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Danskerne køber flere gaver online 
 
Julehandelen topper i denne uge, og der er udsigt til at endnu flere julegaver bliver købt 

på nettet end tidligere. 

 

31 procent af danskerne forventer at købe flere gaver online end de gjorde sidste år.  

Det viser friske data fra en spørgeskemaundersøgelse, som PriceRunner har 

gennemført blandt 1000 brugere af Danmarks største prissammenligningstjeneste 

www.pricerunner.dk  

 

”Det er overraskende stor stigning, men den kommer som sådan ikke bag på os.  

Forbrugerne vil gerne forberede sig godt på julehandelen, og det gør de online. De 

finder og køber gaven online, men bestiller den til levering i butikkerne. Det er en win-

win for butikkerne, der får en god mulighed for at lave et mersalg, når vi kommer i 

butikken for at hente den bestilte gave,” siger Martin Andersen, direktør for 

PriceRunner. 

Handler både online og offline 

Julegaver købes både online og i de fysiske butikker. 66 procent af de adspurgte i 

undersøgelsen forventer at de i overvejende grad vil købe deres julegaver både online 

og i en fysisk butik.  12 procent vil i overvejende grad købe dem i en fysisk butik mens 

18 procent primært køber julegaverne online. 

 

”Den fysiske butik er vigtig for os i julehandlen, når vi skal finde julegaver. Vi køber 

gaverne såvel online som offline, og derfor er det vigtigt at butikkerne har både en 

online afdeling og en fysisk afdeling,” siger Martin Andersen. 

Populære julegaver lige nu 
Gavekortet og tøj er fortsat topscorerne hos danskerne, når de ønsker sig gaver. Blandt 

de mest populære gaver ser vi lige nu: 

 

1. Spinmaster Luvabella dukker 

2. LEGO – Boost sættet og Harry Potter Hogwarts Great Hall sættet 

3. Royal Copenhagen krus, kopper og tallerkner 

4. Gasbrænder til madlavning 

5. Vakuumpakker 

6. Apple Airpods 

7. Bose Quiet Comfort 35 2 

8. Birkenstock Sandaler 
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9. Google Home mini 

10. Spil til Playstation 4 

11. Aktivitetsure som Garmin vivofit 4 eller Jr. 

12. Fujifilm Instax Mini 9 

13. Saphe 1000 trafikalarm 

14. Hövding 2.0 (cykelhjelm) 

15. Bezzerwizzer Hint  

Facts om danskernes julehandel 2018 

 
• 62 procent vil i overvejende grad købe julegaver både online og i fysiske 

butikker 
• 44 procent bedst kan lide at købe gaver i en fysisk butik 
• 42 procent kan bedst lide at købe deres gaver i en online butik  
• 47 procent køber gaver i de lokale butikker, når de køber julegaver i fysiske 

butikker 
• 43 procent kører til nærmeste større handelsby eller butikscenter  
• 25 procent køber i fysisk butik fordi de synes, det er vigtigt at handle lokalt 
• 26 procent køber gaverne i en fysisk butik, fordi det er nemmere at bytte gaven 

end hvis de er købt online.  
• 56 procent køber deres julegaver i en online butik fordi der finder de den laveste 

pris  
• 54 procent vælger at få de indkøbte gaver leveret i en pakkeshop efter 

onlinekøb.  
• 46 procent har et samlet julegavebudget på op til 3000 kroner  
• 10 procent har et budget på max 1000 kroner 
• 66 procent har det samme julebudget som sidste år – 16 procent her et mindre 

julebudget, mens 18 procent har et større budget 

Kontaktperson 

Martin Andersen 

Country Manager, PriceRunner Danmark 

+45 28 29 50 07 

Martin.andersen@pricerunner.com 

Om PriceRunner 

PriceRunner er den største uafhængige pris og produkt sammenligningstjeneste i 

Danmark med mere 1,3 millioner produkter. Vi sammenligner priser fra 6.500 butikker 

i 27 lande, der alle leverer til Danmark. PriceRunner har samlet mere end 10 millioner 

besøg om måneden i de fire lande, som vi opererer i. 

 

Vi hjælper millioner af forbrugere til at finde bedre produkter og samtidigt spare penge 

gennem køb til billigste pris. På PriceRunner kan du sammenligne produkter, priser, 

specifikationer, læse professionelle produkttest og brugeranmeldelser af produkter og 



  

 3 

butikker. Virksomheden har 117 ansatte på kontorerne i Stockholm, Sverige og 

Nykøbing Falster, Danmark. 


