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2021 Holidays Unwrapped.

Slik skal nordmenn handle denne julen.

The State of Smoooth: 

2021 
Holidays 
Unwrapped.
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2021 Holidays Unwrapped.

Julen er en tid for å gi, og vi har en liten førjulsgave  – 
praktiske tips for å hjelpe deg med å bli klar for årets 
julehandel. Rapporten er basert på en omfattende 
spørreundersøkelser av over 1000 norske shoppere,  
samt våre egne shoppingdata. Dette er vår gave til deg – 
helt uten krav til montering eller batterier.

Les videre for å få de beste tipsene og innsikten før årets 
julehandel.

Innholdsfortegnelse.Kundeinnsikt:  
pakket og klar.

Viktige funn:
Dette er hva du bør vite denne julen. 

Timing: 
Shoppere kommer tidligere i gang.

Forbruk: 
Konservative budsjetter med 
preferanser for fleksible 
betalingsmuligheter. 

Forhandlerpreferanser: 
Det er inn å livestreame shopping; 
varehus skiller seg ut. Se noen av  
årets trender.

3.

4.

11.

16.

Produktoppdagelse: 
Sosiale medier-plattformene som 
betyr mest, og innflytelsen til 
influensere. 

Produktpreferanser: 
Gavekort, produkter eller 
opplevelser? Dette står øverst på 
ønskelistene.

Shopperprofiler: 
Bli kjent med denne julens 
forbrukere.

22.

25.

30.

2021 Holidays Unwrapped.
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2021 Holidays Unwrapped.
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Viktige funn.

Black Friday forblir digital. 
64 % av shoppere har planer om  
å gjøre mesteparten av handlingen  
sin på nett under Black Friday. 

4.

Budsjetter økes.  
18 % av shoppere har planer om  
å bruke mer på gavehandel i år enn 
de gjorde i fjor. De fleste (62 %) vil øke 
budsjettene sine med 2501 – 10 000 
NOK. De som begynner handlingen 
tidlig har planer om å bruke 18 % mer 
i gjennomsnitt enn de som starter 
senere.

2.Handlingen starter tidligere.  
29 % av norske shoppere kommer 
til å starte julehandelen tidligere i år 
enn de gjorde i fjor. 17 % har allerede 
begynt, og 19 % har planer om å 
begynne før Black Friday.

1.

Black Friday-salg er på vei opp. 
46 % av shoppere har planer om 
å handle på Black Friday-salg 
i år. Spesielt  Gen Z (64 %) og 
millenniumsgenerasjonen (69 %) vil 
shoppe denne dagen. 

3.

Hva du må vite denne julen.
Smarte betalingsløsninger er 
populære. Det er større sannsynlighet 
for at shoppere vil betale for gaver 
med debet (49 %) enn kreditt (42 %).  
Mange er også på jakt etter 
fleksible betalinger (Gen Z: 58 %, 
millenniumsgenerasjonen: 56 %, Gen 
X: 36 %, babyboomere: 22 %). 
 

5. Kjøpesentre klarer seg best.  
Kjøpesenter (57 %) er det mest 
populære stedet å handle denne julen, 
fulgt av internasjonale kjeder (33 %) og 
lavprisbutikker (32 %).

6.

Sosiale medier er et viktig  
oppdagelsesverktøy. 
Brorparten av yngre shoppere –  
78 % av Gen Z og 74 % av  
millenniumsgenerasjonen – sier at  
de har kjøpt et produkt etter å ha sett  
det på sosiale medier.

Livestream shopping tar av.  
59 % av millenniumsgenerasjonen 
og 39 % av Gen Z sier at de er 
interessert i å sjekke ut direktesendte 
shoppingbegivenheter denne julen.

7.

Gavekort slår fysiske gaver. 
Flesteparten av forbrukerne (55 %) 
foretrekker å motta et gavekort i stedet 
for en fysisk gave denne julen.

9.

8.

2021 Holidays Unwrapped.
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2021 Holidays Unwrapped.

Timing.
Shoppere kommer tidlig  
i gang.

Butikkene julepynter lokalene sine, men vil shopperne 
kommer løpende for å unngå folkemengdene og dra nytte  
av dager med mange tilbud? Eller kommer de til å vente til  
i siste liten med å handle? Les videre for å finne det ut!
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2021 Holidays Unwrapped.

De som shopper 
tidlig får gavene. 

Det er sjelden for tidlig for butikkene å 
begynne å planlegge for julen – spesielt 
fordi 29 % av shoppere har planer om å 
få en tidligere start i år enn i fjor. Bare 4 
% oppgir at de skal starte senere. 17 % av 
shopperne har allerede begynt å handle, 
og 19 % andre har planer om å starte før 
Black Friday. 

Denne tidlige handlingen gjelder 
spesielt for yngre shoppere (Gen 
Z: 35 %, millenniumsgenerasjonen: 
46 %) som er ivrige etter å komme i 
gang med å lete etter gaver på nettet 
og kjøpe. 20 % av Gen Z og 33 % av 
millenniumsgenerasjonen starter før 
Black Friday.

TOPP TIPS

Vurder tidlige spesialtilbud før 
julen er i full gang for å lokke 

shoppere som er ivrige etter å 
gjøre innkjøpene sine.

Shop, but  
don’t drop. 

De fleste som starter julehandelen 
tidligere i år, gjør det for å dra fordel 
av salg og tilbud (65 %). Shoppere 
rapporterer også at de er tidlig ute 
for å forsikre seg  om at produkter 
er tilgjengelige (31 %), og for å unngå 
fraktforsinkelser (45 %). Det høres helt 
fornuftig ut, siden det rapporteres 

Når starter julehandelen i år?

Klarna shoppersGeneral shoppers

19%

23%

14%

8%

1%
8%

Jeg har allerede begynt

Før Black Friday (26. nov)

På Black Friday (26. nov)

Mellom Black Friday 
og Cyber Monday

På Cyber Monday (29. nov)

Etter Cyber Monday

om utfordringer i de internasjonale 
forsyningskjedene, noe som kan  skape 
hodebry for butikkene – for ikke å snakke 
om skuffelse for de som venter på 
julegavene sine.

T I M I N G

5%

17%

19%

16%

6%

2%
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Hvorfor shopper forbrukere tidligere?

Shop tidlig, bruk mer. 

Shoppere som handler tidlig ønsker å 
unngå stress i siste liten, og å sørge for 
at gavene deres er pakket og klare i god 
tid før julaften. Hva annet vet vi om dem? 
Det viser seg også at denne gruppen har 
en tendens til å bruke mer og gjøre flere 
innkjøp på nett. 

De setter også pris på fleksible 
betalingsmuligheter. Hvis du har vurdert 
å integrere Klarnas  løsninger, kan det 
hjelpe deg med å få en ekstra bra jul. 
Klarnas partnere opplever at deres 
gjennomsnittlig ordreverdi øker med 20 –  
80 %, og at konverteringer øker med 20 %.

Store budsjetter elsker fleksible betalingsmuligheter.

Vertikal prosentdel viser hvor mange shoppere som er ute etter å bruke fleksible betalingsmuligheter,  
mens den horisontale linjen viser hvor mye de har tenkt å bruke.

1 – 
1000 NOK

1001 –
2500 NOK

2501 – 
5000 NOK

5001 –
10 000 NOK

10 001 – 
20 000 NOK

+20 001 NOK

For å dra fordel 
av salg og tilbud

65%

For å unngå 
fraktforsinkelser

45%

For sørge for 
at produkter er 

tilgjengelige

31%

For å unngå 
shoppingstress i 

siste liten

38%

For å unngå 
folkemengdene

16%

Shoppere som 
handler digitalt har 
større budsjetter. 
 
Shoppere som har planer om å gjøre 
mesteparten av julehandelen på nett  
har også mer å rutte med i år.

De som «for det meste shopper på  
nett» har planer om å bruke 18 % mer  
i gjennomsnitt enn de som shopper via 
andre kanaler.

T I M I N G

42%

45%

32%

40%

32%

45%
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2021 Holidays Unwrapped.

På hvilken dag gjør de fleste av shoppere kjøpene sine? 2020 2021

Black Friday 
(26. nov)

24%

27%

Julaften 
(24. des)

23%

Juletilbud i dagevis. 
 
Smarte shoppere elsker å benytte seg 

av dager med salg. I løpet av julen 2020 

brukte shoppere mest penger på Black 

Friday (43 %) og Cyber Monday (20 %). 

Når har nordmenn  planer om å bruke 

mest penger i år? Shoppere regner med 

å kjøpe mesteparten av gavene sine på 

Black Friday (52 %) og Cyber Monday (23 

%).

Holiday Report 2021.

Singles Day  
(11. nov)

38%

39%

20%

Cyber Monday 
(29. nov)

12%

15%
TOPP TIPS

Siden du vet at  
shoppere elsker dager 

med salg: Markedsfør de beste 
tilbudene dine på sosiale medier 
godt i forveien, slik at gavegivere 

har kampanjene dine på  
radaren sin.

T I M I N G
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Den største 
shoppingdagen i år?

Ikke tro på overskriftene som hevder 
at Black Friday er død: Nesten 
halvparten (46 %) av shopperne har 
planer om å handle på Black Friday-
salg i år. Shoppere i Gen Z (64 %) og 
millenniumsgenerasjonen (69 %) er de 
mest ivrige.

Klarna-shoppere har ligget foran denne 
trenden og drev nesten 4,5x (456 %) 
av forbruket på Black Friday i fjor, 
sammenlignet med en gjennomsnittlig dag 
i november 2020, Det  overgikk dermed 
Cyber Monday-salget med hele 180 %.

Black Friday –  
den digitaliserte  
remiksen.

T I M I N G  B L A C K  F R I D AY

2021 Holidays Unwrapped.

hovedsakelige digitale Black Friday, hvor 
63 % av shoppere rapporterte å ha gjort 
flesteparten av Black Friday-kjøpene sine 
på nett.  Man kan ikke klandre shoppere 
for at de ønsker å unngå folkemengdene 
i butikkene, spesielt siden covid-relaterte 
bekymringer fortsatt er der.

Digitale tilbud gleder.

Tradisjonelt sett var Black Friday sentrert 
rundt fysisk handel og de berømte 
«doorbuster»-tilbudene. Men siden så 
mange tilbud nå også er tilgjengelige 
hjemmefra, bør det ikke overraske noen 
at 64 % av shoppere sier at de kommer 
til å gjøre flesteparten av kjøpene sine på 
nett på Black Friday.

Dette er nesten likt med fjorårets 

Black Friday-shopperne som 
foretrekker netthandel er de 
samme som har planer om å  
bruke mer i år. Å fremheve  
tilbud på nett tidligere er  

derfor smart.

Hvor Black Friday-shoppere gjør mesteparten av kjøpene sine – før og nå.

Gen Z

Baby  
Boomers

Millennials

Gen X

2020 2021

Mest på nett Mest på nettMest i fysisk butikk Mest i fysisk butikkLike mye på nett 
som i fysisk butikk

Like mye på nett 
som i fysisk butikk

31%

19%

30%

63%

74%

64%

44%

62%

73%

60%

48%
5%

27%

17%

24%

47%

6% 7% 5% 4%

11% 11%
15%

5%

TOPP TIPS
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Folk vil fremdeles 
ha det som er i 
butikken.
Til tross for dreiningen mot netthandel, har 
1 av 4 (25 %) shoppere planer om å gjøre 
mesteparten av shoppingen sin i fysiske 
butikker på Black Friday. Merker med 
fysiske butikker bør være klar til å ta imot 
shoppere som liker tradisjonen med selv å 
velge gaver i butikkene på denne dagen.

Det er mer sannsynlig at babyboomere 
(47 %) gjør mesteparten av shoppingen 
sin i butikker på Black Friday enn noen 
annen aldersgruppe (Gen Z: 27 %, 
millenniumsgenerasjonen: 17 %, Gen X: 24 
%). Dette understreker hvor viktig det er for 
butikkene å gjøre seg tilgjengelige for disse 
shopperne i flere kanaler.

Salget må  
fortsette!

Black Friday er ikke den eneste store 
julesalgsdagen. Shoppere setter også pris 
på fleksibiliteten og bekvemmeligheten med 
å handle tidligere i Black Week.

Black Fridays teknologidrevne søster, Cyber 
Monday, er fortsatt svært viktig for butikker 
og shoppere, og forbrukerne har planer 
om å gjøre dette til dagen hvor det brukes 
nest mest penger i 2021. I 2020 hadde 

Vurder å starte ukelange tilbud 
for å gi shoppere det de ønsker 

til den beste prisen, samtidig som 
du eliminerer bekymringer om 

tilgjengelighet, fulle butikker og 
overfylte parkeringsplasser. 

De største julehandelsdagene, ifølge shoppingdata fra Klarna.

Basis
(2. – 22. nov)

Black Week
(23-30 Nov)

Black Friday
(27. nov)

Julehandel-
suke 1

Julehandel-
suke 3

Cyber Monday
(30 Nov)

Julehandel-
suke 2

Julehandel-
suke 4

Hvem skal gå i fysiske butikker på  
Black Friday?

Klarna et Cyber Monday-salg som var 1,8x 
(180 %) høyere enn en gjennomsnittlig 
novemberdag i 2020.

100%

345%

186%

187%

97% 100% 97%
61%

T I M I N G  B L A C K  F R I D AY

Klarnas kjøpevolumer under julesalget i 2020, sammenlignet med den indekserte (100) basisperioden (2. – 22. nov. 2020).
En høyere salgsprosent sammenlignet med indeksen (100) betyr at salgsvolumet økte med like mange prosentpoeng,  
mens en lavere prosentandel betyr at salgsvolumet var lavere.

27%

Gen Z

17%

Millenials

24%

Gen X

47%

Baby Boomers

2021 Holidays Unwrapped.

Bruk denne muligheten  
til å skape engasjerende og 

iøynefallende utstillinger nær 
inngangen for å trekke inn 
nysgjerrige shoppere. Ikke  
glem å plassere smågavene  
folk plukker med seg i siste  

liten nær kassen

TOPP TIPS

TOPP TIPS
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Eldre shoppere 
er mindre 
tilbudsorienterte. 

Med alder følger visdom – men kanskje 
ikke et like godt øye for tilbud. Det 
er mer sannsynlig at eldre shoppere 
(babyboomere: 63 %, Gen X: 48 %) helt 
vil avstå fra julesalget sammenlignet 
med yngre shoppere (Gen Z: 20 %, 
millenniumsgenerasjonen: 21 %).

1 0
T I M I N G
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2021 Holidays Unwrapped.

Forbruk.
Større budsjetter, med 
preferanser for fleksible 
betalingsmuligheter.

For detaljhandelen er julen virkelig den beste og viktigste  
tiden på året. Vil kundene være ekstra sjenerøse eller mer  
forsiktige i år?
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Hvor mye vil shoppere 
betale for tilbud?

Så hvor mye er de som skal shoppe  
julegaver forberedt på å bruke denne  
julen? 20 % forventer å bruke mellom 1001 
– 2500 NOK på alle julegavene deres i år.

I økonomisk 
festhumør. 
 
Hvor mye skal forbrukere bruke i år? 
Nesten 1 av 5 (18 %) av shoppere har 
planer om å bruke mer på julegaver i år, 
mens 54 % har til hensikt å bruke samme 

F O R B R U K

beløp som i fjor.  22 % forventer å bruke 
mindre.
Ikke undervurder de yngre shopperne: 
Det er mer sannsynlig at Gen Z (35 %) og 

Millennials Gen XGen Z

 
Analyse av julehandelsbudsjettet.

Baby Boomers

1 –  
1000 NOK

1001 –
2500 NOK

2501 –
5000 NOK

5001 –
10000 NOK

10001 –
20000 NOK

20001 +

Hvor mye mer har shoppere planer om å bruke i år?

Klarna shoppersGeneral shoppers

1 –  
1000 NOK

2501 –
5000 NOK

1001 –
2500 NOK

5001 –
10 000 NOK

Over  
10 001 NOK

13%

4%

27%

19%

16%

11%

30%

36%

13%

27%

17%

29%

23%
22%

35%

11%

26%

31%

24%
23%

28%

8%

5%

7%

3%

13%

2% 2%
1%

6%

11%

21%

10%

16%

millenniumsgenerasjonen (30 %) øker 
budsjettene sine fra i fjor sammenlignet 
med noen annen aldersgruppe denne 
julen (Gen X: 8 %, babyboomere: 8 %).
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Festlig og 
sparsommelig. 
 
Selv om det forventes at julehandelen 
kommer til å vokse i år, betyr ikke det at 
shoppere har planer om å ta helt av.  
76 % vil forholde seg til et fast budsjett. 

Flesteparten av shoppere har 
planer om å velge smartere rentefrie 
alternativer når de betaler. Det er 
mer sannsynlig at shoppere i Gen Z, 
millenniumsgenerasjonen og Gen X 
vil betale med debet (47 %) i stedet 
for kreditt (39 %), og flesteparten av 
yngre shoppere søker også fleksible 

Gen Z Millennials Gen X Baby  
Boomers

Hvem er på jakt etter fleksible 
betalinger denne julen?

betalingsmuligheter, som for eksempel 
Klarnas Betal senere-løsning når de 
handler denne julen (Gen Z: 58 %, 
millenniumsgenerasjonen: 56 %, Gen 
X: 36 %). I tillegg til å gjøre store kjøp 
mer tilgjengelige, hjelper også fleksible 
betalingsmuligheter forbrukerne med  
å fordele kostnadene.

KredittkortKontanter Sjekk Debetkort KryptovalutaFleksible betalinger Mobilbetaling
(som Apple Pay, 
Android Pay)

Foretrekkende betalingsmetoder på tvers av ulike demografiske grupper.

20%

6%

40%

41%

24%

23%

10%
26%

10%

37%

48%

21%

21%

15%
22%

3%

40%

53%

22%

12%

3%

25%11%

1%

48%

51%

2%7%

(som Klarnas «Kjøp nå,  
betal senere»)

Gen Z Millennials Baby BoomersGen X

F O R B R U K

58%
56%

36%

22%
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Det er tid for å pleie 
seg selv.
 
Egenkjærlighet er på listen for yngre 
shoppere. 51 % av millenniumsgenerasjonen 
og 34 % av Gen Z har planer om å kjøpe 
gaver fra ønskelistene sine til seg selv, hvis 
de ikke får dem fra andre denne julen. Dette 
er redusert fra forrige julehøytid da 53 % av 
millenniumsgenerasjonen og 47 % av Gen Z 
sa at de kjøpte gaver til seg selv.

Hvem topper alles  
«må kjøpe til»-liste?

43%
Venner Partner

35%
Kjæledyr

12%17%
Meg selv

84%
Familie

Fra: Meg, Til: Hvem?

Julen handler om å gi, men hvem får? 84 
% av shoppere planlegger å kjøpe gaver til 
familien, mens nesten halvparten oppgir 
de skal kjøpe gaver til venner (43 %). 
35 % vil lete etter den helt spesielle 
tingen til partneren sin. Og kanskje det er 
all jobbingen hjemmefra – eller kanskje 
shoppere simpelthen ikke har så tett 
forhold til Sarah i regnskapsavdelingen 

lenger – men bare 7 % regner med å kjøpe 
gaver til arbeidskollegaer. 
Yngre mennesker ser regelmessig på 
venner som sin «valgte familie», så det er 
ingen overraskelse at de legger vekt på 
viktigheten av å handle til vennene sine 
(Gen Z: 71 %, millenniumsgenerasjonen:  
53 %) mer enn eldre shoppere  
(Gen X: 43 %, babyboomere: 23 %) gjør.

2021 Holidays Unwrapped.

F O R B R U K

Vurder BOGO-tilbud  
(«Kjøp en som en gave og en 
til deg selv!»); implementer 

markedsføringskampanjer som 
appellerer  til egenkjærlighet, 

selvpleie og nytelse.

TOPP TIPS
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Kjæledyr er familie.
 
Når det er snakk om de mest kosete 
familiemedlemmene, sier 70 % av de som 
eier kjæledyr at de skal kjøpe gaver til 
kjæledyrene sine..

Selv om shoppere kanskje «liker» sine 

Noe å bjeffe om. De mest populære gavene til kjæledyra denne julen.

68%

36%

53%

53%
1%

Leker Klær og tilbehør Mat Utstyr (dvs. sen-
ger, boller osv.)

Abonnements-
boks

Benytt deg av denne enorme 
– og økende – målgruppen av 
kjæledyreiere  og tilby disse 

personlig tilpassede produkter 
som gir dem muligheten til å 

vise frem  familiemedlemmene 
sine, eller bare at de er stole 

dyreelskere. Tenk på ting som 
det står «Hundemor»- eller 

«Kattepappa» på.

venners bilder av kjæledyr på Instagram, 
så ikke forvent at de kjøper noen 
spesielle godsaker til dem denne julen.  
69 % av shoppere sier nemlig at de ikke 
skal kjøpe gaver til andres kjæledyr denne 
julen. Beklager, Fido.

F O R B R U K

TOPP TIPS

11%
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Forhandler- 
preferanser.

Detaljhandlere ønsker å tiltrekke seg og beholde shoppere. 
Det starter med å møte dem der de er, og tilby dem 
bekvemmeligheter som får dem til å komme tilbake.

Det er trendy å livestreame 
shopping; varehus skiller seg ut. 
Her er en titt på hva som driver 
årets trender.
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Netthandel tar opp 
kampen med fysiske 
butikker. 
 
Det er vanskelig å slå komforten av 
å shoppe fra sin egen sofa! 40 % av 
shoppere tror at de kommer til å gjøre 
mesteparten av handlingen digitalt i år, 

Gode priser  
havner på listen  
til de snille. 
 
Finn muligheter til å skille deg ut blant 
konkurrentene dine på måter som 
shoppere bryr seg om – som gjør at du 
også blir lagt merke til – i alt julestresset. 

De fremste faktorene som påvirker shoppingvalgene denne julen. 

Pris

56%

Bredt utvalg  
av produkter

37%

Kvalitet

42%

Pris

60%

Bredt utvalg  
av produkter

34%

Tilbud og  
rabatter

44%

Bekvemmelighet   Hurtig frakt  
og levering

Tilbud og  
rabatter

49%

Kvalitet

32% 31%

F O R H A N D L E R P R E F E R A N S E R

I fysiske butikker På nett

mens 39 % har planer om å hovedsakelig 
kjøpe fysisk i butikker. 21 % regner med å 
kjøpe like mye på nett som de gjør fysisk  
i butikker.  

12%

Det er ikke overraskende at pris er den 
fremste faktoren shoppere vurderer når 
de velger blant både fysiske butikker  
(56 %) og nettbutikker (60 %) denne julen.  

Hurtige frakt- og leveringsalternativer  
(31 %) er ting shoppere som handler på 
nett liker, mens tilbud og rabatter (fysiske 
butikker: 49 %, på nett: 44 %), og kvalitet 
(fysiske butikker: 42 %, på nett: 32 %)  
også skiller seg ut.
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Omnikanal som 
styrer alle.  
 
Uansett hvor de velger å handle forventer 
65 % av shoppere en problemfri 
handleopplevelse på nett og i fysiske 
butikker. 

Dette betyr at du må sørge for at du er 
tilgjengelig  for shoppere i alle kanaler, 
og at kundeopplevelsen du leverer er 
upåklagelig ved alle kontaktpunkter under 
hele shoppingreisen.  Ikke overse kraften 
til salgsteamet ditt – 82 % av shoppere er 
enige i at kundeservice og kunnskapsrike 
salgsmedarbeidere er avgjørende for  
å sikre en optimalt shoppingopplevelse.

Gjør et poeng av  
å fremheve tjenester som 

henting hjemme, enkle returer, 
innpakkingsalternativer og 

lignende. Forbrukere som bruker 
Klarna-appen får hjelp med å 

spore og håndtere kjøpene på en 
enkel måte. Løsninger som Klarnas 
nylige oppkjøp av HERO, en leder 
innen virtuell shopping, gir også 
shoppere en måte å se gjennom 

produkter på nett og få  hjelp  
fra en medarbeider i fysisk  

butikk ved behov.

TOPP TIPS

F O R H A N D L E R P R E F E R A N S E R
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Stort og vakkert.

Shoppere over alt er enige – kjøpesenter 
(57 %) er stedet å shoppe denne julen. 
Mange av disse shoppingmekkaene tilbyr 
dem bekvemmeligheten av å hente alt fra 
gaver til matvarer, spare tid og krysse av 
sine gjøremål på to-do-listen. 

Internasjonale kjeder (33 %) og 
lavprisbutikker (32 %) havner på andre- 
og tredjeplass som de mest populære 
stedene å shoppe denne julen. Dette 
understreker hvor viktig bekvemmelighet 
og effektivitet er. Hvem ønsker ikke å få 
alt gjort unna all handlingen på ett sted?

Dekorer 
kjøpesentrene  
for Gen Z. 

Kanskje det er fordi siste sesong  
av Stranger Things inspirerte dem:   
Det er mer sannsynlig at Gen Z (28 %)  
og millenniumsgenerasjonen (29 %)  
vil dra på kjøpesentre denne julen  
enn andre aldersgrupper (Gen X:  
24 %, babyboomere: 21 %). 
Med mange butikker og varer på ett  
sted, er kjøpesentre et ypperlig sted  
for å se på og utforske produkter.

Forbrukere liker disse butikkene best denne julen.

20% 30% 40% 50% 60%10%0%

Lavprisbutikker 32%

Kjøpesenter 57%

Lokale merkevarer 
(som Bergans, Stormberg, 

Holzweiler)
23%

Outlet-fabrikkutsalg 25%

Mindre butikker 29%

Internasjonale kjeder 
(som Zara, H&M ol.) 33%

Vintage- og bruktbutikker 14%

2021 Holidays Unwrapped.

Før de drar på  
kjøpesenteret, er sjansen  

stor for at shoppere fra Gen Z og 
millenniumsgenerasjonen sjekker 

sosiale medier for å se hva som 
er i butikken – bokstavelig talt. 
Dra fordel av plattformer som 

Instagram og TikTok for å vise frem 
varene dine, og gjør shoppere 

begeistret over å stikke innom. 
Husk også at disse gruppene også 
foretrekker kontaktløse, fleksible 

betalingsmuligheter.

F O R H A N D L E R P R E F E R A N S E R

TOPP TIPS
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Dette er tiden 
for shopping-
underholdning.

Livestream shopping er kanskje stjernen 
denne julen – i det minste blant yngre 
målgrupper. 39 % av Gen Z og 59 % 
av millenniumsgenerasjonen sier at 
de er interesserte i direktesendte 
shoppingarrangementer. Her presenterer 
og reklamerer merker for produkter og 
engasjerer målgrupper gjennom digitale 
plattformer,  27 % av Gen X og 18 % av 
babyboomere er interessert i livestream 
shopping-arrangementer.

Er TV-handel også i ferd med å gjøre 
et comeback? 33 % av Gen Z og 37 % 
av millenniumsgenerasjonen sier at de 
gleder seg til å kjøpe julegaver via TV 
denne julen, sammenlignet med bare  
11 % av babyboomere og 19 % av Gen X.

2 0
F O R H A N D L E R P R E F E R A N S E R

Hvis du frem til nå har  
vært usikker på om du skal 

innarbeide mindre tradisjonelle 
salgsformater i markedsføringen 
din, er nå tiden inne for å teste 
ut dette. Disse trendene vil ikke 
bare hjelpe deg med å skille deg 
ut i mengden, men også treffe og 

engasjere nye målgrupper virtuelt.

TOPP TIPS
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Å gjøre noe bra er  
godt for virksomheten. 
En av de mest virkningsfulle måtene en butikk eller et merke 
kan skille seg ut på, er ved å fremheve verdiene sine, spesielt 
blant Gen Z og millenniumsgenerasjonen er dette viktig.

Veldedighet  
blir fremdeles  
lagt merke til.

50 % av Gen Z og 50 % av 
millenniumsgenerasjonen oppsøker – 
og det er mer sannsynlig at de kjøper 
fra – merker som har gir tilbake til 
samfunnet, eller driver med veldedighet, 
sammenlignet med 30 % av Gen X og  
25 % av babyboomere.  

Det er  
i (bærekraftig)  
boks!

Yngre shoppere (Gen Z: 60 %, 
millenniumsgenerasjonen: 57 %) ser på 
bærekraft som mer enn bare et moteord, 
og er aktivt på utkikk etter merker som er 
opptatt av å være bærekraftige og etiske. 
Det handler også om innpakkingen – 60 %  
av Gen Z og 62 % av millenniums-

For at dette skal ha en effekt bør merker 
fremheve sine veldedige bidrag i alle 
meldingsformidlinger, fra sosiale medier 
og skilting i fysiske butikker,  
til nettstedene sine.

generasjonen foretrekker bærekraftige  
og miljøvennlige gaveinnpakning-
salternativer. 40 % av Gen X og 45 %  
av babyboomere er opptatt av dette.

F O R H A N D L E R P R E F E R A N S E R

Shoppere bryr seg om en 
merkevares verdier. Hvis 

du tilbyr bærekraftige 
innpakningsalternativer, må du 
sørge for å nevne det og annen 
bærekraftinnsats på nettstedet 
ditt, gjennom popup-meldinger, i 

kassen eller via on-site messaging 
og i fysiske butikker når det er 

mulig.

TOPP TIPS
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Produkt- 
oppdagelse.

Shoppere vet det når de ser den – den flyktige, perfekte  
gaven. Men hvor finner de den,  og hvor avhengige er de  
av at butikkene  plasserer den foran øynene deres?

Påvirkningen av influensere  
og sosiale medier-plattformene 
som betyr mest.
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Slik finner  
vi julegavene.

Det er vanskelig å finne den perfekte 
gaven. De mest populære måtene 
shoppere i alle generasjoner finner og 
oppdager julegaver på, er ved å sjekke 
fysiske butikker (59 %) og søke på nett 
(44 %). Siden kundene er interesserte 
i å shoppe tidligere i år, er det aldri for 
tidlig å å sette sammen gaveguider eller 
gaveområder i butikker. 

P R O D U K T O P P D A G E L S E

Liker- og dele- 
klikk for salg.

Sosiale mediers innflytelse på shoppere  
er spesielt stor i de yngre målgruppene. 
Brorparten av yngre shoppere – 78 % av  
Gen Z og 74 % av millenniums-generasjonen 
 – sier at de har kjøpt et produkt etter  
å ha sett det på sosiale medier. 

Kraften til alle disse plattformene strekker 
seg også til eldre målgrupper. 45 % av  

 
 
Gen X og 33 % av babyboomere medgir at 
de har blitt påvirket av feedene sine.

Sosiale sfærer 
varierer etter 
alder. 

Hvilken plattform har størst påvirkning? 
Det avhenger av hvem du retter deg  
mot. Instagram er den mest populære 
plattformen blant Gen Z (65 %), mens 
Facebook er den største driveren av kjøp 
blant millenniumsgenerasjonen (60 %),  
Gen X (76 %) og babyboomere (72 %). 
 
Selv om sosiale medier er en 
viktig komponent med tanke på 
produktoppdagelse, betyr ikke det 
nødvendigvis at alle kundene kjøper via 
sosiale plattformer. Av shoppere som har 
kjøpt en vare etter å ha sett det på sosiale 
medier, sier 81 % at de har trykket på 
«kjøp» på et annet nettsted.

Siden forbrukere  
søker etter gaver på nett,  

bør du finne muligheter for  
å få produktene dine på nettsteder 

som vurderer produkter, og til 
influensere, som kan sette dem  

i dem i et  positivt lys.

I stedet for å investere  
i utvikling av en sosiale medier-
butikk for julen, bør du bruke 

pengene dine på å markedsføre 
topp-produkter som du ønsker å 
vise på en måte som fremhever 
verdien deres. Deretter kan du 

opprette en sømløs måte for folk 
til å forlate det sosiale mediet 

på, og finne varene dine kjapt og 
enkelt for å kjøpe dem.

TOPP TIPS

TOPP TIPS 
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«Følg» for festlige 
favoritter?

For oppdagelse av nye merker og 
produkter til jul, oppgir  en stor andel 
av shoppere fra Gen Z (55 %) og 
millenniumsgenerasjonen (48 %)  
at influensere har, vel, hatt en innflytelse 

på dem. 22 % av Gen X og 12 % av 
babyboomere er også blitt overtalt  
til å kjøpe nye merker og produkter  
av influensere. 

Det er mer sannsynlig at kvinner (33 %) 
enn menn (30 %) oppdager nye merker og 
produkter gjennom influensere på sosiale 
medier.

Venner og familie  
vet best.

Når det er snakk om å vite hva som er 
populært (og hva som ikke er det), sier 85 
% av shoppere at venner og familie har en 
bedre forståelse enn influensere for hva som 
er kult og populært. Flere yngre shoppere 
(Gen Z: 31 %, millenniumsgenerasjonen:  
19 %) stoler mer på influensere (Gen X: 13 %, 
babyboomere: 8 %), men selv de foretrekker 
å få forslag fra folk de kjenner direkte. 
Anbefalinger fra jevngamle er den mest 
effektive formen for overtalelse.

Hvilke sosiale medier-plattformer har den største innflytelsen på oppdagelse og kjøp denne julen?

TikTok Instagram Facebook Pinterest YouTube Snapchat

Gen Z

35%

65%

26%

12%

37%

20%

Millennials

30%

50%

60%

15%

20%

41%

Baby Boomers

13%

72%

11%

15%

7% 5%

Gen X

14%

36%

76%

13%

36%

15%

Vurder mikroinfluensere som  
har en mer personlig  

tiltrekningskraft og flere  
engasjerte følgere. Shoppere  

synes også at mikroinfluensere  
er mer troverdige og autentiske  

enn store kjendiser.

P R O D U K T O P P D A G E L S E

TOPP TIPS
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Produkt- 
preferanser.

Klar for teknologi:  Selv om teknologi er i stadig endring, er det rimelig  
å si at elektronikk aldri går av moten når det kommer til julegaver.

Gavekort, produkter eller  
opplevelser? Dette står øverst på  
listene til shoppere denne julen.
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Massevis av dingser.

Ikke undervurder kraften av teknologi. 
Elektronikk er den mest populære 
produktkategorien på de travleste 
julehandelsdagene. Sammenlignet med  
en gjennomsnittlig novemberdag, økte  
Klarna salget av elektronikk  med hele  
560 % på Black Friday, 132 % på Cyber 
Monday og 228 % under Black Week i fjor.

P R O D U K T P R E F E R A N S E R

Festlige antrekk.

Høyteknologiske leketøy og dingser er 
kanskje mest populære på Black Friday 
og Cyber Monday, men ikke glem andre 
populære kategorier som er populære 
blant shoppere hele året, uavhengig 
av tilbudsperiodene. Mote og klær er 
populært hvert år hos shoppere som 
kjøper både på nett og i fysiske butikker 
frem mot jul. 

Og selv om det ikke akkurat kommer  
som et sjokk at elektronikk er den 
kategorien folk bruker nest mest penger 
på på nett, er mat og drikkevarer (29 %) 
også på menyen. Denne kategorien tar 
andreplass blant shoppere som shopper  
i fysiske butikker. 
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På nettI fysiske butikker

I fysiske butikker

I fysiske butikker

Fem kategorier som det er forventet at kundene vil bruke mest penger på denne julen.

Hjem og 
hage

20%

Mote og 
klær

23%

Barnepro-
dukter

Mote og 
klær

22%

Sport og 
fitness

18%

Barnepro-
dukter

17%

Reiser og 
opplev-

elser

Elektronikk

35%

Elektronikk

31%

Mat og 
drikke

29%

24%

På nett

Hjem og hage

20%

Elektronikk

24%

Barneprodukter

24%

Elektronikk

29%

Barneprodukte

19%

Reiser og opplevelser

18%

Skjønnhet og helse

21%

Mote og klær

32%

Mote og klær

33%

Mat og drikke

29%

På nett

Hvor kvinner kommer til å bruke mest. Hvor menn kommer til å bruke mest.

Hjem og 
hage

21%

Barnepro-
dukter

24%

Skjønnhet 
og velvære

25%

Skjønnhet 
og velvære

33%

Elektron-
ikk

22%

Sport og 
fitness

17%

Barnepro-
dukter

23%

Mote og 
klær

44%

Mote og 
klær

44%

Mat og 
drikke

29%
19%

P R O D U K T P R E F E R A N S E R
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Å gi gavekort  
eller ikke?

Gavegivere og gavemottakere er ikke 
helt enig når det gjelder gavekort. Selv 
om flesteparten av de som skal gi bort 
en julegave (60 %) heller vil gi en fysisk 
gave denne julen, ville brorparten (55 %) 
foretrekke å motta et gavekort i stedet 
for en fysisk gave. Selv om gavekort 
kanskje ikke føles like personlige, setter 
gavemottakere pris på produkter som de 
vet at de kommer til å bruke. 
 

Opplevelser? Slem. 
Produkter? Snill.

Selv om det er spennende å motta 
konsert- eller teaterbilletter, foretrekker 
flesteparten (59 %) av norske shoppere 
å åpne opp et fysisk produkt i stedet 
for en opplevelse i år. Det kan selvsagt 
skyldes pandemirelaterte bekymringer. 
Både gavegivere og mottakere er kanskje 
også bekymret for at arrangementer blir 
kansellert eller utsatt.

HOT TIP

Endre shoppere sin  
oppfatning av det klassiske 

gavekortet ved å gjøre ditt til 
en opplevelse i seg selv. Vurder 
nye, større måter å pakke inn og 
dele gavekort på, slik at det føles 

spennende og personlig  
å åpne dem.

P R O D U K T P R E F E R A N S E R

TOPP TIPS
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Tidløst er populært.

Ingen døgnfluer i år. Trendy gaver 
er morsomme, men flesteparten av 
shoppere (66 %) sier at de heller vil  
motta en suvenir eller et arvestykke i 
gave. 

Retro vender 
tilbake.

Sammen med 90-tallstrendene som 
vender tilbake, gjør også nostalgi- 
gavene det  (Tamagotchi, polaroid-
kameraer, vintage-t-skjorter og 
platespillere!). 
51 % av Gen Z og 48 % av 
millenniumsgenerasjonen sier at disse 
retrogavene står øverst på ønskelistene 
deres i år.

Jo mer, 
jo bedre. 

Hvem liker vel ikke å overøse venner og  
familie med mange presanger? 
Flesteparten av Gen X (55 %) og 
babyboomere (60 %) foretrekker  
å gi mange små gaver i stedet for én 
stor presang. 51 % av Gen Z og 69 % av 
millenniumsgenerasjonen vil heller gi én 
stor gave i stedet for en haug med mindre 
gaver. (Ja, vi skjønner, mindre innpakning.)

Vektlegg gaver med  
varig verdi i stedet for trender 

som ikke vil bli husket ett år fra 
nå av. Fremhev varene dine med 

mer tidløs appell, og plasser  
dem mer sentralt.

P R O D U K T P R E F E R A N S E R

TOPP TIPS



3 0

2021 Holidays Unwrapped.

Shopping- 
profiler.

 
 
Er du på jakt etter en sniktitt på preferansene til kundene?  
Her får du den!

Bli kjent med denne julens 
forbrukere.
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Når shopper de:  
Tidlig. 16 % har allerede begynt,  
og 19 % til kommer til å starte før  
Black Friday.

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Kredittkort (45 %) 

 

Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Sjekke i fysiske butikker (57 %) 
og søke etter på nett (43 %)
 

Budsjett:  
4757 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping-
kanal: 
 
På nett (39 %)

Foretrukket 
prisklasse: 
1179 kroner (gjennomsnitt)

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Elektronikk (35 %),
mote og klær (22 %) 
og fottøy (11 %)

I fysiske butikker:
Mote og klær (23 %),
elektronikk (31 %) 
og mat og drikkevarer (29 %)

Favorittbutikktyper: 
Butikksentre (53 %) 
og varehus (22 %)

Foretrukket 
gavetype: 

Produkt > opplevelse.
66 % av menn foretrekker å 
motta et fysisk produkt kontra 
en opplevelse. 

Gavekort er mest populære.
55 % av menn foretrekker 
et gavekort i stedet for en 
fysisk gave.

Mindre > mer:
53 % av menn foretrekker én 
stor gave i stedet for mange 
små.

Menn.

2021 Holidays Unwrapped.

3 1
S H O P P I N G P R O F I L E R
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Hvem shopper  
de for?  
Familie (80 %) 
og venner (33 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?   
 
Elektronikk (33 %) 

Nyhet.  
83 % foretrekker å motta en ny gave i stedet for en 
brukt/vintage-gave, og 67 % av menn er åpne for å 
kjøpe fra nye eller fremvoksende merker denne julen. 

Bærekraft. 
49 % oppsøker merker som er opptatt av bærekraft 
og etikk, og 48 % velger alltid mer bærekraftige og 
miljøvennlige innpakningsalternativer.  

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

2021 Holidays Unwrapped.

Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Facebook (75%) 
Instagram (44%)

Menn.

S H O P P I N G P R O F I L E R
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Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Søking på nett (45 %) 

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Mote og klær (44 %),
barneprodukter (23 %)
og elektronikk (22 %)

I fysiske butikker:
 Mote og klær (44 %),
elektronikk (16 %)
og barneprodukter (24 %)

Når shopper de:  
Tidlig – 19 % av kvinner har allerede 
begynt, og 20 % av kvinner har planer  
om å starte før Black Friday (26. nov). 

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Debetkort (50 %) 

Budsjett:  
3928 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping- 
kanal: 
 
På nett (41 %)

Favorittbutikktype: 
Butikksentre (62 %) 
og varehus (28 %)

Foretrukket 
prisklasse: 
794 kroner (gjennomsnitt)

Kvinner.

Gavekort er mest populære. 
55 % av kvinner foretrekker et 
gavekort i stedet for en fysisk 
gave.

Mindre er mer. 
52 % foretrekker én stor 
gave i stedet for flere små 
gaver. 

Produkt = opplevelse. 
50 % av kvinner foretrekker 
å motta et fysisk produkt, 
og 50 % foretrekker å få en 
opplevelse. Begge typene 
gaver passer for kvinner!

2021 Holidays Unwrapped.

3 3
S H O P P I N G P R O F I L E R

Foretrukket 
gavetype: 
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Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Facebook (57 %) 
og Instagram (54 %)

Hvem shopper 
de for?  
Familie (88 %), 
venner (53 %) 
og partnere (35 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?  
 
Mote og klær (37 %)

Kvinner.

Nyhet. 
76 % av kvinner foretrekker å motta en ny gave  
i stedet for en brukt/vintage-gave, og 76 % av kvinner 
er åpne for å kjøpe fra nye eller fremvoksende merker 
denne julen.

Tilbud og rabatter. 
Det er mer sannsynlig (56 %) at kvinner oppsøker tilbud og 
rabatter når de velger fysiske butikker.

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

2021 Holidays Unwrapped.

S H O P P I N G P R O F I L E R
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Gen Z.

2021 Holidays Unwrapped.
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Når shopper de:  
Tidlig. 20 % har planer om å starte 
før Black Friday, og 14 % har allerede 
begynt.

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Debetkort (41 %) 

 

Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Søking på nett (45 %)
 

Budsjett:  
3570 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping-
kanal: 
 
På nett (47 %)

Foretrukket 
prisklasse: 
1196 kroner (gjennomsnitt)

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Mote og klær (53 %), elektronikk (40 %)  
og smykker og juveler og tilbehør (23 %)

I fysiske butikker:
Mote og klær (38 %), mat og drikkevarer 
(31 %) og elektronikk (28 %)

Favorittbutikktyper: 
Butikksentre (53 %) 
og kjøpesentre (28 %)

Gavekort er mest populære. 
56 % foretrekker å motta en 
fysisk gave i stedet for et 
gavekort denne julen.

Mindre er mer. 
46 % foretrekker å motta 
flere gaver kontra én stor 
gave.

Produkt = opplevelse. 
56 % foretrekker å motta 
et fysisk produkt kontra en 
opplevelse.

Foretrukket 
gavetype: 
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Gen Z.

Nyhet. 
76 % foretrekker å motta en ny gave kontra en brukt 
gave, og 81 % sier at de er åpne for å kjøpe fra nye og 
fremvoksende merker.

Sentimentalitet og nostalgi. 
68 % foretrekker å få en suvenir eller et arvestykke 
i stedet for noe trendy, og 70 % sier at nostalgi og 
-retrogaver står øverst på listen deres i år.

Bærekraft. 
60 % vil mer sannsynlig oppsøke og kjøpe fra 
merker som er opptatt av bærekraft og etikk, og 60 
% velger alltid mer bærekraftige og miljøvennlige 
innpakningsalternativer. 

Sosial handel.
55 % har kjøpt et produkt etter å ha sett det på 
sosiale medier, og 39 % er interessert i å delta på et 
direktesendt shoppingarrangement denne julen.

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

2021 Holidays Unwrapped.

Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Instagram (65 %) 
og YouTube (37 %)

Hvem shopper 
de for?  
Familie (77 %) 
og venner (71 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?  
 
Elektronikk (38 %)

S H O P P I N G P R O F I L E R
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2021 Holidays Unwrapped.

Millenniumsgenerasjonen.

Foretrukket 
gavetype:

Gavekort er mest populære. 
64 % foretrekker et gavekort  
i stedet for en fysisk gave.

Mindre er mer. 
69 % foretrekker én stor 
gave i stedet for mange 
små.

Produkt > opplevelse.  
69 % foretrekker å motta 
et fysisk produkt kontra en 
opplevelsesgave.

2021 Holidays Unwrapped.
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Når shopper de:  
Tidlig. 33 % har planer om å starte før 
Black Friday, og 18 % til har allerede 
begynt.

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Debetkort (48 %)

 

Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Titte i butikker (46 %) og 
undersøkelser på nett (44 %)
 

Budsjett:  
4270 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping-
kanal: 
 
På nett (62 %) *foretrekker handel på nett 
mer enn noen annen aldersgruppe

Foretrukket 
prisklasse: 
1272 kroner (gjennomsnitt)

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Elektronikk (28 %), mote og klær (20 %) 
og skjønnhet og helse (33 %)

I fysiske butikker:
Mote og klær (40 %), elektronikk (23 %) 
og barneprodukter (25 %)

Favorittbutikktyper: 
Butikksentre (49 %) 
og kjøpesentre (39 %)
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2021 Holidays Unwrapped.
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Millenniumsgenerasjonen.

Den perfekte gaven > familietid. 
Flesteparten (51 %) er mer fokusert på å finne den 
perfekte gaven enn å tilbringe kvalitetstid med venner 
og familie.

Bærekraft. 
57 % oppsøker og vil mer sannsynlig kjøpe fra merker 
som er opptatt av bærekraft og etikk, og 62 % velger 
alltid mer bærekraftige innpakningsalternativer.

Fleksible betalingsmuligheter. 
56 % oppsøker fleksible betalingsmuligheter som  
Betal senere.

Sosial handel. 
59 % har kjøpt et produkt etter å ha sett det på 
sosiale medier – mest av alle aldersgrupper – og 
69 % er interessert i å delta på et direktesendt 
shoppingarrangement denne julen.

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Facebook (60 %) 
og YouTube (41 %)

Hvem shopper 
de for?  
Familie (84 %) 
og venner (53 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?  
 
Mote og klær (35 %) 
og skjønnhet og helse (38 %)
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Når shopper de:  
Tidlig. 17 % har allerede startet. 17 % har 
planer om å starte før Black Friday.

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Debetkort (53 %)

 

Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Sjekke i fysiske butikker (63 %)
 

Budsjett:  
4168 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping-
kanal: 
 
På nett (38 %) *foretrekker handel på nett 
mer enn noen annen aldersgruppe

Foretrukket 
prisklasse: 
820 kroner (gjennomsnitt)

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Mote og klær (27 %), elektronikk (34 %) og 
barneprodukter (19 %)

I fysiske butikker:
Mote og klær (34 %), elektronikk (25 %) og 
barneprodukter (22 %)

Favorittbutikktyper: 
Butikksentre (60 %) 
og varehus (24 %)

Foretrukket 
gavetype:

Gavekort er mest populære. 
51 % foretrekker et gavekort i 
stedet for en fysisk gave.

Mindre er mer. 
53 % én stor gave i stedet 
for flere små gaver.

Produkt > opplevelse.  
59 % foretrekker å motta 
et fysisk produkt kontra en 
opplevelse.
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Gen X.

Bærekraft. 
47 % oppsøker og vil mer sannsynlig kjøpe fra merker 
som er opptatt av bærekraft og etikk, og 40 % velger 
alltid mer bærekraftige innpakningsalternativer.

Kvalitetstid med familien. 
72 % er mer fokusert på å tilbringe kvalitetstid med 
familien i stedet for å finne den perfekte gaven.

Fleksible betalingsmuligheter. 
36 % oppsøker fleksible betalingsmuligheter som 
Betal senere, når de gjør store innkjøp rundt juletider.

2021 Holidays Unwrapped.

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Facebook (76 %) 
og YouTube (36 %)

Hvem shopper 
de for?  
Familie (86 %) 
og venner (43 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?  
 
Mote og klær (25 %) 
og elektronikk (28 %)

S H O P P I N G P R O F I L E R
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Babyboomere.

2021 Holidays Unwrapped.
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Når shopper de:  
Tidlig. 18 % har planer om å starte før 
Black Friday, og 10 % til har planer om 
å starte før Black Friday. 

Foretrukket 
betalingsmetode: 
 
Kredittkort (48 %)
 

Favorittopp-
dagelsesverktøy:  
Sjekke i fysiske butikker (69 %) 

Budsjett:  
4911 kroner (gjennomsnitt)

Favorittshopping-
kanal: 
 
I fysiske butikker (60 %)

Foretrukket 
prisklasse: 
794 kroner (gjennomsnitt)

Kategorier med 
størst forbruk: 
 
På nett:
Mote og klær (15 %), elektronikk (23 %) og 
barneprodukter (15 %)

I fysiske butikker:
Mote og klær (23 %), elektronikk (22 %) og 
barneprodukter (26 %)

Favorittbutikktyper: 
Butikksentre (64 %) 
og varehus (21 %)

Foretrukket 
gavetype:

Gavekort er mest populære. 
52 % foretrekker et gavekort i 
stedet for en fysisk gave.

Mindre er mer. 
58 % foretrekker mange 
gaver i stedet én stor gave.

Produkt > opplevelse.  
52 % foretrekker å motta 
et fysisk produkt kontra en 
opplevelse.

S H O P P I N G P R O F I L E R
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Favoritt-sosiale  
medier-plattformer  
for produktopp-
dagelse:  
Facebook (72 %)  
YouTube (15 %) 

Babyboomere.

Hvem shopper 
de for?  
Familie (82 %)  
Partnere (34 %)

Favorittkategori å 
bruke litt ekstra på?  
 
Elektronikk (19 %)  
Mat og drikke (28 %)

Hvilke andre faktorer  
er viktige for dem?

Kvalitetstid med familien. 
74 % er mer fokusert på å tilbringe kvalitetstid med 
familien enn å finne den perfekte gaven – det er 
mer sannsynlig at de gjør dette enn noen annen 
aldersgruppe.

Kundeservice. 
Når de velger en fysisk butikk, bryr babyboomere 
(36 %) seg mer enn noen annen generasjon om 
kundeservicenivået. 
 

Tradisjonell reklame. 
Babyboomere (40 %) er den generasjonen som mest 
sannsynlig oppdager julegaver via tradisjonelle 
annonser, inkludert blader og annonser på 
oppslagstavler.

2021 Holidays Unwrapped.

S H O P P I N G P R O F I L E R
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La oss vinne julen.
Hvis du vil finne ut mer om å tilby Klarna i kassen din, går du til klarna.com/no/bedrift/  

eller kontakt teamet vårt på learnmore@klarna.com

Om Klarna. 
Vi gjør shopping smoooth. Med Klarna kan forbrukere nå kjøpe og betale senere, 

slik at de kan få det de elsker i dag. Klarnas tilbud til forbrukere og forhandlere omfatter 
betalinger, sosial shopping og personlig økonomi. Over 250 000 detaljhandelspartnere, 

deriblant H&M, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, Nike og 
AliExpress gar aktivert Klarnas innovative shoppingopplevelse på nett og i fysiske butikker. 

Klarna er et av de høyest verdsatte fintech-selskapene i verden, verdsatt til $ 45,6 milliarder. 
Klarna ble grunnlagt i 2005, har over 4000 ansatte og er aktive i 17 land.  

Gå til klarna.com for mer informasjon.

Funnene i denne rapporten er basert på resultater fra Klarna-
undersøkelser og innsikt fra Klarnas proprietære shoppingdata.  
Vi analyserte: 

Metode.

Resultatene av en spørreundersøkelse av 1057 norske forbrukere i 
alderen 18 – 66+, som ble utført i august 2021 og utført av forskningsbyrået 
Dynata. Definisjoner av hver aldersgruppe er Gen Z (18 – 24), millenniums-
generasjonen (25 – 40), Gen X (41 – 56), babyboomere (57 – 66). 

Klarna shopping data from online purchases in the NO during  
November and December 2020.

https://www.klarna.com/no/bedrift/
https://www.klarna.com/

