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”Svenskarna kommer dofta ljuvligt denna jul!” 
Parfym är den klapp som hittas under flest julgranar 2022 

 
CDON, Nordens ledande marknadsplats, har undersökt kunddata för 2022 och kan 
nu meddela vad som väntas bli årets julklapp – parfymen. 
 
Idag avslöjar marknadsplatsen CDON vad som toppar svenskarnas önskelista 2022. 
Genom analys av data hämtat från Bolagets cirka 2 miljoner kunder kan CDON redan 
nu utse vad som förväntas bli årets julklapp – parfymer i varierande prisklass och doft, 
från en uppsjö av varumärken.  
 
CDON har analyserat kundernas sökbeteende på marknadsplatsen där det noterats 
ett ökat intresse för parfym. Intresset har accelererats ytterligare under hösten där 
sökfrekvensen fördubblats, jämfört med föregående år. Vidare har Bolaget studerat 
trafiken (antalet besökare) till parfymrelaterade landningssidor som ökat med 26%, i 
förhållande till 2021. 

 
- Tack vare vår omfattande kunddata har vi möjlighet att snappa upp trender och 

förändring i nordbornas köpbeteende. Parfym har länge varit populärt, i 
synnerhet under julen, och i år har vi märkt av ett växande intresse hos våra 
kunder redan under hösten. Bland annat har försäljningen av gift sets och 
adventskalendrar med parfym ökat markant. Det är otroligt kul att se, då skönhet 
och hälsa är en kategori som vi satsar extra på, säger Stephanie Andersson, 
Category Manager på CDON. 

 
Bland CDONs cirka 2 miljoner kunder är fördelningen mellan kvinnor och män relativt 
jämn. Åldersfördelningen är även likvärdigt fördelad, med något fler kunder inom 
åldersgrupperna 25-34 år, samt 35-44 år. Den jämna demografiska fördelningen 
återspeglas tämligen väl även inom kategorin parfym, med visst kvinnligt övertag. I 
kategorin finns över 100 aktiva handlare, vilka tillsammans erbjuder mer än 40 000 
artiklar. Detta gör CDONs sortiment inom parfym till det största i Norden. 
 

- Vi är stolta över att, i samarbete med ledande aktörer som Stylingagenten, 
Nordicfeel och Bangerhead, ha Nordens bredaste utbud av parfym. Tack vare 
vårt sortiment ges otroliga valmöjligheter för våra kunder, beträffande doftgrupp, 
varumärke och prisklass. Det finns något för alla, vilket gör parfymen till den 
perfekta julklappen. Svenskarna kommer dofta ljuvligt denna jul, kommenterar 
Stephanie Andersson. 
 
 



Miami Blossom av Escada toppar försäljningslistan för 2022, följt av dofter från Ralph 
Lauren och Madonna. Jämfört med föregående år har CDON upplevt ökad försäljning 
av parfym i billigare segment. Trenden skulle kunna härledas till det rådande 
ekonomiska läget, vilket påverkat hushållens disponibla inkomster. Parfym till mer 
överkomliga priser kan vara ett sätt att sätta guldkant på tillvaron, på ett 
kostnadseffektivt sätt, när budgeten blivit snävare. 
 
Topp 10 parfymer:  
1. Escada – Miami Blossom 
2. Ralph Lauren – Big Pony Pink 
3. Madonna – So Sweet 
4. Dolce & Gabbana – L'Imperatrice 
5. Calvin Klein – CK Free for Men 
6. David Beckham – Intimately for Him 
7. Calvin Klein – Obsession 
8. Escada – Celebrate N.O.W.  
9. Jennifer Lopez – Glow 
10. Britney Spears – Midnight Fantasy

 
Metod 
Datainsamlingen och analysen har genomförts av CDON via undersökning av (1) 
landningar på Bolagets hemsida från externa källor (exempelvis Google), (2) antalet 
parfymrelaterade sidvisningar på CDON, antalet sessions och procentuella andel av 
den totala trafiken. Bolaget har även undersökt (3) data från det interna sökverktyget, 
(4) antalet favoritmarkeringar av, för undersökningen, relevanta produkter, samt (5) 
försäljningsstatistik från januari till november 2022 och samma period föregående år. 
Metoden för att utse årets julklapp är ett genomsnitt baserat på just nämnda datakällor. 

Datainsamling, analys och sammanställning av statistiken utfördes av CDON under 
november 2022. 
 
 
Om CDON 
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats. Kunderna kan 
välja att handla och jämföra priser på miljontals produkter vilket är det överlägset 
bredaste sortimentet bland nordiska e-handlare. Över 1 500 handlare erbjuder sitt 
sortiment på CDONs plattform för att öka sin försäljning. Detta ger CDON ett brett 
sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, 
kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, 
skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. CDON är listat på Nasdaq First 
North Growth Market med kortnamnet CDON. 
 
  


