
   
 

15 januari 2019 

De mest populära produkterna 2018 
 
Apples AirPods var den mest sökta produkten i Sverige 2018. De små, trådlösa 

hörlurarna från Apple blev en enorm hit. Alla vill lyssna på musik men samtidigt slippa 

den irriterande sladden. 

 

Den mest sökta telefonen var Samsung S9 som under året gick om iPhone. Det är dock 

tätt i toppen och Samsung har tre iPhone-modeller hack i häl med iPhone 8 och iPhone 

7 före iPhone X. 

 

Detta visar listan över de mest sökta produkterna på Sveriges största produkt- och 

prisjämförelsetjänst PriceRunner med 1,8 miljoner produkter från 5.900 butiker. 

 

Mellan alla elektronikprodukter så dyker svenskarnas stora favorit från 2018 upp. Det 

är en portabel luftkonditionering från Tristar som blev den varma sommarens absolut 

hetaste produkt. 

 

"Det är imponerande att en enskild produkt slår igenom så kraftigt hos konsumenterna. 

Men det var också en mycket varm sommar i Sverige, och under hela sommarperioden 

var det väldigt stor efterfrågan på produkter som kunde kyla ner huset" säger Nicklas 

Storåkers, VD PriceRunner. 

Vi söker efter allt 
Svenskarna har listat ut att det går att prisjämföras nästan allt som går att köpa i 

butikerna. Det visar topplistan över vilken typ av produkter vi sökt mest efter. 

 

Vi söker mest efter de bästa dealarna på leksaker, mobiltelefoner, kökstillbehör, skor 

och böcker. Det har under 2018 varit stor tillväxt i en rad produktkategorier, speciellt 

hörlurar och möbler har vi sökt efter de bästa priserna på oftare än under 2017. 

Smarta produkter är en hit 
Trådlösa högtalare med digitala assistenter som t.ex. Google Home-serien har på kort 

tid ökat kraftigt i popularitet. Detta skedde speciellt under andra halvan av 2018 när 

den svensk versionen av Google Home Mini släpptes på marknaden. 

 

"Google Home Mini är den hetaste elektronikprodukten under 2018, och det är en 

utveckling som ser ut att fortsätta med oförminskad kraft under 2019. Det smarta 

hemmet där du med röststyrning kan styra alltifrån musik och lampor, till att göra inköp 



  

 2 

kommer att stå högt upp på svenskarnas inköpslistor under 2019," säger Nicklas 

Storåkers. 

 

Leksaker är en av de mest sökta produktkategorierna. Svenska barnfamiljer har börjat 

köpa allt mer leksaker på nätet och lärt sig att det finns pengar att spara på 

prisjämförelser.  

 

Detta har de gjort flest gånger på den otroligt populära Micki Pippi Hus Villa Villekulla.  

Mest populära produkter 
1. Apple Airpods 
2. Micki Pippi Hus Villa Villekulla 
3. Samsung Galaxy S9 64GB 
4. Georg Jensen Bernadotte Termoskanna 1 L 
5. Nike Air Zoom Pegasus 
6. Polo Ralph Lauren Ribbed Beanie Polo Black 
7. LG OLED55 
8. String Pocket Hyllsystem 
9. Vita EOS Medium Fjaederlampa 
10. Ever Clean Lavendel 10L 

 

Mest populära kategorier 
1. Mobiltelefoner 
2. Leksaker 
3. TV 
4. Skor 
5. Köksutrustning 
6. Hörlurar 
7. Bärbara datorer 
8. Högtalare 
9. Lampor 
10. Böcker 

 

Mest populära leksaker 
1. Micki Pippi Hus Villa Villekulla 
2. LOL Surprise Tots Series 1 Wave 1 
3. Schleich Ridcenter med ryttare och hästar 42344 
4. Lego City Police Station 60141 
5. Schleich pickup bil med hästtransport 42346 
6. Swimfin 
7. Kids Concept Neo Gunghäst Mammut 
8. Lego City Godståg 60052 
9. Schleich stor hästgård med hus och stall 42416 
10. Stiga Babypulka Cruiser 



  

 3 

 

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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