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Jólagjöf ársins 2021

Í ár ákváðum við hjá Rannsóknasetri
verslunarinnar (RSV) að endurvekja verkefnið
Jólagjöf ársins sem legið hefur í dvala frá árinu
2015. Tilgangur verkefnisins er að greina hluta af
neysluhegðun landans í aðdraganda jóla og vekja
athygli á verslun í landinu. Verkefnið fór þannig
fram í ár að upplýsinga var aflað frá neytendum og
verslunum um vinsælar sérvörur í aðdraganda jóla.
Rýnihópur RSV kom svo saman þann 6. desember
sl. og valdi jólagjöf ársins. Nánar má lesa um
forsendur og framkvæmdina í lok skýrslunnar. 

Upplýsinga frá neytendum var aflað með
netkönnun, en könnunarhópur þekkingar-
fyrirtækisins Prósent var spurður. „Hvað langar
þig helst að fá í jólagjöf?“. Flestir svöruðu að
fatnaður og fylgihlutir væru efst á óskalistanum
eða 17%. 16% svarenda nefndi bækur og 9%
gjafabréf og upplifun. Önnur 9% nefndu samveru,
ást, gleði, hamingju og frið. 11% svara féllu í
flokkinn Ýmislegt en þegar opin svör í þeim
flokki eru skoðuð nánar má þar greina ákveðin
samhljóm. Mörg svarenda settu fram óefnislegar
jólagjafaóskir um eitthvað sem fær þau til að líða
vel, hvít jól, skemmtun og pössun fyrir börnin svo
eitthvað sé nefnt. Þónokkur taka sérstaklega fram
að þau óski sér Covid lausra jóla. 

Biðlað var til verslana um þátttöku í verkefninu og
upplýsinga frá þeim sem samþykktu þátttöku var
aflað í gegnum tölvupóst og síma. Þær
upplýsingar gáfu til kynna að mest selda sérvara
nóvembermánaðar væri hinn alræmdi AirFryer,
sem margir hafa heyrt getið nú í aðdraganda jóla,
en a.m.k. 1600 stk. af þeirri vöru seldust í
innlendum verslunum í nóvember sl. Koddar og
sængurver skoruðu einnig hátt í nóvembersölu,
sem og fatnaður af ýmsum toga. Ekki tókst að afla
gagna frá nægilega mörgum verslunum til að hægt
væri að nota upplýsingarnar til að alhæfa um
jólagjöf ársins 2021. 

1



einhverju notalegu og kósý, aukinni samveru
og flestar hugmyndir mátti beint eða óbeint
tengja við heilsu, bæði andlega og líkamlega.
Þau raftæki sem nefnd voru áttu það t.d.
sameiginlegt að stuðlað að heilsusamlegu
mataræði. Tíðarandinn kallar einnig greinilega
á aukna umhverfisvitund en í umræðum
rýnihópsins mátti líka greina samhljóm um
mikilvægi meðvitaðra neysluhátta, að vörur
hefðu notagildi og væri jafnvel hægt að
endurnýta. 

Notalegur fatnaður var það sem oftast bar á
góma í umræðunum en það getur einmitt
rímað við jólagjafaóskir neytenda skv.
netkönnun Prósent. Líklega er það Covid
ástandið og álagið undanfarin tvö ár sem gerir
það að verkum að þægindi voru alsráðandi í
umræðunum og aukin meðvitund um notagildi
sem hafa haft áhrif á svarið við
rannsóknarspurningunni í ár. En niðurstaðan
er að jólagjöf ársins 2021 skuli vera; Jogging
gallinn. 

Jólagjöf ársins 2021 er jogging gallinn

Umræður rýnihóps RSV fóru þannig fram að
rannsóknarspurningin „Hver er jólagjöf
ársins?“ var lögð fram í upphafi fundar ásamt
þeim forsendum sem liggja áttu til grundvallar
við svörun. Rýnihópur var ekki upplýstur um
niðurstöður netkönnunar Prósent né um
upplýsingar frá verslunum fyrr en um miðbik
fundarins þegar umræður voru komnar vel á
veg. Þannig tókst okkur að heyra ólíkar
skoðanir frá mismunandi sjónarhornum og
skoða mismunandi viðhorf og reynslu án þess
að umræða hópsins væri lituð af fyrirfram
gefnum hugmyndum. 

Áberandi samhljómur var í umræðu hópsins og
þeim hugmyndum sem fram komu um jólagjöf
ársins. Greinilegt er að ástand sem
kórónaveirufaraldurinn hefur skapað undan-
farin tvö ár hefur eitthvað um það að segja
hvernig neysluhegðun er í aðdraganda jóla
þetta árið. Tíðarandinn virðist kalla á aukna
vellíðan. Tillögur rýnihópsins að jólagjöf ársins
einkenndust af auknum þægindum og vellíðan, 
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Vara sem er vinsæl meðal neytenda
 Vara sem selst vel
 Vara sem fellur vel að tíðarandanum

Forsendur og framkvæmdin
Netkönnun meðal könnunarhóps Prósents fór
fram dagana 30. október til 7. nóvember sl.
Úrtakið spannar 2.000 einstaklinga, 18 ára og
eldri. Svarhlutfall var 48%.

Til þess að fá upplýsingar um hvaða vörur
seldust best leituðum við til forsvarsmanna
verslana í landinu og óskuðum eftir
upplýsingum um þrjár mest seldu sérvörur
nóvembermánaðar. Gagnaöflun fór fram í
gegnum tölvupóst og síma dagana 1.-3.
desember sl. Úr upplýsingum frá verslunum
var útbúið gagnasafn sem rýnihópur hafði
m.a. til hliðsjónar í umræðum sínum.

Rýnihópur RSV var í ár skipaður einvala liði
neytendafrömuða, þau Harpa Theodórsdóttir,
neytandi og sérfræðingur í menningar- og
viðskiptaráðuneytinu, Gunnar Lárus
Hjálmarsson, neytandi, Sævar Már Þórisson,
markaðsstjóri Heimkaupa, Brynja Dan,
áhrifavaldur og Extraloppu stofnandi, Egill
Halldórsson, stofnandi Gorilla vöruhúss,
Tinna Jóhannesdóttir, markaðsstjóri
Smáralindar, Davíð Rúnar Gunnarsson,
markaðsstjóri Glerártorgs og Baldvina
Snælaugsdóttir, markaðsstjóri Kringlunnar,
skipuðu hópinn í ár.

Forsendur rýnihópsins við val á jólagjöf
ársins voru eftirfarandi:

Öllum þeim sem tóku þátt í gagnaöflun RSV
eru þakkaðar góðar undirtektir. Þá fá
þátttakendur í rýnihóp RSV sérstakar þakkir
fyrir sitt framlag.

Jogging gallinn er vinsæll meðal neytenda,
hann selst vel og fellur einstaklega vel að
tíðarandanum. Jogging gallinn er bæði
heimagalli en líka tískuvara. Hann er til á alla
aldurshópa og öll kyn. Jogging gallinn hefur
mikið notagildi, er þægilegur og kósý og fellur
því einstaklega vel að tíðarandanum. Jogging
gallinn hefur á síðustu árum notið aukinna
vinsælda og þróast úr því að vera íþrótta- eða
heimafatnaður yfir í að vera háklassa tískuvara.
En í dag má finna jogging galla frá flestum
helstu tískuhúsum heims. 

AirFryer bar þó einnig á góma í umræðum
hópsins en hann virðist vera með vinsælli
raftækjum í ár. Svipa vinsældir hans jafnvel til
fótanuddtækisins sem var svo vinsælt hér um
árið. Sögur fara jafnvel af því að vinsældir hins
alræmda AirFryer séu það miklar að einhverjir
kaupmenn hafi hreinlega ekki fengið vöruna til
sölu í sínum verslunum þar sem hún hafi verið
uppseld hjá framleiðendum. 

Líklega hafa nuddbyssur verið fótanuddtæki
ársins 2020 ef marka má umræður rýnihópsins.
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2006 Ávaxta- og grænmetispressa

2007 GPS staðsetningatæki

2008 Íslensk hönnun

2009 Jákvæð upplifun

2010 Íslensk lopapeysa

2011 Spjaldtölva

2012 Íslensk tónlist

2013 Lífstílsbók

2014 Nytjalist

2015 Þráðlausir hátalarar eða heyrnartól

Jólagjafir fyrri ára
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Hlutverk Rannsóknaseturs
verslunarinnar er að stunda hagnýtar
rannsóknir sem nýtast fyrirtækjum í
verslun á Íslandi og safna og koma á

framfæri tölfræðilegum upplýsingum um
stöðu og þróun verslunar

Jogging gallinn er jólagjöf ársins 2021

17% neytenda vilja fatnað og fylgihluti í jólagjöf

Gögn benda til að AirFyrer sé mest selda raftækið
fyrir þessi jól

Spá um jólaverslun ársins var gefin út í nóvember
sl. Hana má finna á vefsíðu RSV 

 
Helstu niðurstöður
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