
   
 

 

31 juli 2018 

Få kanonpriser under sommarrean – vänta att fynda till Black Friday 
 

Från juni till augusti är det många butiker som har stora sommarreor. Frågan är dock 

hur mycket man egentligen sparar under sommarrean i jämförelse med Black Friday. 

 

Mer pengar att spara under Black Friday 

PriceRunner har jämfört prisutvecklingen i de tio populäraste kategorierna och 

slutsatsen är att Black Friday var billigare än sommarrean. Av de tio jämförda 

kategorierna var åtta billigare under Black Friday.  

 

”Det finns alltid bra dealar att hitta för den som jämför priser mellan olika butiker. 

Sommarreorna är bra, men de riktiga prisjägarna ska spara på krutet till Black Friday. 

Redan tidigare under sensommaren och hösten förväntar vi dock oss bra reor på både 

gräsklippare och grillar, som sålt dåligt till följd av det varma vädret och rådande 

grillförbud”, säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 

 

På produktnivå var priset högre på 64 % av produkterna under sommarrean jämfört 

med Black Friday. 

 

Vilken produkttyp sparar man mest på att köpa? 

Allra störst skillnad är det inom mobiltelefoner som under Black Friday var 14 % lägre 
i pris. En annan stor och populär kategori är leksaker som prissänktes 8 %. 
 
Dock finns det en produkt som är billigare under sommarrean och som man kan tjäna 
stort på att investera i – TV. Vår statistik visar att TV ska man köpa på sommarrean då 
priserna var 7 % lägre jämfört med Black Friday. 
 
”Förklaringen till de bra reorna på TV har sannolikt sin förklaring i fotbolls-VM. 
Intresset av att köpa en ny TV inför fotbolls-VM är hög. Dessutom reas de TV som 
butikerna har i lager ut efter fotbolls-VM”, fortsätter Nicklas Storåkers. 
 

Topp 10 populära produkter under sommarrean 2017 
 
Produkt Kategori Prissänkning 

Philips 55PUT6401 TV -55% 

Adidas Gazelle (BB2501) Skor -39% 
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Samsung UE75KS8005 TV -29% 

LG 49UH603V TV -23% 

Adidas Stan Smith (AQ4775) Skor -22% 

Lenovo Yoga Tab 3 10\ 4G 32GB" Surfplattor och Tablets -20% 

Samsung Galaxy Tab S2 (2016) 8.0 32GB Surfplattor och Tablets -18% 

Crescent Ella 2016 Unisex Cyklar -18% 

Asics Gel-Kayano 23 W (T788N.0100) Skor -18% 

LG OLED55B6V TV -17% 
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Kontaktperson 

Nicklas Storåkers, VD 

070-861 80 01    

nicklas.storakers@pricerunner.com 

 

Om PriceRunner 

PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med  

1 648 000 produkter. Vi jämför priser från 5 600 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. 

Produkt Kategori Prissänkning 
Carena Nacka Lära Gå Stol Ljusblå Leksaker -59% 
Apple iPhone 7 32GB Mobiltelefoner -28% 
Birkenstock Arizona Black Skor -27% 
Huawei P10 Lite 3GB RAM 32GB Dual SIM Mobiltelefoner -26% 
Black & Decker GSL700 Trädgårdsmaskiner -25% 
Cube Attention 2017 Herrcykel Cyklar -24% 
Meindl Vakuum GTX M Skor -24% 
Black & Decker GT6060 Trädgårdsmaskiner -22% 
Apple iPhone 7 Plus 32GB Mobiltelefoner -21% 
Moto G5 3GB RAM Dual SIM Mobiltelefoner -21% 
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