
 
 

Om Procter & Gamble 
Tre miljarder gånger om dagen använder människor välden över Procter & Gambles produkter. Företaget har en av de starkaste produktportföljerna med 
varumärken som Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Dawn®, Pringles®, Folgers®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, 
Oral-B®, Actonel®, Duracell®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella®, Gillette®, and Braun®. P&G har mer än 135,000 anställda i fler än 80 länder världen över. Besök 
www.pg.com/se_SE för de senaste nyheterna och ytterligare information om P&G och dess varumärken. 

 
 

Tomten populärast i Luciatåget 
Stockholm 4 november – Mörkret sänker sig, vi tänder ljus och det känns mysigt att få kura ihop sig inomhus i väntan på 

vinterns många höjdpunkter. Musik, pepparkaksbak och julförberedelser hör julen till och bidrar till julkänslan och julen 

innebär även trevliga möten med familj och vänner. En av de vanligare är då föräldrar samlas på förskolor och i skolor för att 

fira en av årets största högtider - Lucia, och enligt en undersökning
1
 från Pampers deltar en klar majoritet av föräldrarna på 

sina barns Luciafiranden. 

December betyder oftast fullt upp för många familjer - julklappar ska inhandlas och glöggkvällar och Luciafiranden ska 

avhandlas. En hel del känner stress inför julen men för många är det en tid tillsammans med familjen och främst med barnen i 

fokus. Hela 94 procent deltar i barnens luciafirande på förskolan/skolan och95 procent tycker att det är mysigt och att det bidrar 

till julkänslan. Lucia, tomte, pepparkaksgubbe, stjärngosse eller tärna, det är frågan som föräldrar och barn ställer sig varje år 

och enligt Pampers undersökning visar att det är roligast att klä ut sig till tomte.  

 

 

 

 

 

 

– Vi på Pampers arbetar i stort med att lyfta olika frågor som har med barn och deras familjer att göra, allt ifrån saker som kan 

vara pressande eller som skapar harmoni, det kan vara skönt att se att man inte är ensam om en åsikt eller rent av få en åsikt 

bekräftad eller dementerad och så vidare. Undersökning om julen har vi tagit fram just för att julen är en barnens högtid och 

något som engagerar föräldrar och barn i högsta grad, säger Carolin Söderblom, Communication Manager för Pampers i Norden 

Oavsett om julen förknippas med stress eller harmoni är det en familjehögtid för de flesta som firar jul och 49 procent av de som 

deltog i undersökningen väljer att fira med hela släkten och 42 procent stannar hemma och firar i liten skala tillsammans med 

familjen. För många är jul lika med julklappar och vad för klappar man bör köpa råder det delade meningar om. Så många som 

44 procent köper och anser att det är viktigt med pedagogiska julklappar medan hela 48 procent tycker inte att det spelar någon 

roll, endast 8 procent tycker inte alls att pedagogiska julklappar är viktigt. 

Trots årliga diskussioner om överkonsumtion under juletid visar undersökningen att 41 procent av föräldrarna köper mellan 5-10 

julklappar till sina barn och hela 33 procent köper 10 julklappar eller fler. 45 procent lägger 500kr till 2000kr på julklappar och 37 

procent spenderar mellan 2000kr och 5000kr på julklappar till barnen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carolin Söderblom, Communication Manager på Pampers 

Tel: 08-535 285 20 

E-post: soderblom.c@pg.com 
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 Undersökningen är gjord på Familjeliv med 364 kvinnor och män med barn 
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