Postens julkortsundersökning 2007:
1. På vilket sätt vill du få julhälsningar?
• 84 % vill ha julhälsningar med Posten, antingen som kort (78%) eller som brev (6%).
• Det är inte bara äldre som gillar julkort. Bland de yngre männen 15-29 år uppger 7o% att de helst
vill ha julkort och 5% julbrev med Posten.
• Julbrev är populära i Stockholmsområdet där 8% föredrar att få ett sådant.
• Julbrevet är särskilt populärt bland egenföretagare. 11% av dem vill helst ha julbrev.
2. Om du skickar julkort eller julhälsningar, hur brukar de se ut?
• 83% skickar färdiga kort de köper och antingen skickar direkt (57%) eller lägger i kuvert och
skickar (26%).
• Färdiga julkort som skickas direkt är populära bland män över 65 år. 64% av dem föredrar färdiga
kort.
• 17% gör sina egna hälsningar och 5% låter barnen göra dem.
• 8% skickar en bild på familjen, men endast 1% skickar en bild på sig själv.
• I Malmöområdet skickar 11% familjefoton som julhälsning.
• Det är framförallt kvinnorna som gillar att pyssla och i åldersgrupperna 15-29 och 30-49 gör en
fjärdedel sina egna julkort.
• I Malmöområdet tillverkar hela 27% sina egna julkort, medan barnen i Norra Sverige är extra
flitiga, där låter 9% barnen göra julkorten.
• Miljöpartisterna verkar vara individualister och gör gärna sina egna kort (29%) medan folkpartister
är litet mer bekväma och gärna köper färdiga kort och lägger i kuvert (39%). Moderater är de som
gillar att skicka en bild på familjen allra mest (13%).
3. Vilken typ av julkort föredrar du att få?
• Bland motiven på julkorten är det de traditionella som dominerar (43%).
• Men stilen spelar egentligen inte så stor roll. För en majoritet (53%) är det tanken som betyder
något. Särskilt viktigt är detta för kvinnor där 57% menar att tanken är det viktigaste.
• Att stilen inte spelar roll gäller antagligen inte för de 8% av männen mellan 15 och 29 år som
svarar att de allra helst vill ha ett stort julkort som spelar julsånger när man öppnar det.
• Hemgjorda julkort är också populära att få (23%) särskilt bland kvinnor mellan 30 och 49 år där
nästan en tredjedel föredrar dem.
• 11% vill gärna ha julkort individuellt utvalda just för dem.
• I Västsverige, Småland och Sydsverige vill 48% ha traditionella motiv som tomtar, snölandskap
och granar på sina julkort.
• 27% av de som kommer från Norra Sverige gillar bäst när korten är hemgjorda.
4. Vad gör du med de julhälsningar du fått?
• De flesta lägger julkorten i en särskild hög (41%) eller exponerar dem för andra på t ex väggen
(35%). De som exponerar sina julkort allra helst är män mellan 30-49 år (46%). 5% av kvinnorna
över 65 år har ett särskilt album där de samlar julkort.
• I Norra Sverige och Norra Mellansverige exponerar 43 respektive 44 % sina julkort. I östra
Mellansverige exponerar man inte bara sina julkort. 30% låter julkorten bli en del av julpyntet.
5. Hur länge sparar du dina julkort?
• 92% sparar sina julkort till jul eller ännu längre, 31% sparar dem i flera år.
• 42% av de unga kvinnorna mellan 15 och 29 år sparar julkorten i flera år.
6. Vilken kändis vill du helst få julkort från? (öppen fråga)
1. Kungen
2. Zlatan Ibrahimovic
3. Mikael Persbrandt
4. Christer Sjögren
5. Nelson Mandela
6. Fredrik Reinfeldt
7. Elvis Presley
8. Carola
9. Bruce Springsteen
10. Dalai Lama
Några andra namn som nämns: Oprah Winfrey, Putin, Påven, Tom Jones, Bob Marley, Dr Phil, Homer
Simpson, John Kennedy, Karl Marx, Mahatma Gandhi, Selma Lagerlöf.

Frågor och svar i undersökningen
Siffrorna avser procent av alla svarande.
1. På vilket av följande sätt vill du helst få dina julhälsningar?
Julkort med Posten
Julbrev med Posten
E-mejl
SMS
MMS
Jag vill inte ha julhälsningar
Vet ej

78
6
4
5
3
3
2

2. Om du skickar julkort eller julhälsningar, hur brukar dina julhälsningar oftast se ut?
Jag köper färdiga kort, skriver dit mitt namn och sätter frimärket direkt på kortet
Jag köper färdiga kort, skriver dit mitt namn och stoppar i kuvert
Jag gör mina egna julhälsningar
Jag låter barnen göra julkort som jag skickar
Jag låter trycka upp ett foto på mig själv och skickar som julkort
Jag trycker upp ett foto på familjen och skickar som julkort
Jag skickar inte julkort
Inget av ovanstående
Vet ej

57
26
17
5
1
8
11
2
0

3. Vilka av följande typer av julkort föredrar du att få?
Jag föredrar julkort med traditionella julmotiv
Jag föredrar julkort som inte har traditionella julmotiv
Jag föredrar moderna julkort
Jag föredrar ett stort julkort som spelar julsånger när man öppnar det
Jag föredrar när julkorten är hemgjorda
Jag vill ha julkort som är individuellt utvalda just till mig
Stilen spelar ingen roll, det viktiga är att den som skickat det tänker just på mig
Annat svar
Vet ej

43
5
7
3
23
11
53
2
2

4. Vad av följande gör du oftast med julkorten du har fått?
Jag exponerar dem så att jag och andra ser dem
Jag ställer/hänger upp dem hemma så de blir en del av julpyntet
Jag lägger dem bland all annan post
Jag lägger dem i en särskild hög bara för julkort
Jag sätter in dem i ett album tillsammans med julkort jag fått tidigare
Jag slänger dem direkt
Jag får aldrig julkort
Annat svar
Vet ej

35
26
5
41
2
1
1
1
1

5. Hur länge sparar du dina julkort
Jag sparar dem till efter jul
Jag sparar dem till nästa jul
Jag sparar dem i flera år
Jag sparar dem inte alls
Annat svar
Vet ej

40
21
31
4
2
2

