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Teaterbesök eller padelracket som årets
julklapp?
Även 2021 har till stor del kantats av hemmajobb, svemester och till viss del
restriktioner. Men när snart Årets julklapp ska presenteras, osar framtidstro
och nystart - iallafall enligt oddsfavoriterna. 2020 års julklapp blev
stormköket efter svenskarnas plötsliga intresse för friluftslivet. I år verkar det
enligt odds från Betsson bli padelrack, teater- och konsertbesök eller
massagepistol. Högoddsarna på listan är begagnad smartphone, gryta och
längst ner i botten den omdiskuterade elsparkcykeln.
Det är dags i år igen för Hui Research att utse årets julklapp, något som görs

den 17 november. Likt tidigare år är det tre nyckelparametrar som avgörs;
produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året,
produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal
enheter, produkten ska representera den tid vi lever i.
Förutom padelutrustning hittar vi även julklappar som förra året var
otänkbart och som nu tvärtom verkligen behövs för båda publik och arrangör,
som teater- och konsertbiljetter. Andra lågoddsare på listan finner vi klassiska
julklappar som brädspel och pussel, som möter nya digitala klappar som blir
svårare att slå in som kryptovaluta, skins och NFT (Non-fungible token).
- De flesta känner nog att vi är ”påväg tillbaka” och äntligen får gå på teater
och konserter. Padelhysterin har nog heller inte undgått någon och den lär
nog också fortsätta framöver. Utöver det har vi aldrig förr haft så många
digitala-tjänster eller produkter som varit tänkbara kandidater, men vi kanske
får vänta något år till tills de faktiskt hamnar under granen, säger Robin
Olenius, PR-chef på Betsson.
https://www.betsson.com/sv/odds/ovrigt/sverige/arets-julklapp?tab=outrights
Hela listan: Oddsen på årets julklapp
Padelutrustning: 5.00
Teater- eller konsertbiljett: 6.00
Massagepistol: 7.00
Influencerskapad kollektion: 8.00
Skins: 8.00
Stickling: 9.00
Resa: 9.00
Gymkort: 9.00
Tyngdtäcke: 10.00
Kryptovaluta: 10.00
Skjorta: 11.00
Brädspel: 11.00
Pizzasten: 11.00
”Något hemmagjort”: 11.00
Elbilsladdare: 12.00
Ergonomisk kontorsstol: 12.00
Pussel: 12.00
NFT (Non-fungible token): 15.00

Babygym: 15.00
Hundleksak: 15.00
Bikupa: 20.00
Prenumerationstjänst för tv-innehåll: 20.00
Solcellsladdare: 25.00
Promenadstavar: 25.00
Tofflor: 25.00
Trådlösa hörlurar: 35.00
Smartklocka: 35.00
Luftrenare: 35.00
Krislåda: 45.00
En begagnad smartphone: 50.00
Donation till välgörenhet: 55.00
Gryta: 60.00
Elsparkcykel: 65.00
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