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Det önskar sig svenskarna i julklapp 
Pengar, presentkort och heminredningsprodukter, det är vad svenskarna önskar sig 
mest till jul.  
 
Mjukt eller platt. Det är inget tvivel om vad 1.000 svenskar svarar när de berättar för 
PriceRunner vad de önskar sig i julklapp. Det visar PriceRunners årliga julundersökning 
som har genomförts bland besökarna på www.pricerunner.se. 1.000 besökare har 
svarat på ett frågeformulär som utgör grunden för den 13:e utgåvan av ”Det önskar sig 
svenskarna till jul”. 
 
Önskelistorna avslöjar att svenskarna – precis som föregående år – vill ha presentkort 
eller pengar i julklapp.  
 
 ”Vi vill själv bestämma vad vi får i julklapp. Därför är ett presentkort eller pengar 
återigen bland det som folk önskar sig mest till jul. Vi vill ha den rätta julklappen och 
samtidigt underlätta för den som ska köpa och ge den. Det finns inget värre än att få 
något man inte vill ha i julklapp eller vara den som ger fel julklapp”, säger Nicklas 
Storåkers, VD PriceRunner. 
 
PriceRunner är Sveriges största jämförelsetjänst med mer än 1,8 miljoner produkter 
från 5.900 butiker.  
 
 ”Om du tycker pengar eller presentkort är för tråkigt, så ger PriceRunners 
julundersökning uppslag på flera goda idéer på den perfekta klappen. Exempelvis visar 
julundersökningen att kläder, skor eller nya teknikprylar också är klappar som vi blir 
glada för. En riktigt bra julklapp skulle kunna vara inom dekoration och heminredning”, 
säger Nicklas Storåkers.  
 

Det önskar svenskarna sig 2018 
1. Pengar 

2. Presentkort till shopping 

3. Presentkort till resor 

4. Dekoration och inredning 

5. Surfplatta 

6. Kläder 

7. Mobiltelefon 

8. Presentkort till underhållning 

9. TV 

10. Köksmaskiner 

11. Kaffe- eller espressomaskin 

12. Smartklocka 

http://www.pricerunner.se/
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13. Böcker 

14. Parfym 

15. Bärbar PC 

16. Tillbehör till trädgården 

17. Verktyg 

18. Ljud (hemmabio, högtalare, hörlurar) 

19. Kökstillbehör 

20. Skor 
 
https://www.pricerunner.se/us/pricerunner/bo/arets-julklappar-2018  
 

Kontaktperson 
Nicklas Storåkers, VD 

070-861 80 01    

nicklas.storakers@pricerunner.com 

 

Om PriceRunner 
PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med  

1,8 miljoner produkter. Vi jämför priser från 5.900 butiker i 25 länder - bara butiker 

som levererar till Sverige. PriceRunner har varje månad över 10 miljoner besök på våra 

sajter i fyra länder. Vi hjälper miljontals konsumenter att hitta bättre produkter och 

spara pengar genom lägre priser. På PriceRunner kan besökarna jämföra produkter, 

priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra 

användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner erbjuder sina 

medlemmar en Köpgaranti utan kostnad som skyddar kunden vid köp upp till 50 000 

kronor från ett stort antal butiker på nätet. Bolaget har 117 medarbetare på kontoren i 

Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. 
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