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ANALYSENOTAT 

Halloween er blevet populært –  
det giver øget salg i detailhandlen 
 

 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE   

 

 

Halloween er blevet en populær tradition, og det medfører et øget salg i detailhandlen.  

 

Faktisk er det knap halvdelen af alle børnefamilier, der forventer at gøre noget særligt i 

forbindelse med Halloween (fx at købe særligt slik, pynt, udklædning eller lignende). Det 

viser en befolkningsundersøgelsei baseret på et repræsentativt udsnit af den voksne 

befolkning. 

 

Børnefamilierne er vilde med Halloween 

Indførelsen af den amerikanske Halloween får mange danske familier til lommerne. 

Hver femte husstand, 20 pct., gør noget særligt i forbindelse med, at det er Halloween. I 

børnefamilier (hvor der bor børn under 18 år) er det 44 pct.  

 

Figur 1 

Andel, som gør noget særligt til Halloween, fordelt på hjemmeboende børn 

under 18 i husstanden 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv oktober 2017, n=1006 
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Merforbrug til Halloween  
De husstande, som gør noget særligt i forbindelse med Halloween, bruger penge på 

blandt andet slik, udklædning og pynt. Som vist i figur 2 er det således en stor andel af 

disse husstande, som køber noget særligt at spise, fx græskar eller særligt Halloween-

slik. Mange steder køber man også udklædning til børnene, udsmykning/pynt og slik, 

man kan give til dem, der kommer forbi og laver ”trick or treat”. Med andre ord er 

Halloween blevet populært, og bidrager til mere salg i landets detailbutikker. 

 
Figur 2 

Hvad gør din husstand i forbindelse med at det er Halloween?  

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv 2017 
Note: Kun respondenter som har svaret ”Ja” til spørgsmålet ”Gør din husstand noget særligt i forbindelse med 
at det er Halloween?”, er blevet stillet spørgsmåleneii præsenteret i figur 2, dvs. n=188. Dog er spørgsmålet om 
hvorvidt man køber udklædning til ens børn kun stillet af personer, der fejrer Halloween og har børn under 18, 
dvs. n=92  
 
 

Halloween er især populær i Region Nordjylland, og mindst populær i Region 

Midtjylland.  Det er opsummeret i den nedenstående tabel. 

 
Tabel 1 

Gør din husstand noget særligt i forbindelse med at det er Halloween?  
Besvarelser fordelt på region 

Region Svarer ”ja”, pct. 

Hovedstaden 22 

Sjælland 21 

Syddanmark 19 

Midtjylland 17 

Nordjylland 23 

Landet samlet   20 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv oktober 2017, n=1006 
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 OM DETTE NOTAT 

”Danskerne har taget Halloween til sig” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 50 i 2017. 

Redaktionen er afsluttet den 25. oktober.  

 

 

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 

samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med 

tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

 

 

 KVALITETSSIKRING 

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører 

egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines 

i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.  

 

 

 KONTAKT 

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på 

mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. 

 

 

 NOTER 

i Analysenotatet er baseret på et datagrundlag, som er tilvejebragt via en befolkningssurvey, som er 
indsamlet i oktober 2017 blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. I alt er indsamlet 
1006 besvarelser. Data er vægtet på centrale sociodemografiske karakteristika (køn, alder, 
uddannelse, region) for at sikre repræsentativitet i forhold til den danske befolkning. 
 
ii De præcise formuleringer til spørgsmålene i figur 2 er:  

- Forventer du/din husstand at købe udklædning til dit barn/børn i forbindelse med, at det 
er Halloween? 

- Forventer du/din husstand at købe noget særligt at spise (fx græskar, Halloween-slik eller 
lignende) i forbindelse med at det er Halloween 

- Forventer du/din husstand at købe pynt/udsmykning til hjemmet i forbindelse med, at 
det er Halloween?’ 

- Forventer du/din husstand at købe slik ind, så I kan give det til børn som kommer forbi 
og laver ”trick or treat” hos dig 

                                                        
 


