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2021 Holidays Unwrapped.

Så julhandlar svenskarna i år. 

The State of Smoooth: 

2021 
Holidays 
Unwrapped.



2

2021 Holidays Unwrapped.

Julen är en tid för omtanke och kärlek. Därför har  
vi sammanställt praktiska tips och insikter att ta del  
av i förberedelserna inför årets julhandel. Rapporten  
är baserad på en omfattande undersökning av mer än  
4 000 svenska konsumenter och Klarna-användare,  
men också på vår egen statistik och data. 

Läs vidare för våra bästa tips inför årets julhandel.

Innehållsförteckning.Konsumentinsikter: 
klappat och klart.

Viktiga insikter:  
Det här behöver du veta inför  
årets julhandel. 

Klara, färdiga, gå!  
Konsumenterna tidigarelägger 
julhandeln.

Konsumtion:  
Större budgetar och med preferens 
för flexibla betalningsmöjligheter.

Shoppingpreferenser: 
Livestreamade shoppingevent är 
inne, men det är även köpcentrum. 
Här får du koll på vad som är 
drivande för årets trender.

3.

4.

11.

16.

Den perfekta presenten? 
Vilken påverkan har influencers, 
och vilka sociala medier betyder 
mest?

Produktpreferenser:  
Presentkort, produkter eller  
upplevelser? Det här toppar 
konsumenternas inköpslistor i jul.

Shoppingprofiler:  
Lär känna säsongens konsumenter.

22.

25.

30.

2021 Holidays Unwrapped.
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Viktiga insikter.
Det här behöver du  
veta inför årets julhandel.

2021 Holidays Unwrapped.

1. Shoppingen börjar tidigare.  
19 % av svenska konsumenter börjar sin 
julshopping tidigare i år än förra året. 11 % 
började redan i september, och ytterligare 
13 % planerar att börja innan Black Friday.  

2. Budgetarna ökar.  
Mer än 16 % av konsumenterna planerar 
att spendera mer på julklappar i år än de 
gjorde förra året, och yngre konsumenter 
visar vägen (36 % mellan 18-24 och 26 % 
mellan 25-40). Den grupp konsumenter  
som är ute tidigt planerar att spendera  
30 % mer i genomsnitt än de som börjar  
julhandla senare.

3. Black Friday är på uppgång.  
39 % av konsumenterna planerar att handla 
på Black Friday i år. Detta gäller i synnerhet 
för konsumenter mellan 18-24 (79 %)  
och 25-40 (62 %). 

4. Black Friday förblir digitalt.  
68 % av konsumenterna säger att de 
kommer att göra de flesta köpen online 
under Black Friday. 

5. Smarta betalnings-
alternativ värderas högt.  
Konsumenter är mer benägna att betala  
för presenter med betalkort (65 %) än  
med kreditkort (34 %), och många  
letar efter flexibla betalalternativ som  
Klarnas 30-dagarsfaktura (18-24: 50 %,  
25-40: 47 %, 41-56: 34 %, 57-66: 23 %).

6. Online dominerar.  
40 % av konsumenterna tror att de  
flesta flesta inköpen görs digitalt i år  
och 26 % säger att de handlar lika mycket 
online som i butik. Snabba frakt- och 
leveransalternativ är nyckelfaktorer för  
45 % av onlinekonsumenterna.

7. Försprång för köpcentrum.  
38 % av konsumenterna tycker att 
köpcentrumen är den plats där man 
kommer att handla i år, följt av rea- 
butiker och utförsäljningar (37 %)  
och varuhus (36%).

8. Livestreamad shopping ökar.  
44 % av respondenterna mellan  
18-24 år och 57 % mellan 25-40 år säger 
att de är intresserade av att kolla in 
livestreamade shoppingevent.

9. Sociala medier är ett viktigt verktyg. 
En övervägande majoritet av yngre 
konsumenter, 71 % mellan 18-24 och  
63 % mellan 25-40 , uppger att de har  
köpt en produkt efter att ha sett den  
på sociala medier.
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2021 Holidays Unwrapped.

Klara,  
färdiga, gå!
Konsumenterna  
tidigarelägger julhandeln. 

Återförsäljare pyntar, fixar och förbereder sig inför den 
stundande julhandeln, men kommer konsumenterna skynda sig 
för att slippa folkmassorna och passa på att dra nytta av rean? 
Eller, kommer de vänta till sista minuten att beta av önskelistorna? 
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2021 Holidays Unwrapped.

Yngre konsumenter 
tidigarelägger 
presentinköpen. 

Det är sällan för tidigt för handlare att 
börja planera inför julen – speciellt då  
19 % av konsumenterna planerar att 
komma igång tidigare i år än förra året, 
jämfört med bara 4 % som uppger att 
de kommer att börja senare. 11 % av alla 
konsumenter har redan börjat och 13 % 
planerar att komma igång innan  
Black Friday. 

Det tidiga shoppingbeteendet gäller 
framförallt yngre konsumenter (18-24: 36 
%, 25-40: 30 %) som är ivriga att börja 
surfa och handla inför julen, där 2 av 5  
(41 %) börjar innan Black Friday.

K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !

Shop, but  
don’t drop. 

Majoriteten av konsumenterna som går  
till butikerna tidigare den här julsäsongen  
gör det i syfte att nyttja reor och erbjudan 
den (56 %). De anger också att de vill vara 
säkra på produkt-tillgången (39 %) och 
undvika leveransförseningar (49 %).  

Klarnas användare (68 %) är mer benägna 
än den genomsnittliga konsumenten (52 
%) att handla tidigt för att undvika stress  
i sista minuten.

När planerar du att börja julhandla i år?

Jag har redan börjat!

11%

Mellan Black Friday  
och Cyber Monday

7%

4%

På Cyber Monday 

2%
1%

Efter Cyber Monday 

8%

6%

Före Black Friday 

13% 13%

På Black Friday

19%

13%

22%

Klarna-användareBefolkning 
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2021 Holidays Unwrapped.

Varför handlar konsumenterna tidigare? Stor-spenderare älskar flexibla betalningsmöjligheter.

De som  
handlar tidigare,  
spenderar mer. 

De konsumenter som är ute i god tid 
vill undvika stress och vara säkra på att 
deras presenter är inslagna och redo 
långt innan julafton. Men vad vet vi mer? 
Jo, de föredrar att shoppa online, och i 
snitt spenderar de mer än de som väljer 
att handla i andra kanaler. 

Flexibla betalningsmöjligheter uppskattas 
också av den här gruppen. Om du har  
tänkt integrera Klarnas lösning kan det ge  
dig den lyckligaste julen på länge. Klarnas  
anslutna butiker ser att genomsnittliga  
ordervärden ökar med 20-80 % och 
konverteringar stiger med 20 %.

Vertikal procent visar hur många shoppare som vill använda flexibla betalningsmöjligheter,  
medan den horisontella linjen visar hur mycket de vill spendera.

1–1 000 SEK 1 001–2 500 SEK 2 501–5 000 SEK 5 001–10 000 SEK 10 001–20 000 SEK 20 001+ SEKFör att dra nytta  
av reor och  

erbjudanden

56%

För att undvika  
leverans-

förseningar

49%

För att tillförsäkra  
produkt-

tillgänglighet

39%

För att undvika  
shoppingstress  
i sista minuten 

52%

För att undvika  
folkmassorna

22%

De som handlar 
online har större 
budgetar. 
 
Konsumenter som planerar att göra 
merparten av sina julklappsinköp online 
har en större budget i år. De som handlar 
'mestadels online' planerar att spendera 
12% mer i genomsnitt än de som handlar 
via andra kanaler.

K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !

40%

27%

37% 36%

46%

42%

Många av dina  
kunder är redan igång  

med julhandeln. Locka de 
konsumenter som är ute i  
god tid med lite extra bra 

erbjudanden.

HETT TIPS
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På vilka dagar gör konsumenterna  
de flesta köpen?

2020 2021

Cyber  
Monday

22%

26%

20%

JulaftonBlack Friday

Bra julerbjudanden 
uppskattas. 
 
Under julhandeln 2020 spenderade 

konsumenter mest pengar på Black Friday 

(46 %), Cyber Monday (24 %) och i direkt 

anslutning till julafton (45 %).

I år räknar man med att köpa merparten 

av sina presenter på Black Friday (47 %), 

Cyber Monday (26 %) och julafton (49 %). 

Holiday Report 2021.

46%
47%

45%

49%

Readagar driver  
betydligt fler köp än  

vanliga dagar. Gör reklam  
för dina hetaste erbjudanden  
på sociala medier i god tid så  

att presentköparna hinner  
upptäcka dina kampanjer.

K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !

HETT TIPS
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2021 Holidays Unwrapped.

Vilken är den största 
shoppingdagen i år?

Tro inte på rubrikerna som säger att  
Black Friday är ute: 39 % av konsumenterna 
planerar nämligen att handla på Black 
Friday-rean i år. Det gäller särskilt för 
Generation Z (79 %), Millennials (62 %)  
och Generation X (37 %). 

Klarna-användare är ännu snäppet  
vassare som spenderade nästan fem 
gånger mer (468 %) under Black Friday  
förra året jämfört med genomsnitts-
dagen i november 2020, vilket slog  
Cyber Monday med 258 %.

Black Friday:  
onlinefavoriten.

K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !  –  B L A C K  F R I D AY

2021 Holidays Unwrapped.

Digitala  
erbjudanden,  
ja tack!

Tidigare var Black Friday centrerad kring 
fysisk detaljhandel, med erbjudanden som 
fick folk att köa utanför butikerna. Men  
med så många utförsäljningar tillgängliga 
hemifrån är det ingen överraskning att  
68 % av konsumenterna säger att de  
kommer att göra majoriteten av sina  
köp online under Black Friday. Klarna- 
användare (81 %) är ännu mer benägna  
att shoppa online på Black Friday.

De onlinekonsumenter  
som shoppar på Black Friday  
i år är också de som planerar  

att spendera mer i jul. 

2021

Mest online Mest  in fysisk butik Lika mycket  
online som i fysisk butik

53%

73% 71%

63%

23%

12% 13%

26% 24%

15% 15% 11%

2020

Mest online Mest  in fysisk butik Lika mycket  
online som i fysisk butik

25%
19% 16%

64%

72% 74%
68%

30%

11% 9% 9% 2%

Millennials Gen XGen Z Baby Boomers

HETT TIPS
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2021 Holidays Unwrapped.

De fysiska butikerna 
lockar fortfarande.

Trots övergången till online-shopping 
planerar nästan 1 av 5 (17 %) att göra 
merparten av sin shopping i fysiska 
butiker under Black Friday. Handlare  
med fysiska butiker bör vara redo att 
välkomna konsumenter som inte vill  
bryta den fysiska julhandelstraditionen.

Svenskar mellan 57-66 (26 %) och  
18-24 (23 %) är mer benägna än någon 
annan åldersgrupp (25-40: 12 %, 41-56:  
13 %) att handla merparten av sina 
presenter i den fysiska handeln under 
Black Friday, vilket understryker vikten 
av att öka tillgängligheten, och driva 
försäljning genom flera kanaler. 

Rean fortsätter!

Ingen kan förneka kraften hos ett perfekt 
erbjudande, men konsumenter uppskattar 
också flexibiliteten och bekvämligheten 
som går hand i hand med att få en tidig 
start och komma igång i lugn och ro redan 
veckan innan Black Friday.

Black Fridays teknikdrivna syster, 
Cyber Monday, är fortfarande viktig för 
återförsäljare, då konsumenter hävdar 
att de planerar spendera näst mest 
efter Black Friday. År 2020 såg Klarna 

Överväg att lansera  
veckolånga erbjudanden  
för att ge konsumenter  

mer tid att få det de vill ha till  
bästa pris samtidigt som du  
slipper oro för tillgänglighet,  
folktäta butiker och brist på  

parkeringsplatser. 

De största tillfällena för julshopping enligt Klarnas shoppingdata.

Baslinje
2-22 Nov

Black Week
23-30 Nov

Black Friday
27 Nov

Dec vecka 1
1-6 Dec

Dec vecka 3
14-20 Dec

Cyber Monday
30 Nov

Dec vecka 2
7-13 Dec

Dec vecka 4
21-23 Dec

Cyber Monday-försäljningen öka mer än 
två gånger (210%) den genomsnittliga 
novemberdagen 2020, och veckan som 
helhet fördubblade den genomsnittliga 
försäljningen. 

100%

468%

210%
251%

107% 119% 99%
49%

2021 Holidays Unwrapped.

Som butik i den  
fysiska handeln är  

det viktigt att man hittar sätt 
att fånga kundernas intresse 

redan innan de kliver in i butiken, 
speciellt i julstressen. Det kan 

handla om att lägga lite extra krut 
på skyltfönstren (vem älskar inte 

ett gnistrande skyltfönster?), göra 
eventuella erbjudanden synliga  

vid ingången och vara noga  
med att kundens första  

intryck är positivt. 

K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !  –  B L A C K  F R I D AY

HETT TIPS
HETT TIPS
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2021 Holidays Unwrapped.

Äldre målgrupper 
är inte lika 
intresserade av 
erbjudanden. 

Med ålder kommer visdom, men inte 
nödvändigtvis ett sug för reakap. Äldre 
konsumenter (57-66: 17%, 41-56: 34%)  
i Sverige är mer benägna än yngre (18-24: 
5%, 25-40: 10%) att avstå från att delta  
i julrean helt och hållet. Äldre Klarna-
användare är ännu något mer benägna  
att undvika dessa readagar, med 42 %  
av Klarna-användare mellan 57-55  
och 22 % av mellan 41-56 säger att  
de inte kommer att handla på rean i jul 
(18-24: 10 %, 25-40: 16 %). Vågar vi påstå 
att flexibla betalningar hjälper denna 
målgrupp att köpa presenter på ett 
bekvämare sätt, även utan erbjudanden?

1 0
K L A R A ,  F Ä R D I G A ,  G Å !
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2021 Holidays Unwrapped.

Konsumtion.
Större budgetar och  
med preferens för flexibla  
betalningsmöjligheter. 

För handlare är julhandeln verkligen den mest underbara – men också  
kritiska – tiden på året. Kommer kunderna vara extra generösa i år? 
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Så mycket 
spenderar vi på 
julklappar i år.

Så hur mycket är julklappsköparna 
beredda att spendera i jul? 51 % räknar 
med att spendera mellan 1 001–5 000 SEK 
på alla julklappar i år. 

Ekonomiskt  
festligt i år. 
 
Hur mycket kommer konsumenterna att 
spendera i år? 16 % av konsumenterna 
planerar att lägga mer på julklappar i jul, 
medan 52 % tänker spendera samma  
summa som förra året. 18 % av personerna 

K O N S U M T I O N

räknar med att spendera mindre.
Men underskatta inte köpkraften 
hos yngre den yngre generationen. 
Svenskar mellan 18-24 (36%) och 25-40 
(26%) är mer benägna än någon annan 

 
Genomgång av julbudgetarna.Hur mycket mer planerar konsumenter att spendera i år?

Klarna-användareBefolkning 

1–1 000 SEK

25%

19%

1–1 000 SEK

21%

15%

1 001– 
2 500 SEK

25%

28%

2 501– 
5 000 SEK

26%

33%

5 001– 
10 000 SEK

10%

16%

10 001+ SEK

4% 2%

20 001+ SEK

2%
1%

1 001– 
2 500 SEK

19%

23%

10 001+ SEK

7%
6%

2 501– 
5 000 SEK

28%
29%

5 001– 
10 000 SEK

19%
17%

åldersgrupp att utöka sina budgetar  
den här säsongen (Generation X (41-56):  
13%, Boomers (57-66): 6%) jämfört  
med förra året.
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2021 Holidays Unwrapped.

Smart (jul)shopping.
 
Även om detaljhandeln förväntas växa i år, 
betyder det inte att kunderna planerar att 
gå bankrutt – 58 % av konsumenterna vill 
hellre hålla sig till en bestämd budget än 
att hitta den perfekta presenten (42 %). 

Majoriteten av respondenterna planerar 
att välja smartare och räntefria alternativ 
i kassan. Svenskar mellan 18-56 är mer 
benägna att betala med kontokort (66 %) 
än kredit (33 %), och majoriteten söker 

Gen Z

50%

Millennials

47%

Gen X

34%

Baby  
Boomers

23%

Vem letar efter flexibla betalningar i jul?också efter flexibla betalnings-
möjligheter när de handlar i jul (18-24: 
50%, 25-40: 47%, 41-56: 34%). 

Kontanter Check Kreditkort KryptovalutaMobila plånböckerBetalkort Flexibla betalningsmöjligheter 

Föredragna betalningsmetoder inom demografin.

27%

60%

23%

22%
5%

33%

4%

33%

5%

72%

27%

23%

7%
26%

1%

24%

67%

25%

9% 2%
27% 27%

34%
62%

14%
6%

(inklusive Köp nu eller betala senare eller  
Klarnas räntefria Betala i fyra plattform)

(t.ex. Apple Pay, Android Pay)

Gen Z Millennials Baby BoomersGen X

K O N S U M T I O N
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Fler köper presenter 
till sig själva.
 
Fler konsumenter väljer att köpa presenter 
till sig själva i år  – och det är särskilt sant 
för yngre personer. 26 % av svenskar 
mellan 25-40 och 13 % mellan 18-24 
planerar att köpa presenter till sig själva om 
de inte får presenten av andra under julen. 
Det är en viss minskning från förra julen då 
38 % mellan 25-40 och 40 % mellan 18-24 
sa att de köpte julklappar till sig själva.

Vilka toppar  
allas ”måste  
handla åt”-lista?

40%
Partner Vänner

25%
Husdjur

17%25%
Mig själv

80%
Familj

Från: Mig, Till: Vem?

Julhandeln handlar ofta om presentinköp, 
men vilka är det egentligen vi shoppar till? 
80 %  kommer köpa presenter till familjen, 
medan en fjärdedel planerar att köpa 
presenter till vänner (25 %). 40 % planerar 
att köpa en present till sin partner, och 
endast 5 % planerar att köpa en present 
till en arbetskollega. 

Yngre personer anser ofta att vänner 
är likställt med "familj", så det är ingen 
överraskning att de betonar vikten av  
att handla åt sina kompisar (18-24: 42%,  
25-40: 42%) mer än äldre konsumenter  
(41-56: 22%, 67-66: 13%) planerar.

2021 Holidays Unwrapped.

Tänk på BOGO- 
erbjudanden (”Buy one, 

get one!”), implementera 
marknadsföringskampanjer som 
gör det möjligt för kunderna att 
enkelt köpa något extra till sig 

själva, utöver presenterna  
till nära och kära.

K O N S U M T I O N

HETT TIPS
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2021 Holidays Unwrapped.

Pälsklingar är familj. 
 
När det gäller de mest gosiga 
familjemedlemmarna tänker 65 %  
av husdjursföräldrarna köpa presenter  
till sina lurviga följeslagare i år.

Men. Även om folk “gillar” bilder på sina 

Säsongens populäraste presenter till husdjur.

77%

53%

20%

25%

4%

Leksaker Kläder och 
tillbehör

Livsmedel Inredning (dvs. 
husdjurssängar, 

skålar osv.)

Prenumerations-
låda

Att ha, eller skaffa,  
husdjur är mer populärt  

än någonsin, och de flesta är 
väldigt stolta över att vara matte 
eller husse. Varför inte erbjuda 

alla djurföräldrar personliga 
produkter som öppnar upp för 

möjligheten att skryta  
lite extra om sina lurviga 

familjemedlemmar?

vänners husdjur på Instagram ska  
man inte förvänta sig att de kommer  
köpa en julklapp till dem för det. 83 %  
av konsumenterna säger nämligen att  
de inte kommer köpa något till någon  
annans husdjur i jul.

K O N S U M T I O N

HETT TIPS
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2021 Holidays Unwrapped.

Shopping-
preferenser.

Återförsäljare vill attrahera och behålla konsumenter.  
Det börjar med att man möter dem där de är och ger en 
upplevelse som skapar återkommande kunder.

Livestreamade shoppingevent  
är inne, men det är även  
köpcentrum.
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Online utmanar  
in-store. 
 
Det är svårt att slå komforten med att 
handla från soffan. 40 % av konsumenterna 
tror att de kommer att göra största delen 
av sina inköp online i år, medan 34 % 
planerar att främst handla i fysiska butiker. 
26 % tror att de kommer handla lika mycket 
online som i fysiska butiker. 

Bra priser 
värderas högt. 

Som handlare är det tydligt att man 
behöver hitta möjligheter för att sticka ut 
från konkurrensen i julhandeln, och då på 
ett sätt som konsumenterna uppskattar 
och lägger märke till. En av de viktigaste 
faktorerna för konsumenter i årets 
julhandel är priset, både vad gäller  

Faktorerna som har störst betydelse för konsumenters köppreferenser i år.

Bekvämligheten 
(läge, närhet osv.)

Val av produkter

32%

44%

Brett urval  
av produkter

PrisPris

66%

38%

Erbjudanden  
och rabatter

42%

56%

KvalitetKvalitet

35%

34%

Erbjudanden  
och rabatter

46%

38%

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

Online In-store

Klarnas användare kommer med större 
sannolikhet handla via digitala kanaler. 
51 % planerar att enbart handla online 
medan 20 % räknar med att primärt 
handla i fysiska butiker. 

Snabb frakt  
och leverans 

45%

fysiska (56 %) och digitala (66 %) 
återförsäljare.

Snabba frakt- och leveransalternativ 
är också avgörande för konsumenter 
som handlar online (45 %), medan 
bekvämligheten i att handla i en 
närliggande affär är något man värderar 
högt i den fysiska handeln (44 %). 
Erbjudanden och rabatter (in-store:  
46 %, online: 42 %) och kvalitet (in-store: 
38 %, online: 35 %) utmärker sig också  
hos konsumenter oavsett online  
eller i butik. 
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2021 Holidays Unwrapped.

Omni-channel  
är ett vinnande 
koncept.  
 
I år förväntar sig 58 % av konsumenterna 
en sömlös shoppingupplevelse, där online 
och offline går hand i hand. 

Det betyder inte bara att man behöver 
säkerställa att man är tillgänglig för 
konsumenter via alla kanaler utan också 
att kundupplevelsen håller hög kvalitet 
under hela kundresan. Underskatta inte 
vikten av ett härligt bemötande från 
personalen – 54 % av konsumenterna 
anser att en tillmötesgående kundservice 
och kunniga försäljare har är avgörande 
för en positiv shoppingupplevelse.

Erbjud gärna  
smidiga tjänster för att  

förenkla för konsumenterna  
i julstressen. Lösningar som 
Klarnas nyliga förvärv HERO,  
som är ledande inom virtuell 

handel, ger även konsumenter  
möjlighet att shoppa online  

med assistans av riktig  
butikspersonal.

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

HETT TIPS



1 9

2021 Holidays Unwrapped.

I den fysiska  
handeln är det 
varuhusen som 
dominerar.

Alla är överens – köpcentrum (38 %)  
är favoritplatsen att handla på i jul, tätt 
följt av outlets (37 %) och varuhus (36 %), 
vilket understryker värdet av pris och 
effektivitet. Konsumenter i årets julhandel 
uppskattar helt enkelt bekvämligheten 
och effektiviteten i att inhandla allt från 
presenter till matvaror på samma plats.

Så handlar 
ungdomarna i år. 

Kanske har de inspirerats av 'Stranger 
Things' senaste säsong, för svenskar 
mellan 18-24 (45 %) och 25-40 (42 %) är 
mer benägna än alla andra åldersgrupper 
(41-56: 39 %, 57-66: 34 %) att besöka 
köpcentrum i jul.

Konsumenterna föredrar de här butikerna den här säsongen.

Lokala varumärken (Filippa K, 
Carin Wester, J. Lindeberg etc.)

Outlets

Varuhus  
(NK, Åhléns etc.)

Internationella kedjor  
(Zara, H&M, Decathlon, osv.)

Köpcentrum (Mall of Scandina-
via, Nordstan, Triangeln, osv.)

Mindre butiker

Reabutiker och utförsäljningar

Vintagebutiker  
och second hand

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

34%

38%

23%

36%

35%

12%

37%

16%

2021 Holidays Unwrapped.

Innan de ger sig ut  
till köpcentrumen är chansen 

stor att unga konsumenter mellan 
18-40 kollar läget på sociala 

medier för att se vad som finns i 
affärerna. Dra nytta av plattformar 
som Instagram och TikTok för att 

visa upp dina produkter och fånga 
konsumenternas intresse för att 
på så sätt få dem att vilja komma 

till butiken. Kom ihåg att den 
här gruppen konsumenter också 

föredrar smidiga och flexibla 
betalningsmöjligheter.

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

HETT TIPS
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Unga konsumenter 
uppskattar lite 
lyxigare produkter.

När det lider mot jul har yngre 
konsumenter siktet inställt på lyxigare 
varumärken och produkter. Svenskar i 
åldrarna 25-40 (35 %) och 18-24 (45 %) 
är mer benägna än äldre konsumenter 
(41-56: 18 %, 57-66: 11 %) att vänta in 
julhandeln för sina lite lyxigare inköp. 

73 % säger att bättre reor och 
erbjudanden är det som gör att de passar 
på just kring denna tid, medan 24 % säger 
att de gillar att vänta med sina dyrare 
inköp till de fått sina julbonusar.

Holiday Report 2021.

Årets julhandel är en 
tid för underhållande 
shopping. 

Livestreamade shoppingupplevelser  
kan bli den här julens lysande stjärna – 
åtminstone hos den yngre publiken. 41 % av 
svenskarna mellan 18-24 och 46 % mellan  
25-40 säger att de är intresserade av att  
kolla in streamade shoppingevenemang  
(s.k. Live-shopping) där varumärken 
presenterar och marknadsför produkter 
och interagerar med publiken via digitala 
plattformar, jämfört med 28 % i åldrarna  
41-56 och 11 % mellan 57-66.

Kan TV-shopping också göra en comeback? 
30 % mellan 18-24 och 26 % mellan 25-40 
säger att de är intresserade av att handla 
julklappar via TV i jul, jämfört med bara 5 %  
av de i åldrarna 57-66 och 15 % i åldrarna  
41-56. Har äldre konsumenter med sig  
minnet av TV-shop i bagaget?

Om du är  på jakt  
efter mindre traditionella 

försäljningsformer i din 
marknadsföringsmix är live-

shopping ett utmärkt exempel. 
Denna trend kommer inte bara 
att hjälpa dig att sticka ut från 

mängden, utan hjälper dig  
även att engagera nya  
målgrupper virtuellt.

Se till att 
produkterna du erbjuder  
riktar sig till många olika  

åldersgrupper. 

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

HETT TIPS

HETT TIPS
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Ett av de mest effektfulla sätten att sticka ut på  
är att framhäva sina värderingar – och det gäller  
särskilt hos yngre konsumenter.

Hållbara affärer.

Kunderna bryr  
sig om ditt företags  

värderingar! Om du erbjuder  
hållbara alternativ för att slå  

in presenter, se då till att  
nämna det såväl som andra  
hållbarhetsinitiativ! Det kan  

vara på din webbplats, genom  
popup-fönster, i kassan, via  

personliga meddelanden  
och/eller i butik.

Att ge, ger mer. 

46 % av svenskarna mellan 18-24 och 
36 % mellan 25-40 handlar medvetet, 
och söker medvetet upp varumärken 
och handlare som arbetar aktivt med 
välgörenhet, jämfört med 27 % av 
svenskarna mellan 41-56 och 15 %  
mellan 57-66. Varumärken bör med  
fördel alltså kommunicera sina insatser  
i alla kanaler, allt från sociala medier  
till i butik.

Hållbar 
presentinslagning!

För yngre konsumenter (18-24: 63%,  
25-40: 54%) är hållbarhet mer än bara  
ett modeord och letar aktivt efter 
varumärken med ett hållbart och etiskt 
uppdrag. Denna medvetenhet gäller även 
för paketinslagning, där alla generationer 
(18-24: 61 %, 25-40: 45 %, 41-56: 49 %,  
57-66: 47 %) föredrar hållbara och 
miljövänliga alternativ.

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

HETT TIPS
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Den perfekta  
presenten?

Alla vet det när de ser den – den där perfekta presenten. Men hur  
hittar vi den? Och hur mycket är beroende av handlarnas agerande  
att marknadsföra produkten rätt?

Vilken påverkan har influencers, 
och vilka sociala medier  
betyder mest?
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När du funderar på var  
du ska spendera merparten av  

dina marknadsföringspengar och  
insatser, tänk på målgruppens  

ålder och låt den vägleda  
dig till rätt kanalval.Så hittar vi  

våra julklappar.

Det är svårt att hitta den perfekta 
presenten! Men om man skall lyssna på 
undersökningen, säger alla generationer 
att de inspireras och hittar årets julklappar 
genom att fönstershoppa i butiker (66 
%), undersöka online (49 %) och surfa 
i shoppingappar (30 %). Då många vill 
handla tidigare i jul är det aldrig för tidigt 
att börja sätta ihop presentguider eller 
dedikerade presentavdelningar i butiken.  

D E N  P R E F E K TA  P R E S E N T E N

Påverkan från 
sociala medier.

Sociala mediers inflytande är  
oöverträffat bland yngre målgrupper.  
En överväldigande majoritet av yngre 
köpare, 71 % mellan 18-24 och 63 % mellan 
25-40, uppger att de har köpt en produkt 
efter att ha upptäckt den på sociala 
medier. Kraften hos dessa plattformar  
är även relevant för äldre målgrupper,  
där 41 % mellan 41-56 noterar att de har 
påverkats av sina flöden.

Sociala kanaler 
varierar beroende  
på ålder.

Vilken plattform har störst inverkan?  
Det beror kort och gott på vem du riktar 
dig till. Instagram är den mest populära 
plattformen bland svenskar i åldrarna 18-24 
(80 %) och 25-40 (63 %), medan Facebook  
är den största drivkraften för köp i  
åldrarna 57-66 (77 %) och 41-56 (66 %). 

 
Kom dock ihåg att även om sociala medier 
fortfarande är en viktig del i att upptäcka 
produkter, så betyder det inte att de 
nödvändigtvis även handlar via sociala 
plattformar. Av de konsumenter som har 
köpt en vara efter att ha sett den på sociala 
medier säger 75 % att de har klickat på  
”köp” på en annan webbplats.

Eftersom många  
konsumenter söker efter  
julklappar online kan dina 

produkter öka i försäljning om 
du kan hitta möjligheter att få 

recensionssidor och influencers 
som kan uppmärksamma dem  

på ett positivt sätt.

HETT TIPS

HETT TIPS
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”Följ” för festliga 
favoriter.

När det gäller att upptäcka nya 
varumärken och produkter i jul säger 
majoriteten av respondenterna i 
åldrarna 18-24 (50 %) och 25-40 (37 %) 
att influencers har påverkat dem. Men 

det betyder inte att de inte fungerar för 
att engagera äldre målgrupper också: 
20 % mellan 41-56 och 9 % mellan 57-
66 har också övertygats att köpa nya 
varumärken och produkter av influencers. 

Kvinnor (24 %) är mer benägna att vända 
sig till nya varumärken och produkter 
än män (21 %) genom påverkan från 
influencers i sociala medier.

Vänner och  
familj vet bäst.

När det gäller att veta vad som är hett 
(och vad som inte är det) säger 80 % av 
konsumenterna att deras vänner och 
familj har en bättre förståelse för vad 
som är coolt och trendigt jämfört med 
influencers på sociala medier. Det är ingen 
överraskning att yngre konsumenter (18-24: 
29%, 25-40: 29%) är mer benägna än andra 
generationer att lita på influencers (41-56: 
18%, 57-66: 13%), men även de föredrar 
fortfarande att få förslag från personer 
de känner. P2P-rekommendationer är 
fortfarande den mest kraftfulla kraften. 

Vilka sociala medieplattformar har störst inflytande när det gäller att upptäcka produkter och genomföra köp i jul?

Tiktok Instagram Facebook Pinterest Youtube Snapchat

Gen Z

27%

80%

16%
33%

56%

33%

Millennials

18%

63%

56%

14%

17%

41%

Baby Boomers

18%

77%

6%

22%

Gen X

5%

45%

66%

11%

37%

3%

Överväg mikroinfluencers  
som har ett lokalt, personligt 

tilltal och mer engagerade 
följare. Konsumenterna tycker 
också att mikroinfluencers är 
mer trovärdiga och autentiska 

än influencer med  
stor följarbas.

D E N  P R E F E K TA  P R E S E N T E N

HETT TIPS
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Produkt- 
preferenser.

 
Elektronik: den överlägset mest populära  
presentkategorin under Black Friday.

Presentkort, produkter  
eller upplevelser? Det här  
toppar konsumenternas  
inköpslistor i jul.
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Det finns gott om 
prylar och manicker.

Underskatta inte teknikens kraft.  
Oavsett vem som handlar så är 
elektronik den absolut mest populära 
produktkategorin i årets julhandel. 
Jämfört med en genomsnittlig 

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

Elektronik

672%

Elektronik

716%

Elektronik

769%

Elektronik

520%

Smycken 
och tillbehör

203%

Smycken 
och tillbehör

176%

Smycken 
och tillbehör

189%

Smycken 
och tillbehör

173%

Smycken 
och tillbehör

257%

Elektronik

263%

Elektronik

289%

Elektronik

219%

Black Friday Cyber MondayWeek of Black Friday

Gen Z

Baby Boomers

Millennials

Gen X

 
Vilken kategori är populärast?

Festkläder.

Tekniska leksaker och prylar står i 
centrum på Black Friday och Cyber 
Monday, men glöm inte andra populära 
kategorier som konsumenterna gillar 
under hela julen, oavsett om det är rea 
eller inte. Även om det inte är 
 någon överraskning att elektronik  
är den kategori konsumenter lägger 

mest pengar på, så ligger skönhet och 
hälsa inte så långt efter.

Mode och kläder är en kategori som  
är ständigt populär bland konsumenter  
i fysisk handel under hela säsongen. Men, 
jakten på den perfekta presenten gör  
en hungrig. Mat och dryck står nämligen  
också på menyn som en populär kategori.

novemberdag såg Klarna en ökning av 
elektronikförsäljningen med 794 % på 
Black Friday, 222 % på Cyber Monday  
och 362 % under Black Week förra året. 

Ökning i procent jämfört med en genomsnittlig dag i november, per åldersgrupp och mest populära varukategori.
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In-storeOnline

Online

Online

De fem bästa kategorierna för att öka omsättningen i jul.

Skönhet 
och hälsa

16%

Mode  
och kläder

16%

Idrott  
och 

träning

Mat och 
dryck

30%

Sport och 
träning

17%

Produkter
för barn

17%

Mode och 
kläder

Elektronik

30%

Elektronik

42%

Barn-
produkter

19% 18%

In-store

Idrott  
och träning

16%

Mode  
och kläder

24%

Produkter
för barn

24%

Mat  
och dryck

26%

Skönhet och  
välbefinnande

20%

Produkter
för barn

19%

Elektronik

22%

Mode  
och kläder

26%

Elektronik

32%

Skönhet och 
hälsa

27%

In-store

De kategorier där kvinnor kommer att spendera mest. De kategorier där män kommer att spendera mest.

Smycken  
och  

accessoarer

17%

Elektronik

24%

Produkter
för barn

29%

Skönhet 
och  

välbefin-
nande

27%

Produkter
för barn

22%

Skor

17%

Mat  
och dryck

22%

Mode  
och kläder

33%

Skönhet 
och hälsa

37%

Mode  
och kläder

30%

18%

P R O D U K T P R E F E R E N S E R
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Är presentkort  
en bra present  
eller inte?

Även om majoriteten av konsumenterna 
(70 %) hellre skulle ge en fysisk gåva i jul, 
skulle nästan hälften av respondenterna 
(45 %) föredra att få ett presentkort 
istället för en fysisk gåva. Även om 
presentkorten kanske inte känns lika 
personliga, uppskattar mottagaren saker 
som de vet att de kommer att använda. 
 

Upplevelser? Nej, 
tack. Produkter? Ja!

Även om man kan tro att konsert- 
eller teaterbiljetter är ett toppenval, 
skulle faktiskt majoriteten (57 %) av 
konsumenterna hellre öppna ett paket 
innehållandes en fysisk produkt än en 
upplevelse i år. Detta kan bero på oro 
kopplat till hälsa och säkerhet på grund 
av pandemin, samt att evenemang ska 
ställas in eller skjutas upp, vilket ofta 
inträffade under 2020.

Holiday Report 2021.

28

HOT TIP

Gör det klassiska  
presentkortet mer attraktivt  

för shoppare genom att erbjuda 
ett mindre presentkort utan 
kostnad vid köp av ett större 

presentkort.

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

HETT TIPS
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Tidlöst är trendigt.

Glöm trenderna. Trendiga presenter är 
roliga, men majoriteten av konsumenterna 
(54 %) säger att de hellre skulle vilja få en 
minnessak eller en hållbar produkt med 
lång livslängd.

Retro kommer 
tillbaka.

När trenderna från 90-talet återvänder, 
återkommer även preferensen för 
nostalgiska gåvor (Tamagotchi, polaroid-
kameror, vintage t-shirtar och skivspelare). 
47 % i åldrarna 18-24, 41% 25-40 och 31 % 
av mellan 41-56 säger att dessa retrogåvor 
står högst på deras önskelistor i år.  

Ju fler presenter, 
desto bättre. 

Vem älskar inte att överösa vänner 
och familjemedlemmar med högar av 
presenter? För de allra flesta i mellan  
18-24 (68 %), 25-40 (68 %), 41-56 (71 %) 
och 57-66 (69 %) är kvantitet viktigt och 
de föredrar att ge flera mindre presenter 
än en enda stor present.

Prioritera produkter  
med varaktigt värde framför 

trender som är bortglömda om 
ett år. Ge dina produkter en mer 

tidlös lockelse och placera  
dessa mer centralt. 

HETT TIPS

P R O D U K T P R E F E R E N S E R
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Shopping- 
profiler.

Är du på jakt efter en överblick över  
konsumenternas shoppingpreferenser? Ta-da!

Lär känna säsongens  
konsumenter.
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Män.

2021 Holidays Unwrapped.

2

När shoppar de:  
Tidigt. 9% har redan börjat och  
ytterligare 11% kommer att börja  
före Black Friday. 

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (60%) 

Budget:  
3910 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal: 
 
In-store (40%) 

Föredragen 
butikstyp: 
Köpcentrum (38%) 
Outlets (37%)

Föredraget pris: 
980 sek (genomsnitt)

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

Fysisk produkt > upplevelse. 
56 % av männen skulle  
hellre få en fysisk produkt  
än en upplevelse. 

Presentkort vinner.
44 % av männen skulle  
hellre få ett presentkort  
än en fysisk gåva.

Mindre > mer.
45 % av männen skulle hellre  
få en stor gåva än flera små.

Favoritjulklapp:

Kategorierna med 
högst spend:
 
Online:
Elektronik (42%) 
Produkter för barn (19%) 
Mode och kläder (16%)

In-store:
Elektronik (30%) 
Mat och dryck (30%) 
Mode och kläder (18%)

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar i fysiska butiker (69 %)
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Män.

Hellre nytt än begagnat.  
75 % skulle föredra att få en ny gåva över  
en begagnad/vintagegåva, och 77 % av männen är 
öppna för att handla från nya eller framväxande 
varumärken i jul. 

Hållbarhet. 
49 % söker efter varumärken med en tydlig 
hållbarhetsprofil, och 46 % väljer alltid mer hållbara 
och miljövänliga alternativ för presentinslagning. 

Vilka andra faktorer  
är viktiga för dem?

2021 Holidays Unwrapped.

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (70%) 
Youtube (51%)

Vilka handlar de till?  
Familj (75%) 
Vänner (23%)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Elektronik (43%) 
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Kvinnor.

2021 Holidays Unwrapped.

4

När shoppar de:  
Tidigt – till och med tidigare  
än sina manliga motsvarigheter.  
13% av kvinnorna har redan börjat,  
och ytterligare 14% av kvinnorna  
planerar att börja före Black  
Friday (26 november). 

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (71%) 
 

Budget:  
 3570 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal 
 
Online (42%)

Föredragen 
butikstyp: 
Outlets (38%) 
Internationella kedjor (39%)

Föredraget pris: 
870 sek (genomsnitt)

Kategorierna med 
högst spend:
 
Online:
Skönhet och hälsa (37%) 
Mode och kläder (30%)  
Barnprodukter (29%)

In-store:
Mode och kläder (33%) 
Skönhet och hälsa (27%) 
Mat och dryck (22%)

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

Presentkort vinner.
45% av kvinnorna skulle  
hellre få ett presentkort  
än en fysisk present.

Mer > mindre.
71 % skulle hellre få flera  
små gåvor, än en stor gåva.

Fysisk produkt > upplevelse.
55% av kvinnorna skulle hellre  
få en fysisk produkt än  
en upplevelse.

Favoritjulklapp:

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar i fysiska butiker (60 %)
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Kvinnor.

Hellre nytt än begagnat..  
29 % av kvinnorna föredrar nya produkter framför 
begagnade produkter och 77 % av kvinnorna säger 
att de är öppna för att handla från nya och växande 
varumärken.

Erbjudanden och rabatter.
Kvinnor (48 %) är mer benägna att söka  
efter erbjudanden och rabatter när de väljer  
fysiska butiker.

Vilka andra faktorer  
är viktiga för dem?

2021 Holidays Unwrapped.

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (57%) 
Youtube (55%)

Vilka handlar de till?  
Familj (84%) 
Vänner (27%) 
Andra närstående (42%)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Skönhet och hälsa (37%)
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Gen Z.

2021 Holidays Unwrapped.

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

När shoppar de:  
Tidigt. 23 % planerar att börja före  
Black Friday och 10 % har redan börjat.

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (60 %) 

Budget:  
3540 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal 
 
Online (41%)

Föredragen 
butikstyp: 
Internationella kedjor (50 %)  
Köpcentrum (45 %)

Föredraget pris: 
1120 sek (genomsnitt)

Kategorierna med 
högst spend: 
 
Online:
Skönhet och hälsa (44 %) 
Mode och kläder (42 %) 
Smycken och accessoarer (37 %)

In-store:
Mode och kläder (42 %) 
Smycken och accessoarer (37 %) 
Skönhet och hälsa (31 %)

6

Presentkort vinner.  
35 % skulle hellre få ett 
presentkort än en fysisk  
present i jul.

Mer > mindre.
68 % skulle hellre få flera 
presenter än en stor gåva.

Fysisk produkt > upplevelse.
65 % skulle hellre få en fysisk  
produkt än en upplevelse.

Favoritjulklapp:

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar i fysiska butiker (60 %)
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Gen Z.

 
Nytt hellre än begagnat.  
63 % skulle hellre få en ny present än en begagnad, 
och 78 % säger att de är öppna för att köpa från  
nya och växande varumärken.

Sentiment en nostalgie.  
49 % skulle hellre få någonting varaktigt än något 
trendigt, och 47 % säger att nostalgiska gåvor och 
retrogåvor är högst upp på årets önskelistor. 

Hållbarhet.  
63 % är mer benägna att undersöka och handla från 
varumärken med en tydlig hållbarhetsprofil, och 61 % 
väljer alltid mer hållbara eller miljövänliga alternativ 
för paketinslagning.

Sociala medier. 
50 % har köpt en produkt efter att ha sett den  
på sociala medier, och 71 % är intresserade av  
att delta i livestreamade shopping-event i jul.

Flexibla köpalternativ. 
41 % letar efter flexibla betalalternativ för  
så smidig och effektiv julhandel som möjligt. 

Vilka andra faktorer  
är viktiga för dem?

2021 Holidays Unwrapped.

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (80%) 
Youtube (56%)

Vilka handlar de till?  
Familj (81%) 
Vänner (42%)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Skönhet och hälsa (41%)
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När shoppar de:  
Tidigt. 18% planerar att börja före  
Black Friday, och ytterligare 9%  
har redan börjat. 

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (72%)

Budget:  
4420 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal 
 
Online (57%)* 

Föredragen 
butikstyp: 
Internationella kedjor (43%)  
Reabutiker och utförsäljningar (43%)

*den största preferensen för onlineshopping för alla åldersgrupper

Föredraget pris: 
1290 sek (genomsnitt)

Kategorierna med 
högst spend: 
 
Online:
Elektronik (38%) 
Barnprodukter (36%) 
Skönhet och hälsa (35%)

In-store:
Mode och kläder (27%) 
Elektronik (27%) 
Skönhet och hälsa (25%)

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar in-store (57%)

8

Presentkort vinner.  
48 % skulle hellre få  
ett presentkort än 
en fysisk present.

Mer > mindre.
71 % skulle hellre få flera  
små gåvor över en stor gåva.

Fysisk produkt > upplevelse.
52 % skulle hellre få en fysisk  
produkt än en upplevelse.

Favoritjulklapp:
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Millennials.

Den perfekta gåvan > familjetid. 
De flesta (64 %) är mer inriktade på att få tag på  
den perfekta presenten än på att ägna kvalitetstid  
åt vänner och familj. 

Hållbarhet.  
54 % söker och är mer benägna att köpa från 
varumärken med en tydlig hållbarhetsprofil,  
och 49 % väljer alltid mer hållbara alternativ  
för paketinslagning.

Flexibla köpalternativ.  
47 % letar efter flexibla betalalternativ för  
så smidig och effektiv julhandel som möjligt. 

Sociala medier. 
63 % har köpt en produkt efter att  
ha sett den på sociala medier – mest av alla  
åldersgrupper – och 46 % är intresserade  
av att delta i livestreamade shoppingevent.

2021 Holidays Unwrapped.

Vilka andra faktorer  
är viktiga för dem?

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (63%) 
Youtube (56%)

Vilka handlar de till?  
Familj (82 %) 
Vänner (52 %)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Skönhet och hälsa (35 %)  
Elektronik (35 %)
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När shoppar de:  
Tidigt – denna åldersgrupp har 
det största antalet konsumenter som  
redan har börjat (12%). Ytterligare 12%  
planerar att börja innan Black Friday. 

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (67%) 

Budget:  
 3510 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal 
 
Online (43%)

Föredragen 
butikstyp: 
Internationella kedjor (39%)  
köpcentrum (39%)

Föredraget pris: 
840 sek (genomsnitt)

Kategorierna med 
högst spend: 
 
Online:
Elektronik (32%) 
Skönhet och hälsa (29%)  
Mode och kläder  (26%)

In-store:
Mode och kläder  (27%) 
Skönhet och hälsa (21%)  
Elektronik (20%)

Presentkort vinner.  
48 % skulle hellre få  
ett presentkort än 
en fysisk present.

Mer > mindre.
71 % skulle hellre få flera  
små gåvor över en stor gåva.

Fysisk produkt > upplevelse.
52 % skulle hellre få en fysisk  
produkt än en upplevelse.

Favoritjulklapp:

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar i fysiska butiker (68 %)
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Gen X.

Kvalitetstid med familjen.  
74 % är mer inriktade på att ägna  
kvalitetstid åt familj och vänner än på  
att hitta den perfekta presenten.

Hållbarhet.  
48 % söker och är mer benägna att köpa från 
varumärken med en tydlig hållbarhetsprofil,  
och 45 % väljer alltid mer hållbara alternativ  
för paketinslagning.

Flexibla köpalternativ.  
34 % letar efter flexibla betalalternativ för  
så smidig och effektiv julhandel som möjligt.

Vilka andra faktorer  
är viktiga för dem?

2021 Holidays Unwrapped.

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (66%) 
Youtube (45%)

Vilka handlar de till?  
Familj (84 %) 
Vänner (22 %)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Elektronik (31 %) 
Hälsa och skönhet (29 %)
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Baby Boomers.
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När shoppar de:  
Tidigt. 11 % har redan börjat, och 
ytterligare 8% planerar att börja  
innan Black Friday. 

Föredragen 
betalningsmetod: 
 
Betalkort (62 %)

Budget:  
3180 sek (genomsnitt)

Föredragen 
shoppingkanal 
 
Personligen (48 %)

Föredragen 
butikstyp: 
Mindre butiker (39 %) 
Köpcentrum (34 %)

Föredraget pris: 
660 sek (genomsnitt)

Kategorierna med 
högst spend: 
 
Online:
Elektronik (27 %) 
Barnprodukter (24 %) 
Mode och kläder (16 %)

In-store:
Mode och kläder (23 %) 
Barnprodukter (22 %) 
Elektronik (16 %)

Presentkort vinner.  
43 % skulle hellre få  
ett presentkort än 
en fysisk present.

Mer > mindre.
69 % skulle hellre få flera  
små gåvor över en stor gåva.

Fysisk produkt > upplevelse.
57 % skulle hellre få en fysisk  
produkt än en upplevelse.

Favoritjulklapp:

Såhär utforskar  
de produkter:  
Letar in-store (73%)
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Vilka andra faktorer 
är viktiga för dem?

Kvalitetstid med familjen. 
80 % är mer inriktade på att ägna kvalitetstid  
åt familj och vänner än på att hitta de perfekta 
presenten, faktum är att det är mest troligt  
av alla åldersgrupper.

Bekvämlighet. 
Av alla generationer är den här generationen den  
som bryr sig mest om bekvämligheten när de väljer  
en fysisk butik, såsom läge och närhet (50 %). 

Traditionella annonser.  
Av alla generationer är den här generationen  
den som med störst sannolikhet (33 %) upptäcker 
julklappar via traditionella annonser i tidningar  
och dylikt.

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

Favoritplattformar på 
sociala medier för att 
upptäcka produkter:  
Facebook (77%) 
Youtube (22%)

Vilka handlar de till?  
Familj (75 %) 
Vänner (29 %)

Favoritkategori att 
lägga pengar på?  
 
Resor och upplevelser (27 %) 
Mat och dryck (25 %)

Baby Boomers.
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Låt oss göra dig redo för julen.
Om du vill veta mer om hur det är att använda sig av Klarnas lösningar,  

gå till klarna.com/se/foretag/ eller kontakta vårt team på merchant@klarna.com.

Om Klarna. 
Vi gör shopping enklare, säkrare och smidigare. Klarna är en av världens ledande 

betalningsleverantörer och en fullt licensierad bank, som revolutionerar betalningar och 
banktjänster, och skapa smidigast möjliga shoppingupplevelse för både konsumenter och 

handlare. Bland Klarnas över 250,000 anslutna handlare finns företag som H&M, IKEA, Expedia 
Group, Samsung, ASOS, Abercrombie & Fitch, Nike och AliExpress. Genom Klarnas innovativa 
shoppingupplevelse erbjuder våra handlare tjänster som sträcker sig bortom betalningar, och 

ger konsumenter möjlighet att ta kontroll över sin personliga ekonomi. Klarna är ett av de högst 
värderade privata fintechbolagen i världen med en värdering på 45,6 miljarder USD. Klarna 

grundades 2005, har över 4,000 medarbetare och är verksamt i 17 länder.  
För mer information, besök klarna.com. 

Rapporten är baserad på statistik från Klarnas 
undersökning och insikter från Klarnas shoppingdata.  
Vi analyserade:

Metod.

• Resultaten av en undersökning bland 3 506 
svenska Klarna-användare i åldrarna 18-66+, som 
genomfördes i augusti 2021. Definitioner för varje 
åldersgrupp är Gen Z (18-24); Millennials (25-40);  
Gen X (41-56); Boomers (57-66).  

• Resultaten av en undersökning bland 1020 svenska 
konsumenter i åldrarna 18-66+ år, som publicerades  
i augusti 2021, genomförd av forskningsbyrån Dynata.  

• De mest sparade objekten Klarnas svenska  
app mellan januari-juli 2021. 

• Klarnas shoppingdata från onlineköp i Sverige  
under perioden november och december 2020.

http://klarna.com/se/foretag/
mailto:www.klarna.com?subject=

