
          

 

 
 
 

 

Vores julegaver er i fare for at blive byttet 

 
Danskerne er ikke blege for at indrømme, at de gerne bytter deres julegaver. Næsten 70 pct. 
af danskerne siger, at de nogle gange bytter deres julegaver, og 5 pct. gør det ofte.  
Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet på vegne af MasterCard, der også 
konkluderer, at det særligt er jyder, som er flittige gavebyttere.  
 
København, den 12. december 2012 – Julegaveindkøb er bare én af de mange aktiviteter, der 
gør julen til en travl tid. Men måske er der ingen grund til at stresse alt for meget over gaverne - 
de er nemlig i fare for at blive byttet. Næsten 70 pct. af danskerne siger således, at de nogle 
gange bytter deres julegaver, mens 5 pct. gør det ofte. Det viser MasterCards Forbrugerindex, 
som analysebureauet YouGov har udført på vegne af MasterCard Danmark 
 
Særligt midtjyderne er aktive julegavebyttere. Her bytter hele 74 pct. nogle gange deres 
julegaver, mens danskerne i Region Sjælland holder bedst fast i deres julegaver, da ca. hver 
tredje sjællænder siger, at de aldrig bytter deres julegaver.  
 
Det er især unge danskere, som deltager i bytteræset. Risikoen for at din 20-årige nevø bytter 
sin julegave er derfor større end at din farfar gør det.10 pct. af de unge i alderen 18-34 bytter 
nemlig ofte deres julegaver, mens 31 pct. af danskerne over 55 år aldrig gør det.  
 
“I MasterCard er vi optagede af hvordan danske forbrugere tænker, og hvad som er vigtigt for 
dem. Derfor spørger vi i vores undersøgelser til danskernes forbrugsmønstre. Når så mange 
danskere har tænkt sig at bytte julegaver, handler det om at have effektive betalingssystemer til 
rådighed – især i en stresset juletid – så danskerne kan bytte deres gaver på en nem og smart 
måde,“ siger Arne Rasmussen, som er landeansvarlig for MasterCard, Danmark.  
 
 
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 bytter nogle gange deres julegaver. 

• 74 pct. af danskerne i Region Midtjylland, 73 pct. i Region Syddanmark, 71 pct. i 
Region Nordjylland, 65 pct. i Region Hovedstaden og 64 pct. i Region Sjælland bytter 
nogle gange deres julegaver. 

• 16 pct. af danskerne i Region Midtjylland, 18 pct. i Region Syddanmark, 21 pct. i 
Region Nordjylland, 22 pct. i Region Hovedstaden og 30 pct. i Region Sjælland bytter 
aldrig deres julegaver. 



• 10 pct. af danskerne i alderen 18-34 år, 4 pct. i alderen 35-54 år og 2 pct. over 55 år 
bytter ofte deres julegaver. 

• 10 pct. af danskerne i alderen 18-34 år, 21 pct. i alderen 35-54 år og 31 pct. over 55 år 
bytter aldrig deres julegaver 

 
 
For yderligere information, kontakt venligst  
Anne Faigh 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. 

 

 
 


