
          

 

 
 
 

 

Danskerne feder sparegrisen op til jul 

  
Danskerne gider ikke holde jul på klods. Således sparer hver tredje dansker i år op til deres 
julegaver, mens næsten 70 pct. finder pengene i det daglige budget. Det viser en ny 
undersøgelse, som YouGov har foretaget på vegne af MasterCard.  
 
København, den 4. december 2012 – ”Julen koster mange penge”. Sådan synges der hvert år i 
mange danske hjem d. 24. december.  Men i år kommer pengene ikke fra kviklån, familielån 
eller kassekreditter, for langt de fleste danskere sparer nemlig op eller holder forbruget inden 
for deres almindelige budget. 69 pct. af danskerne finder penge til julegaverne i deres daglige 
budget, mens 35 pct. sparer op på forhånd.  Det viser MasterCards Forbrugerindex, som 
analysebureauet YouGov har udført på vegne af MasterCard Danmark. Undersøgelsen slår også 
fast, at selvom danskerne forventer at bruge ligeså mange penge som sidste år, er det kun tre 
pct., der har planer om at købe julegaver for lånte penge.  
 
40 pct. af danskerne forventer i år at bruge mellem 1001-3000 kr. på julegaver, mens 36 pct. 
forventer at bruge mere end 3001 kr., hvilket er på niveau med sidste år forbrug. Og danskerne 
foretrækker at juleshoppe med deres betalingskortet, viser undersøgelsen.  Hele 76 pct. af 
danskerne foretrækker at betale med kort, mens kun 13 pct. helst vil betale med kontanter. Især 
debitkort som MasterCard debit er populære hos danskerne, og hos unge familier vil 82 pct. 
helst betale med debitkort ud af alle betalingsformer. Næsten halvdelen af danskerne (48 pct.) 
nævner bedre overblik over forbruget som den vigtigste grund til at de helst svinger debitkortet.  
 
”Kontanter koster årligt samfundet 6 mia. kroner ifølge Nationalbanken, og det er derfor en god 
nyhed, at danskerne langt hellere vil bruge betalingskort end kontanter ved julshoppingen. 
Samtidig er det også bedre for den enkelte forbruger, fordi kortbetalinger giver forbedret 
mulighed for hele tiden at holde styr på økonomien. Undersøgelsen viser tydeligt, at danskerne 
har taget de elektroniske betalinger til sig og ser de nemme og hurtige kortbetalinger, som den 
sikre og overskuelige vej,” siger Arne Rasmussen. 
 

Om undersøgelsen  
YouGov har gennemført 1010 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 19. 
- 20. november 2012.  
 

Udvalgte resultater fra undersøgelsen: 

 

• 69 pct. af danskerne har plads til julegaveindkøb i deres normale budget. 

• 35 pct. af danskerne sparer op til julegaveindkøb på forhånd.  

• 50 pct. af danskerne i alderen 18-34 sparer op til julegaveindkøb på forhånd, mens 32 
pct. af de 35-54-årige og 24 pct. af danskerne over 55 år sparer op. 



• 41 pct. af danskerne i Region Syddanmark sparer op til julegaveindkøb på forhånd, 
mens tallene er 34 pct. i Region Hovedstaden, 28 pct. i Region Sjælland, 36 pct. i 
Region Midtjylland og 36 pct. i Region Nordjylland.  

• 40 pct. af danskerne forventer at bruge mellem 1001-3000 kr. på julegaver i år. I 2011 
forventede 41 pct. af danskerne at bruge mellem 1001-3000 kr. på julegaver. 

• 24 pct. af danskerne forventer at bruge mellem 3001-5000 kr. på julegaver i år. I 2011 
forventede 23 pct. af danskerne at bruge mellem 3001-5000 kr. på julegaver. 

• 10 pct. af danskerne forventer at bruge mellem 5001-10.000 kr. på julegaver i år. I 2011 
forventede 9 pct. af danskerne at bruge mellem 10.000-15.000 kr. på julegaver. 

• 70 pct. af danskerne foretrækker at betale deres julegaveindkøb med debetkort.  

• 48 pct. af danskerne foretrækker at betale med debetkort, så de nemt kan se deres 
forbrug. 

 

For yderligere information, kontakt venligst  
Anne Rydell 
Pressekontakt for MasterCard Danmark  
T: +45 2153 4009 
E: anne.rydell@bm.com   
 
 

Om MasterCard 

MasterCard er et globalt betalings- og teknologiselskab. Selskabet driver verdens hurtigste betalingsnetværk, som 
forbinder forbrugere, finansielle institutioner, handlende, regeringer og virksomheder i mere end 210 lande. 
MasterCards produkter og løsninger gør hverdagens handelsaktiviteter – som shopping, rejser, at drive en forretning 
og håndtere økonomi – nemmere, sikrere og mere effektivt for alle. Du kan læse mere på www.mastercard.com, 
følge os på Twitter på @mastercardnewseller deltage i samtalen på bloggen The Heart of Commerce. 
 


