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Tid och omtanke – bästa klapparna enligt svensken  
  
Julen är här med julklappshets, julmusik och julmat i mängder. Trots att många har 
mycket att stå i under helgen som kommer är det en högtid som en majoritet, 64 
procent av de svenskar som firar jul, starkast förknippar med glädje. Det visar en ny 
undersökning som SIFO har genomfört på uppdrag av Postkodlotteriet. Resultatet 
visar också att många idag hellre delar med sig av tid och omtanke än pengar och 
presenter.  
  
Hela 94 procent av svenskarna firar vanligtvis jul och runt om i landet kommer nära och kära 
att tända julgransljus och äta gott tillsammans i helgen. Julen är en högtid som svenskarna 
starkast förknippar med de positiva känslorna glädje (64 procent), lugn (39 procent) och 
förväntan (37 procent). Stress är dock enligt undersökningen också påtagligt, då en av fyra 
(28 procent) uppger att det är en av de känslor som de förknippar starkt med julen.  
 
-   Det är fint att så många svenskar förknippar julen med glädje. Vi vill vara nära vänner och 
familj, även i vardagen, men då hinns det kanske inte med. Det är också något vi ofta får 
höra från våra vinnare. En majoritet av dem uttrycker glädjen över att ges möjlighet att dela 
med sig mer av tid och närvaro till nära och kära när de vinner, säger Eva Voors, 
pressansvarig på Postkodlotteriet. 
 
Tid och omtanke viktigare än pengar och presenter 
Undersökningen visar att så många som 76 procent hellre delar med sig av tid och omtanke 
än pengar och presenter. Inställningen skiljer sig något mellan män och kvinnor då 71 
procent av männen hellre delar med sig av tid och omtanke än pengar och presenter medan 
motsvarande siffra för kvinnor är 80 procent.  
 
Resultat från undersökningen 
 

Vanligtvis, brukar du fira jul? 

Ja Nej Vet ej 

94 % 5 % 1 % 

  
Om ja, vilka av följande känslor förknippar du starkast julen med? 

Glädje Lugn  Förväntan Stress Plikt  Spänning 

64% 39% 37% 28% 17% 10% 

 
Vad skulle du helst dela med dig av?  
 Tid och omtanke Pengar och presenter Vet ej 

Samtliga 76% 16% 9% 

Kvinnor 80% 12% 7% 

Män 
 

71% 19% 10% 

 



 
För mer information, vänligen kontakta: 
Eva Voors, pressansvarig på Postkodlotteriet 
Mobil: 076-101 69 56, e-post: eva.voors@postkodlotteriet.se 
  
Om undersökningen 
På uppdrag av Postkodlotteriet har Kantar Sifo undersökt den svenska allmänhetens syn på 
begreppet glädje. 4 962 svar har samlats in via Sifopanelen, Kantar Sifos onlinepanel med 
ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige (15–79 år). Undersökningen 
genomfördes 15 november – 3 december 2017. 
 
Om Postkodlotteriet 
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under 
varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat 
Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till fler än 50 
ideella organisationer. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 8,3 miljarder till välgörenhet 
och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet 
är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.	

 	


