
TEMA JUL 
Så tycker konsumenterna om julhandeln  

─ Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för 

konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än 

julklappar för att komma i julstämning och många vill dra ner på 

inköpen.  

─ Vi ser ett snabb skifte där allt fler väljer att handla julklappar på nätet, 

vilket går i linje med att många vill vara ute i god tid och slippa stress 

och julhysteri, säger Lisa Burden, omvärldsbevakare på Svensk Handel. 



Julhandeln sker i allt högre utsträckning på nätet 

 Handeln digitaliseras i snabb takt 

och följden för julhandeln är tydlig. 

I år planerar 28 procent att göra 

majoriteten av sina inköp via nätet 

jämfört med 18 procent 2013.  

 Den fysiska butikshandeln står 

emellertid för julhandelns absolut 

största andel och en majoritet,  

56 procent, av konsumenterna 

planerar att handla sina julklappar  

i butiker på orten där de bor. 

Var köper du majoriteten av dina julklappar? 
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Julen – familjens högtid 

 Julpynt och klappar till trots är 

julen utan konkurrens familjens 

högtid. 48 procent, uppger 

umgänget med familj och vänner 

som den viktigaste faktorn för att 

uppnå julstämning, vilket är en 

ökning med 16 procentenheter 

sedan förra året.  

 Intressant är att samtliga andra 

kategorier backar på bekostnad av 

familjen. 

 Julklappar spelar en liten roll för 

julstämningen. 

Vad är viktigast för att du ska komma i julstämning? 
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Konsumentens ambition är att köpa färre julklappar 

 Svenska konsumenter anger 

precis som 2013 att de tänker  

dra ned på såväl julklappar  

som julmat och heminredning. 

 Med facit i hand vet vi att 

julförsäljningen 2013, precis som 

de flesta år, slog 

försäljningsrekord.  

Att hushållen har som ambition  

att minska sina inköp behöver 

alltså inte innebära att de  

faktiskt gör det. 

 En förklaring kan vara att fler  

väljer att köpa färre men dyrare 

julklappar, eller fokuserar mer på 

upplevelser och exklusivare mat 

än på mängden paket under 

granen. 

Kommer du att handla mer eller mindre under 

julhandeln i år jämfört med förra året? 
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Julfirande hemmavid lockar mest 

 Trots att kalendern i år har 

många lediga dagar runt jul 

uppger en klar majoritet,  

87 procent, av respondenterna 

att de kommer att stanna 

hemma i Sverige i jul. Då 

högtiden är så starkt förknippad 

med tid tillsammans med nära 

och kära är det naturligt att 

man vill fira där dessa är. 

Firar du jul hemma i Sverige i år? 
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Miljön viktig vid mat- och klappinköp 

 Många konsumenter tänker på 

miljö- och hållbarhetsaspekter 

när de julhandlar. 50 procent 

anger att det är viktigt eller 

mycket viktigt vid köp av 

julmat. Motsvarande siffra för 

julklappar är 38 procent. 

 Att konsumenten i högre 

utsträckning tänker hållbart i 

sina inköp av livsmedel kan 

möjligtvis förklaras av att man 

där kommit längre i att erbjuda 

ett hållbart sortiment av varor. 

Hur viktig är miljö- och hållbarhetsaspekten när du handlar? 
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Många tänker handla tidigare 

 Tidpunkten för julklappsköp är 

för de flesta ungefär samma 

som i fjol. Även i år är det fler 

som anger fler att de tänker 

handla tidigare än andelen 

som anger att de ska handla 

senare. 

 16 procent uppger att de inte 

kommer köpa några julklappar 

alls. 

När tror du att du kommer att köpa majoriteten av dina 

julklappar jämfört med förra året? 
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Kontaktuppgifter 

För kommentarer: 

Lisa Burden, omvärldsbevakare på Svensk Handel 

010-471 85 18 

Erik Boman, presschef, Svensk Handel 

010-471 86 50 

 

Om undersökningen: 

Undersökningen baseras på en webbenkät där 1 191 svenskar mellan  

18 och 80 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under oktober 2014  

i samband med Svensk Handels konsumentindikator Köpsuget.  


