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Här är semlan dyrast, billigast och bäst – SBAB presenterar årets 
semmelindex 

Fettisdagen, fastlagsdagen eller semmeldagen. Kärt barn har många namn och visst är 
denna speciella dag älskad av många. För den som följer traditionen är det just denna dag, 
tisdagen före den kristna fastan inleds, som är startskottet för semmelsäsongen. Dock börjar 
godsakerna säljas efter jul och många har hunnit äta både en och flera semlor innan 
fettisdagen. Idag smaskar vi i oss fem miljoner semlor och på ett år hela 40-50 miljoner 
gräddstinna bullar.  

SBAB:s semmelindex 

2013 bestämde vi på SBAB oss för att ta reda på vad en genomsnittlig semla kostar genom 
att skapa begreppet #indexsemla. 

Genom att twittra eller instagramma #indexsemla eller skriva på Facebook kan semmelätare 
rapportera var man ätit sin semla, hur mycket den kostade och om den var god eller inte. 

2014 – valmöjligheternas år 

2014 är året då valmöjligheterna på semlor är oändliga. Diverse fyllningar erbjuds på flera 
ställen, vilket vi har valt att bortse från. Vår indexsemla ska vara en vetebulle, med fyllning av 
mandelmassa och grädde och inget annat. Däremot uppskattar nog de flesta möjligheten att 
välja storlek – liten, mellan och stor passar bra vid olika tillfällen. Vi har dock utgått från 
mellanstorleken för att kunna få en rättvisande prisbild. 

Prisskillnaderna är stora – framförallt i olika delar av landet – och dyrast är inte alltid bäst. De 
stora livsmedelskedjornas tvåpack blir överlägset billigast och de dyraste återfinns på 
Stockholmscaféerna. Vi ser också en uppgång i genomsnittspriset från förra året, med tre 
kronor. 

• Medelpriset på vår #indexsemla blev 27,50 kr 
• Dyraste semlan, 39 kronor, inrapporterades från Wienercafét i Stockholm  
• Billigast var standardsemlan på Coop, där en förpackning om två kostade 30 kr. ”Inte 

mer än godkänd” blev betyget.  Inte långt därifrån i pris är välrenommerade Prinsen i 
Strängnäs som tar 19 kr för sin, vilket också är bästa ”kondispriset” hittills.  

Åsas favoritsemla finns på Gateau i Stockholm, de tar 26 kronor för en liten som är ”lagom 
stor och med mandelmassa som en dröm”. Kickis favoritsemla finns på café Råtorp i 
Karlstad och kostar 25 kronor. Mats tycker inte att man ska veta vad den kostar, då det tar 
bort halva nöjet.  

Även om fettisdagen egentligen bara är en dag om året så kommer caféerna att fortsätta 
servera semlor i ett par månader till, så fortsätt twittra eller instagramma på temat 
#indexsemla, eller berätta vad din semla kostade och hur den smakade på vår Facebook-
sida. http://www.facebook.com/SBABbank 

 
För mer information om SBAB:s semmelindex, eller för att rapportera in en semla, kontakta gärna: 
Karin Hellgren, presschef SBAB, tel: 0706-683824, karin.hellgren@sbab.se 

http://www.facebook.com/SBABbank
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