Svensk Handels

Julrapport 2020

Julhandeln 2020 i sammanfattning
▪

Årets jul blir lite annorlunda. Coronapandemin påverkar inte bara människors hälsa, utan också möjligheterna att handla och umgås med släkt
och vänner som man brukar. Men de flesta strävar efter att hitta bra lösningar, inklusive att undvika trängsel i handeln. Fler än vanligt har
handlat julklappar under november och i samband med Black Week och det var e-handeln som växte. Resultatet av två konsumentundersökningar indikerar att vi inte kommer att lägga mer pengar på julklappsköpen i år än förra året. Vi väntas alltså även i år köpa julklappar för
21 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 3200 kronor per person som köper julklappar. Något färre väntas handla julklappar än förra året,
men i genomsnitt för något mer pengar per person.

▪

Merförsäljningen för hela detaljhandeln under december stannar dock på 12 miljarder kronor jämfört med den genomsnittliga
månadsförsäljningen under 2020. Även denna siffra ligger i nivå med föregående år. Ungefär 5 miljarder kronor av julklappsköpen har skett
redan i november, och ca 4 miljarder kronor av julklappsköpen och matinköpen är en omfördelning av köp som under andra månader går till
annan egen konsumtion.

▪

Black Week och Black Friday är startskottet på julhandeln och låg i år helt i november månad. Black Week bidrog därmed till att avlasta
julhandeln under december genom att inköpen sprids ut under en längre period. Det har varit viktigt för att undvika trängsel i både fysiska
miljöer som i logistikkedjan för e-handelsleveranser.

▪

Statskassan drygas ut i samband med julhandeln. 31 miljarder kronor väntas handeln generera i skatteintäkter enbart under december.
Julhandeln väntas också medföra extra jobbtillfällen i framför allt dagligvaruhandeln. Inom sällanköpsvaruhandeln väntas extrajobben
dock bli betydligt färre än förra året.

▪

Näthandeln ökar kraftigt i år, och för första gången är nätet den vanligaste platsen att handla julklappar. 46 procent av konsumenterna
väntas köpa majoriteten av sina julklappar på nätet. Detta bidrar till minskad trängsel i fysiska butiker, men ökar vikten av att trängsel kan
undvikas på utlämningsställen.

▪

Julen är detaljhandelns viktigaste försäljningsperiod under året och allra högst rankas den av dagligvaruhandeln. 8 av 10
dagligvaruhandlare anger att julen är viktig för försäljningen. Julskinka, choklad, fisk och skaldjur är några av de produkter som lär få en
försäljningsskjuts även under årets julvecka, även om de kommer att avnjutas i mindre sällskap.
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21
Miljarder kronor
väntas svenskarna
totalt köpa julklappar
för 2020

+/- 0
Julklappshandeln och
merförsäljningen blir i
stort sett oförändrad
jämfört med 2019

3200

12
Miljarder kronor
i merförsäljning
totalt under
december

Kronor väntas
svensken i genomsnitt
köpa julklappar för
2020

Julhandeln i siffror
Källa: HUI Research Julhandelsprognos 2020, detaljhandelsindex (SCB), konsumentundersökning samt egna beräkningar

December viktigaste månaden
för försäljningen i detaljhandeln
Månadernas respektive andel av detaljhandelns helårsförsäljning
12%

10%

10%

8%

December är den viktigaste månaden
för försäljningen i detaljhandeln och
motsvarar normalt omkring 10
procent av detaljhandelns totala
årsomsättning. I år är det många
företag som skulle behöva ta igen lite
av vad som förlorats tidigare under
året. Samtidigt ska trängsel undvikas.
Försäljningen i hela detaljhandeln i
december
väntas i år uppgå till
81,7 miljarder kronor.
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De branscher som vanligen får
en försäljningsskjuts under december
redovisas på nästa sida.
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Källa: Detaljhandelsindex (SCB) och HUI:s julhandelsprognos 2020.

Leksakshandeln får vanligen
störst uppsving i decemberhandeln
Leksaker

21%

Böcker

Leksaker, böcker samt
elektronik får vanligen störst
uppsving under december.

14%

Elektronik

13%

Heminredning

12%

Kläder

11%

Ur, optik, guld

10%

Dagligvaror

10%

Sport

10%

Decembers andel av
årets totala
försäljning i
detaljhandelns olika
delbranscher

Det är endast järn, bygg och
färghandeln som i december
brukar sälja mindre än en
genomsnittlig månad.

Försäljningsandel i december
Genomsnittlig försäljningsandel per månad

Skor

9%

Möbler

9%

Järn, bygg, färg
4

7%

Källa: Detaljhanddelsindex (SCB), statistik för 2019

… men decemberhandeln har inte växt i
samma takt som novemberhandeln och
den svenska ekonomin sedan 2015

Decemberhandelns omsättning
ökar normalt när ekonomin och
befolkningen växer…

Novemberhandel, decemberhandel och BNP,
indexerad utveckling, 2010=100

Detaljhandelns omsättning i november och
december.
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Källa: Detaljhandelsindex (SCB), samt HUI Researchs julhandelsprognos 2019.

Julhandeln bidrar även till statskassan

5,2
5
Antal miljarder kronor som
handeln väntas generera i
skatteintäkter
till följd av merförsäljning
under december 2020.
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31
Antal miljarder kronor
som handeln prognostiseras
bidra med
i skatteintäkter under
december 2020.

315
Antal miljarder kronor
som handeln prognostiseras
bidra med i skatteintäkter
under 2020.

Källa: SCB och egna beräkningar

Var femte handlare tar in extrapersonal i jul
Fråga: Kommer din butik/verksamhet ta in
extrapersonal under julhandeln?

45%
39%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

27%

20%

I genomsnitt
kommer dessa ta in

19%
13%

Av alla handlare
planerar att ta in
extrapersonal.

9%

Sällanköpsvarubutiker
2019

7

9%

personer extra
under julen

0%
Dagligvarubutiker
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E-handlare

Julen är årets mest intensiva
period för många handlare. För att
möta detta, öka öppettider samt
säkerställa att inte trängsel
uppstår under jul- och
nyårshelgen tar var femte
handlare in extrapersonal. Ofta är
det unga personer som får in foten
på arbetsmarknaden.

Totalt skapar
I år räknar julhandeln
fler dagligvaruhandlare

1000015000

med att ta in extrapersonal
jämfört med 2019. Inom
sällanköpsvaruhandeln minskar
dock behovet av extrapersonal.

extra jobbtillfällen

2020

Källa: Handelsbarometern, extrafrågor.

Svensk Handels prognos för 2020:
Oförändrad omsättning i julklappshandeln
Julhandeln i december växer normalt i takt med att ekonomin och befolkningen växer. Under andra halvan av 2010talet är det dock främst novemberhandeln som växt, vilket delvis skett på decemberhandelns bekostnad.
Julklappshandeln startar i samband med Black Week/Friday, och fler är ute tidigt och handlar julklappar till bra
priser. I år var detta tydligare än tidigare år, då 70 procent av de som handlade under Black Week uppgav att de då
delvis skulle köpa julklappar.
I år är HUI Researchs huvudscenario att julhandeln (detaljhandelns omsättning i december) ökar med 1 procent,
och landar på 81,7 miljarder kronor. Detta omfattar all detaljhandel, både mat och andra varor. Baserat på två
riksrepresentativa konsumentundersökningar bedömer Svensk Handel att 2020 års julklappshandel kommer att
uppgå till storleksordningen 21 miljarder kronor. Det är samma totalnivå som Svensk Handels uppföljning
visade för 2019 års julklappshandel och det motsvarar i år ca 3200 kronor per person som handlar
julklappar. Det är en något lägre andel personer som väntas handla julklappar jämfört med i fjol, men i
genomsnitt väntas de handla för lite högre belopp per person än förra året (3000 kronor). Att undvika trängsel i den
fysiska handeln är av avgörande betydelse i år. Ungefär 5 miljarder kronor av julklappshandeln har skett redan i
november och under Black Friday/Black Week, som därmed har bidragit till att avlasta julhandeln i december
genom att inköpen sprids ut under längre tid.
Att julklappshandeln inte väntas växa i år beror på samhällsrestriktionerna till följd av Coronapandemin och att
butiksbesöken minskar. Julklappsinköpen på nätet ökar samtidigt kraftigt. Men coronapandemin har utöver detta
medfört att konsumenternas syn på den svenska ekonomin är negativ vilket också har en avkylande effekt på
julhandeln. Ett förhållande som verkar i motsatt riktning är att i princip hela svenska befolkningen kommer att
stanna i Sverige under jul- och nyårshelgen. Utlandsresor uteblir i stor utsträckning. Därmed är det fler än
föregående år som kommer att handla mat och julklappar, men denna effekt bedöms inte överväga de nämnda
negativa effekterna, och därför stannar julklappshandeln på ungefär samma nivå som förra året. Osäkerheten
gällande de närmaste veckornas utveckling är samtidigt stor.
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Försäljningsbegreppen kring
jul
Julhandeln: Avser
detaljhandelns totala försäljning
i december – både mat och
andra varor.
Merförsäljningen i
december: Avser hela
detaljhandelns ökade
omsättning jämfört med en
genomsnittlig månad.
Julklappshandeln: Totala
köpbeloppet för julklappar, som
kan inhandlas både i november
och december.

Julhandeln – vad tycker
konsumenterna och hur
handlar de?
9

Vänner och familj, julmat och julpynt
viktigast för att skapa en ”riktig jul”
Fråga: Vilka av följande är viktigast för att det ska bli ”en riktig jul”? (max fyra alternativ)

Vänner och familj

58%

Julmat

55%

Julpyntning hemma

40%

Julgran

31%

Snö

26%

Julmusik

24%

Julklappar

24%

Kalle Ankas jul på TV

21%

Pepparkakor och lussebullar

13%

Julpyntning i butik/på stan

8%

Jultomten

10

6 av 10 anser att vänner
och familj är viktigast för
att skapa en riktig jul, följt
av julmat och julpynt. Det är
samma prioritering som förra året,
vilket visar att traditioner och
förväntningar kopplade till julen är
starka, även ett ovanligt år som
2020.

7%

Jag firar inte jul
Annat

Vänner och familj viktigast,
jultomten minst
viktig för att skapa
en ”riktig jul”

6%
2%

Endast 1 av 14 anser att
jultomten är ett måste för
att skapa en riktig jul.

Källa: Konsumentundersökning november 2020

Flest sökningar efter julklappar
under Black Week
Diagrammet innehåller statistik
från Google Trends och visar
populariteten för söktermen
”Julklapp” i Sverige mellan oktober
och december 2019.
Dagen med flest sökningar
får index 100.

Förekomst av söktermen ”julklapp” 2019 enligt Google Trends
120
HUI avslöjar årets
julklapp
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Black
Friday

21 dec

Den 20 november 2019
var den dag som hade flest
julklappssökningar. Det datumet
avslöjade HUI vad som blev årets
julklapp.
Efter årets julklapp minskade
sökningarna något för att sedan öka
fram mot julafton. Flest sökningar
skedde måndagarna efter andra och
tredje advent. Den sista söktoppen
är 21 december varefter
sökningarna avtar dagarna innan
julafton.

0
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Källa: Google Trends

Trendbrott – vanligast att handla
julklapparna på nätet i år
Fråga: Var köper du majoriteten av dina julklappar?

50%

Coronapandemin har förändrat
våra köpmönster och fått fler att
e-handla olika sorters varor.
Nästan varannan person
planerar att köpa majoriteten av
julklapparna på nätet i år.

46%

45%

40%
35%

38%
35%
28%

30%
25%

Tidigare har det varit vanligast
att köpa sina julklappar i butiker
på orten där man bor.

20%
14%

15%

11%

10%

10%

6%

5%

5% 5%
1%

1%

0%
På nätet (ehandel)

I butiker på orten
där jag bor

Jag köper inga
Jag gör
Jag firar inte jul
julklappar
shoppingresor till
andra platser
2019

Annat

2020
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Källa: Konsumentundersökning november 2020

Julklappar via nätet ökar i alla åldersgrupper
Fråga: Var köper du majoriteten av dina julklappar?
Andel som svarat ”På nätet (e-handel)”

60%

55%

53%

50%

50%

47%

Andelen som köper majoriteten av
julklapparna på nätet har ökat i alla
åldersgrupper. Störst är ökningen i
åldersgruppen 56-65 år där ökningen
är 20 procentenheter jämfört med
2019.

49%

47%

44%
40%

36%

35%

30%
24%

24%
20%

17%

Skillnaden i användningen av nätet för
julklappsinköp mellan yngre och äldre
befolkningsgrupper har minskat
betydligt 2020 utom när det gäller
gruppen 66-80 år där ökningen i
procentenheter är ungefär lika hög
som i de yngre befolkningsgrupperna
men från betydligt lägre nivåer.

10%

0%
18-25 år

26-35 år

36-45 år
2019

13

46-55 år

56-65 år

66-80 år

2020

Källa: Konsumentundersökning november 2020

Fler har ambitionen att dra ner på
konsumtionen i jul
Fråga: Kommer du att handla mer eller mindre av följande under julhandeln i år jämfört med förra året?

2020

55%

34%

3%

Julmat

8%

Julklappar

2019

8%

2020

62%

12%

2019

54%

9%

0%

10%

20%

30%

6%

32%

49%

3%

35%

40%
Mer

14

24%

50%

Oförändrat

60%
Mindre

70%

Även i år är det fler som svarar att de
tänker handla färre julklappar och
mindre julmat jämfört med de som
anger att de tänker handla mer.
Coronarestriktioner som innebär att
vi inte kan träffa nära och kära på
samma sätt som tidigare bidrar
sannolikt till en dämpad julrelaterad
konsumtionen i år.
Jämfört med förra årets mätning
(2019) så är det fler som anger att de
tänker dra ner på julmaten, medan
andelen som anger att de tänker dra
ner på julklappar är något färre.

6%

80%

90%

100%

Vet ej

Källa: Konsumentundersökning november 2019 och 2020

4 av 10 har köpt eller planerade att köpa
julklappar under Black Week
Har du köpt, eller planerar du att köpa julklappar
under Black Week/Black Friday?

6%

För många konsumenter är Black
Friday/Week startskottet för
julklappsinköpen. 4 av 10 handlar
julklappar under Black Friday och Black
Week.

8%

Yngre handlar mer julklappar under Black
Friday än övriga befolkningen. 6 av 10
mellan 18-25 år handlar julklappar under
rean och 2 av 10 handlar majoriteten av
julklapparna då. Personer över 65 år
utnyttjar Black Friday i minst utsträckning
för julklappsköp. Enbart 1 av 10 över 65 år
handlar julklappar under Black Friday och
Black Week.

32%

54%

Ja, majoriteten av julklapparna

15

Ja, några julklappar

Nej

Vet ej

Källa: Konsumentundersökning november 2020

6 av 10 planerar att köpa
någon julklapp via nätet i år
62 procent anger att de kommer att köpa några av julklapparna på internet i år. Det är fler än tidigare, förra året svarade
54 procent att de kommer att köpa julklappar på internet.
Kommer du att köpa några julklappar på nätet i år?
(2020)

Jämförelse andel som svarat att de kommer köpa några
julklappar på internet, 2016-2020

70%

13%
60%

57%

58%

2017

2018

51%

62%
54%

50%
40%

25%
62%

30%
20%
10%
0%

2016
Ja

16

Nej

2019

2020

Vet ej/har inte bestämt mig än

Källa: Konsumentundersökning november 2020

Var tredje person planerar att öka sina
julklappsinköp på nätet i år
Kommer du att köpa fler julklappar på nätet i år
jämfört med förra året? (2020)

Jämförelse andel som svarat ja, 2016-2020

35%

17%

33%

30%

33%
25%

22%
20%

20%

17%

15%

15%
10%
5%

51%
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2018
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2020

Vet ej/inte bestämt mig än

Källa: Konsumentundersökning november 2020

Fler än en av sex planerar att köpa sina
julklappar från utländska företag
17 procent anger att de kommer att köpa julklappar från utländska hemsidor. Det är en ökning jämfört med 2018 och 2019
men lägre än 2016 och 2017.
Kommer du att köpa några julklappar från utländska
hemsidor/företag? (2020)

Jämförelse andel som svarat ja, 2016-2020

30%

28%
26%

17%

22%

25%
20%
17%
15%

13%

12%

10%

5%

61%
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Vet ej/inte bestämt mig än

Källa: Konsumentundersökning november 2020

Miljö och hållbarhet fortsatt viktigt
när vi köper julklappar…
Hur viktig är miljö- och hållbarhetsaspekten
när du handlar julklappar?

Kvinnor

Viktig 47%

Viktig; 40%

Varken eller;
32%

Oviktig; 24%

Män

Det är en
minskning med
5 procentenheter
jämfört med förra
året

Viktig 33%

Fyra av tio personer
anser i likhet med förra
årets mätning att miljöoch hållbarhetsaspekter
är viktigt när de handlar
julklappar.

Kvinnor anser i högre
grad än män att
julklapparna ska
vara hållbara och
miljövänliga.

Vet ej; 5%

19

Källa: Konsumentundersökning november 2020

… och ännu viktigare när vi köper julmat
Hur viktig är miljö- och hållbarhetsaspekten
när du handlar julmat?

Kvinnor

Viktig; 49%

Viktig 55%

Varken eller;
27%

Miljö och hållbarhetsaspekten är särskilt viktig
när vi handlar julmat.
Varannan person
har miljö- och
hållbarhetsaspekter i
åtanke när
de handlar julmat.
Även åsikterna gällande
julmaten är mycket stabila
jämfört med föregående år.

Män
Oviktig; 20%

Viktig 43%
Vet ej; 4%
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Källa: Konsumentundersökning november 2020

Roligare att ge än att få julklappar
Fler blir glada av att ge än att få julklappar. Nästan 8 av 10 blir glada av att ge julklappar samtidigt
som cirka 6 av 10 uppger att de blir glada av att få julklappar.

Jag blir glad av att ge julklappar

79%
Blir glada av att ge
julklappar

21

Jag blir glad av att få julklappar

Fråga: Hur väl instämmer
du i följande påståenden?
Svaren som redovisas är de som
angett ”Instämmer helt” samt
”Instämmer i hög grad”.

56%
Blir glada av att få
julklappar

Källa: Konsumentundersökning november 2018

Julhandeln
– årets största mathögtid
22

Handelns viktigaste högtid
Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik?

80%

I diagrammen redovisas de som svarat ”viktig”

6 av 10
handlare anser
att julen är viktig
för försäljningen

71%
70%
60%
50%

47%
39%

40%

39%

36%
32%

32%
28%

30%

27%

24%

20%

14%
8%

10%
0%
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Jul

Påsk

Nyår

Midsommar

Black
Mellandagsrean
Friday/Cyber
Monday

Mors dag

Alla hjärtans
dag

Fars dag

Halloween

Nationaldagen

Singles Day

Källa: Svensk Handel, extrafrågor Handelsbarometern januari 2020

Julen särskilt viktig för
dagligvaruhandeln
Dagligvaruhandel;
84%
Sällanköpsvaruhandel;
73%
E-handel;
57%

Drygt 8 av 10
dagligvaruhandlare
anser att julen är viktig
för försäljningen.

Vilken betydelse anser du att följande helger och högtider har för försäljningen i din butik?
I diagrammen redovisas de som svarat ”viktig”
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Källa: Svensk Handel, extrafrågor Handelsbarometern januari 2020

Julskinkor för över 200 miljoner kronor
såldes under julveckan 2019

Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen under
veckan innan julhelgen (v.51) 2019
med cirka 34%, eller 1,3 miljarder kronor, jämfört med en
genomsnittlig vecka.
Vecka 51 utmärkte sig bland 2019 års topp 5 veckor med
högst försäljning. Utöver detta är påskveckan och
midsommarveckan med på topplistan.
Julskinka, choklad, samt konserverad och färsk
fisk/skaldjur var de produkter som ökade mest under
julveckan jämfört med en genomsnittlig vecka. Även
kaffe, läsk, gräddprodukter och hårdost är storsäljare
under julveckan.
37 procent av den årliga försäljningen av Jul-/helgskinka
skedde veckan innan jul. Det motsvarar
224 miljoner kronor.

25

Källa: Nielsen ScanTrack

Om undersökningen
▪ Underlaget i Svensk Handels julrapport är baserat på två konsumentundersökningar genomförda
av externt undersökningsföretag under november och december 2020, extrafrågor i samband med
Svensk Handels Handelsbarometer, samt Nielsen ScanTrack.
▪ Konsumentundersökningarna genomfördes av en oberoende part i två separata webbenkäter där
1005 respektive 1012 personer i Sverige mellan 18 och 80 år deltog. Respondenterna är representativa
för fördelningen i riket med avseende på kön, ålder och geografi. Undersökningarna genomfördes i
november och december 2020. Det statistiska underlaget för prognosen över årets julklappsköp består
av svaren från drygt 2000 respondenter.
▪ Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research. Extrafrågorna i samband med
Handelsbarometern ställs i en telefonundersökning som varje månad distribueras till 450 slumpvis
utvalda dagligvaruhandlare, sällanköpsvaruhandlare och e-handlare. Extrafrågorna som redovisas i
denna rapport är från handelsbarometern januari och november 2020.
▪ Nielsen ScanTrack avser Dagligvaruhandeln exklusive s.k. Hard Discount. Nielsen är ett företag som
studerar konsumenter i olika länder för att skapa insikter kring köptrender och mediavanor. Nielsen
genomför kontinuerligt undersökningar över försäljningen i dagligvaruhandeln i Sverige. De använder
sig av Nielsen ScanTrack som samlar data från kassasystemens avlästa streckkoder. Resultaten från
Nielsens undersökningar ligger till grund för delar av statistiken som presenteras i denna rapport.
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Kontaktuppgifter
För mer information:
Johan Davidson, Chefsekonom Svensk Handel, 070- 698 39 02
Amina Kaplan, Analytic Consultant Nielsen (gällande sid 25 och 26), 076-695 39 84
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650
För metod- och faktafrågor om rapporten kontakta:
Mattias Danielsson, Analytiker Svensk Handel, 070-580 85 52
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