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Det får du i julegave i år 
PriceRunner kan nu afsløre de store gavehit for julen 2018.  
 
Den mest populære julegave i 2018 er på en meget suveræn førsteplads Apple Airpods. 
Den fylder ikke meget som gave, men den kommer til at ligge under utroligt mange 
juletræer i de danske hjem. 
 
Det viser PriceRunners årlige analyse af hvad der kommer til at ligge under juletræet i 
år. 
 
PriceRunner er Danmarks største prissammenligningstjeneste med mere end 1,6 
millioner danskere, der hver måned finder produkter og sammenligner priser. 
 
”Airpods, spil til PlayStation og aktivitetsmålere er blandt de mest populære julegaver i 
år. To produkter springer dog højt op på gavelisten i år, og det er de nye Google Home 
Mini højttalere og Fujifilm Instax Mini 9 kameraet, ” siger Martin Andersen, der er 
direktør for PriceRunner. 
 
I 2017 var aktivitetsmåleren Garmin Vivofit Jr – det er en aktivitetsmåler til børn – en 
meget populær og omdiskuteret gave som mange forældre købte til deres børn.  
 
”Billedet er det samme i år, hvor aktivitetsmålere er ekstremt populære som julegaver 
til såvel voksne som børn. Vores data viser klart, at mange børn får en aktivitetsmåler i 
julegave og det samme gør de voksne. Der skal være styr på vores aktiviteter,” siger 
Martin Andersen.  

Populære julegaver 
”Legetøj, tøj, elektronik, lysestager, vaser og personlige gaver som smykker, parfume og 
hudpleje er de mest populære julegaver, vi kommer til at give hinanden i år, ” siger 
Martin Andersen, der er har fulgt og analyseret julegavehandlen de seneste 15 år.  
 
Gavekort til enten shopping, rejser eller oplevelser står øverst på flest ønskelister, og 
det er en meget populær gave, fordi gavekortet af de fleste modtagere opfattes som en 
personlig gave. Det er noget vi ønsker os, og det kan anvendes til lige netop det som vi 
gerne selv vil købe. 
 
”Derfor er der ingen grund til dårlig samvittighed her hos gavegiveren – og især hos 
teenagerne er gavekort spot on, ” siger Martin Andersen, der er direktør for 
PriceRunner.  
 
En gave, der sikkert finder vej ind under træet i mange hjem, er det nye kamerahit fra 
Fujifilm. Det er Instax mini 9 kameraet, der på god gammeldags maner med det samme 
fremkalder billederne på den indlagte film i kameraet. Polaroid billeder er tilbage igen. 
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”Kameraet er blevet voldsomt populært hos især piger og yngre kvinder, der gerne 
have et fysisk billede, de kan bruge med det samme. Det er en kategori af kameraer, der 
er i kraftig vækst, ” siger Martin Andersen. 
 
Hos børnene er det naturligvis legetøj, der topper gavehitlisten. Tophittet bliver Smart 
Sketcher Projector, der er et tegneværktøj, der kan lære børn at tegne. Lego Boost, 
Duplo, Friends og City æsker er igen sikre julegavehit.  
 

Top 10 legetøj 
1. Smart Sketcher Projector 

2. Lego Boost kreativ værktøjskasse  

3. Schleich Den store hestestald  

4. Lego Duplo damp tog  

5. Lego Friends Mias autocamper  

6. Ravensburger GraviTrax Starter Set 

7. Barbie ambulance 

8. Spin Master Kumi Kreator 

9. Lego Harry Potter Hogwarts storsal 

10. Lego City passagertog 

Legetøj er den produktkategori, hvor der er allerflest søgninger på PriceRunner her i 
julemåneden.  
 
Hos de lidt ældre børn er det især udstyr til gaming, der ligger indpakket under 
juletræet. Det er spil til Playstation 4, der hitter.  
 
Mest populært er det nye spil Red Dead Redemption 2.  
 
Spillekonsollen Nintendo Switch storhitter i år sammen med spillet Super Smash Bros 
Ultimate. 

Top 5 PS4 spil 
 

1. Red Dead Redemption II 

2. FIFA 19 

3. Call of Duty: Black Ops IIII 

4. Marvel's Spider-Man 

5. Battlefield V 

Populære fartalarmer 
”Noget tyder på, at mange danskere gerne vil undgå at få fartbøder. I al fald er 
fartalarmerne Saphe 1000 og Ooono hoppet højt op på popularitetslisten, og bliver en 
af årets helt store gaver,” siger Martin Andersen. 
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De voksne skal også lege, og her har det klassiske brætspil fået et stort comeback. Det 
bliver disse brætspil, der kan sætte gang i underholdningen i juledagene. 
 
Top-5 brætspil: 

1. Bezzerwizzer Hint 

2. Monopoly Fortnite 

3. Det dårlige selskab 

4. Ticket to Ride: Europa 

5. Myretuen 

Kvinderne kan se frem til mange spændende gaver. Det er de personlige gaver som 
smykker og parfume, der kommer til at fylde en del under juletræet. 
Her vil det især være smykker fra Julie Sandlau, Pernille Corydon og Georg Jensen, der 
gemmer sig i pakkerne under juletræet. 
 
De mere velduftende gaver indeholder blandt andet parfumerne 

• Clean Rain EdP 

• Escentric Molecules 

• Calvin Klein CK one 

Tøj og sko er stadig et stort julegavehit. Det er svært at svært at pege på noget bestemt 
mærke eller type. 
 
Brugskunst kommer også under juletræet. 
 
Det er Kay Bojesen aben og turtelduerne, der igen tegner til at blive et julehit. Krus og 
kopper fra Royal Copenhagen, termokander fra Rosendahl Grand Cru og Stelton. 

Her er de Top-25 mest populære julegaver 
1. Apple AirPods 

2. Red Dead Redemption II 

3. Nintendo Switch - Grey 

4. Sony Playstation 4 Slim 500GB - Black Edition 

5. FIFA 19 

6. Garmin Vivomove HR, Vivofit 3 og Vivofit jr 

7. Google Home Mini 

8. Bose QuietComfort 35 2 

9. Kingston HyperX Cloud 2 

10. Ooono Trafikalarm 44mm 

11. Fujifilm Instax Mini 9 

12. Saphe 1000 

13. Super Smash Bros Ultimate 

14. Football Manager 2019 
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15. Call of Duty: Black Ops IIII 

16. Hövding 2.0 

17. Sonos Play:1 

18. JBL Charge 3 

19. Bezzerwizzer Hint 

20. Marvel's Spider-Man 

21. Ultimate Ears UE Boom 2 

22. Smart Sketcher Projector 

23. JBL Flip 4 

24. Beats by Dr. Dre Solo 3 Wireless 

25. Oral-B Genius 9000 

Julegavelisten er blevet til på baggrund af de søgninger og videre færd ud til 
onlinebutikkerne, som brugerne af Danmarks største pris- og forbrugertjeneste 
PriceRunner har foretaget i perioden 1.12 til 16.12 2018.  
 
Martin Andersen 

Country Manager, PriceRunner Danmark 

+45 28 29 50 07 

Martin.andersen@pricerunner.com 

Om PriceRunner 
PriceRunner er den største uafhængige pris og produkt sammenligningstjeneste i 

Danmark med mere 1,3 millioner produkter. Vi sammenligner priser fra 6.500 butikker 

i 27 lande, der alle leverer til Danmark. PriceRunner har samlet mere end 10 millioner 

besøg om måneden i de fire lande, som vi opererer i. 

 

Vi hjælper millioner af forbrugere til at finde bedre produkter og samtidigt spare penge 

gennem køb til billigste pris. På PriceRunner kan du sammenligne produkter, priser, 

specifikationer, læse professionelle produkttest og brugeranmeldelser af produkter og 

butikker. Virksomheden har 117 ansatte på kontorerne i Stockholm, Sverige og 

Nykøbing Falster, Danmark. 
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