bilden ovan)
▪ Dödskallar och skelett i olika format
▪ Övrig dekoration
▪ Halloweenkostymer

Röster från Svensk Handels medlemsföretag

Vellingeblomman bjuder in till
kuslig halloweenutställning
Svensk Handel har pratat med Vellingeblommans ägare Elisabeth Tedestål.
Vellingeblomman är en trädgårds- och inredningsbutik med 14 000 kvm fyllda med
krukväxter, trädgårdar, inredningsdetaljer och olika temautställningar. Inför
Halloween har de både en pumpautställning och Halloweenutställning.
Hur viktig är Halloween för er försäljning?
- Halloween är mycket viktigt för oss för att dra kunder i september och oktober som annars hade
varit dåliga månader för oss. Man gör en utflykt till oss med hela familjen och äter på vår
restaurang eller fikar i vårt café. Vi har även en pumputställning i vår Fantasygarden.
Vad säljer ni för typ av varor under Halloween? Vilka är
storsäljarna?
- Vi säljer allt som tillhör Halloween, både utklädning och till det
dukade bordet och massor med pumpor. Spindlar, spindelnät och smink
går bäst. Vi sålde 35 ton pumpor i samband med Halloween 2017.
Upplever ni att intresset för Halloween har ökat de senaste
åren? Hur märker ni i så fall av det?
- Det startade bra i år men dippade lite när det blev sommar igen, idag
[19 oktober] är det barnbidrag så det verkar redan vara lite ”drag”.

Vellingeblomman
sålde pumpor för
27 ton 2015, 32 ton
2016 och 35 ton
2017.
Mellan 2015 och
2017 ökade
försäljningen av
pumpa med 30 %.
Bilder från Vellingeblommans Halloween- och pumputställning

Kontaktuppgifter
För mer information:
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650
Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel, 070- 698 39 02
Anna Ekström, Nordic Sales Effectiveness Leader, Nielsen, 070-310 89 13
För frågor om innehållet i rapporten kontakta:

Amanda Eriksson, analytiker Svensk Handel, 070-578 54 23

Om undersökningen
▪ Svensk Handels Halloweenrapport är framtagen i samarbete med Nielsen.
Underlaget är baserat på frågor i samband med Svensk Handels Handelsbarometer för
januari och oktober 2018, samt Nielsen 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 oktober 2018.
▪ Nielsen ScanTrack avser Dagligvaruhandeln exklusive s.k. 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 av Nielsen ScanTrack som samlar data från
kassasystemens avlästa streckkoder. Resultaten från Nielsens undersökningar ligger till
grund för delar av analysen i denna rapport.

