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Udsigt til julegavebytning for 
300 mio. kr.  

Af: Økonom Kristian Skriver 

I løbet af december vil danske husholdninger købe varer i detailhandlen for mere end 30 
mia. kr.i Det er 20-25% mere end en gennemsnitlig måned resten af åretii. Det giver ekstra 
stor travlhed i de danske butikker i ugerne op til jul. Men travlheden for danske butikker 
fortsætter også i dagene og ugerne efter jul, når julegaverne skal byttes. 
 
Dansk Erhverv forventer, at danske husholdninger i år vil bytte 4-5% af julegaverne, 
hvilket svarer til i størrelsesordenen 300 mio. kr. Det er samtidig på niveau med sidste 
år. Forventningen baseres på vores prognose for julehandlen i 2019 og en 
befolkningsundersøgelseiii, hvor vi efter jul spurgte danskerne hvor stor en del af deres 
julegaver, der blev byttet. 
 
Dansk Erhverv forventer i årets julehandelsprognose, at husholdningernes samlede 
merforbrug i november og december ender på 9,2 mia. kr. I samme forbindelse forventer 
vi på baggrund af en befolkningsundersøgelse, at 27% af julehandlen vil blive foretaget 
over nettet, hvilket svarer til 2,5 mia. kr.iv 
   

Tabel 1: Dansk Erhverv forventer, at der byttes julegaver for 300 mio. kr. i år 

  
Merforbrug i 
november og 

december 
heraf julegaver e-julehandel 

Bytning af 
julegaver 

Prognose for 2019,  
mia. kr. 

9,2 6,8 2,5 0,3 

 

Kilde: Dansk Erhvervs analysenotat, ’Udsigt til afdæmpet julehandel i 2019’, december 2019, og Norstat for 

Dansk Erhverv, januar 2018.  

Anm.: Der er lagt til grund, at der udelukkende vil blive byttet julegaver.   

 
 
  

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/julehandelsprognose/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/julehandelsprognose/


 

Udsigt til julegavebytning for 300 mio. kr.  /  Dansk Erhverv   •   december 2019 2 
 

Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 5. december 2019. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs 
analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom, Kristian Skriver på 
kso@danskerhverv.dk eller på tlf. 2819 8154. 
 

i Dansk Erhvervs analysenotat, ’Udsigt til afdæmpet julehandel i 2019’, december 2019. 

ii Jf. Danmark Statistiks detailomsætningsindeks. I 2018 var detailsalget 23 pct. højere i december end 

gennemsnittet for januar til november samme år.   

iii Dansk Erhvervs analysenotat, ’Bytning af julegaver 2018’, december 2018.  

iv Dansk Erhvervs analysenotat, ’Udsigt til afdæmpet julehandel i 2019’, december 2019. 
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