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Ny TV: Hur du spar både pengar och miljö 

Nu i början av året lanserar de stora tillverkarna de nya TV-modellerna för 2019. 

Bland nyheterna finns bättre möjligheter till streaming och stöd för röststyrning. 

Samsung, som är det mest populära märket, har under vintern lanserat det nya 8K- 

formatet med hela 8.000 pixlar på bredden. Senare under våren väntas nya modeller 

från de andra stora tillverkarna. 

 

Nya TV-modeller faller dock snabbt i pris. PriceRunner har gått igenom 

prisutvecklingen på de 50 mest populära TV-modellerna under 2018. Statistiken visar 

tydligt att det finns stora pengar att spara genom att vänta ett tag med köpet – 

snarare än att köpa direkt vid lansering. I genomsnitt har priset på de modeller som 

lanserades under 2018 minskat med 23 procent i snitt fram till idag. Prisfallet på de 

tio mest populära modellerna är hela 50 procent. 

 

”Ett väldigt tydligt exempel är modellen OLED55C8 från LG, som är den mest 

populära TVn just nu. Den kostade 32.990 kr när den lanserades men har fram till 

idag minskat med hela 61 procent till 12.990 kr. Det är lägre än under både Black 

Friday och mellandagsrean”, kommenterar Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 

 

PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med 

1 800 000 produkter. Vi jämför priser från 5 900 butiker. 

 

Top 10 – TV 
 
1. LG OLED55C8 
2. Samsung QE55Q7FN 
3. Samsung QE49Q6FN 
4. Samsung UE55NU6035 
5. LG 65UK6300 
6. Samsung QE65Q7FN 
7. Philips 43PFT5503 
8. Samsung QE82Q6FN 
9. LG OLED65C8 
10. LG 55UK6300 
( https://www.pricerunner.se/cl/2/TV  ) 

 

Men redan ett par veckor efter lansering kan man spara stora pengar. Den första 

prisnedgången är oftast den största. I genomsnitt minskar priset med 19 procent vid 

den första prisnedgången som ofta inträffar redan 4-6 veckor efter lansering. 

 

https://www.pricerunner.se/cl/2/TV


 

 
 

”För de allra flesta spar man massvis med pengar genom att köpa förra årets modell. 

Dessutom är det bättre för miljön att köpa en TV som redan finns tillverkad snarare 

än att det ska produceras ytterligare en TV”, påpekar Nicklas Storåkers. 

 

”Förra årets modeller hade alla heta funktioner för ett år sen och det duger gott för 

den vanliga konsumenten. Det är tvärtom så att det inte finns så mycket användning 

för de allra senaste teknikerna. Exempelvis så finns det väldigt lite material för den 

nya 8K-upplösningen”, fortsätter Nicklas Storåkers. 

 

Mest populär storlek på TV är 55 tum och i prisklassen 10.000-15.000 kr. Därefter 

följer modeller i storleken 40-49 tum med ett pris på 5.000-8.000 kr. 

 

”Temat för årets TV-lanseringar är mer, större och billigare. Upplösningen blir bättre 

och TV-apparaterna större. Och med stöd för röststyrning närmar vi oss tidpunkten 



 

då fjärrkontrollen inte längre behövs. Men några riktigt stora tekniknyheter lär vi inte 

se på årets nya TV-modeller”, säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 

 

 
Samma tv har inte alltid samma pris, det är i genomsnitt en prisskillnad på 88 % på de 10 
mest populära tv-modellerna. Det är väldigt stora skillnader och därför finns det i 
genomsnitt 44 % att spara - i enskilda fall går det att spara upp till 60 % – bara genom att 
jämföra pris och välja att köpa i den billigaste butiken istället för den dyraste. 
 

 
 

 



 

https://www.pricerunner.se/bo/spara-paa-din-nya-tv  
 
Se all data här 

 

Kontaktperson 

Nicklas Storåkers, VD 

070-861 80 01 

nicklas.storakers@pricerunner.com 
 

Om PriceRunner 

PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med 

1 800 000 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. 

 

I mars 2019 utsåg PriceRunner i utmärkelsen Topp 100 2019 till Årets Bästa Sök- och 

Jämförelsetjänst av tidningen IDG. Bolaget har 120 medarbetare på kontoren i 

Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. 
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