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Så kommer du billigast igång med grillsäsongen 
 

Grillsäsongen är här med vårvärmen. Men sommarens grillning kan lätt bli en dyr 

historia om du inte ser dig för. Priset på en redan dyr grill kan nämligen variera med 

flera tusen kronor för exakt samma produkt. 

 

”Även om det handlar om exakt samma grill så är priserna absolut inte samma. Vår 

prisjämförelse visar att det är upp till 99 % prisskillnad på de tio mest populära 

grillarna. Det är stora pengar vi talar om”, säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 

 

Stor prisskillnad på samma grill 
Produkt  Högst pris  Lägst pris  Skillnad  Skillnad, % 

Weber Master-Touch GBS 57cm 3.299 kr 2.399 kr 900 kr 38 % 

Weber Q3200 5.999 kr  4.970 kr 1.029 kr 21 % 

Muurikka 78cm set 4.395 kr  3.090 kr 1.305 kr 42 % 

Weber Spirit Original E-310 7.999 kr  6.690 kr 1.309 kr 20 % 

Weber Original Kettle 57cm 2.199 kr  1.326 kr 873 kr 66 % 

Muurikka 58cm Set 3.424 kr  2.090 kr 1.334 kr 64 % 

Landmann Triton PTS 3.0 6.899 kr  3.459 kr 3.440 kr 99 % 

Weber Performer Deluxe GBS 
57cm 

5.999 kr  4.990 kr 1.009 kr 20 % 

Bluegaz Z-1 6.990 kr  6.495 kr 495 kr 8 % 

Weber Genesis II E-310 GBS 9.999 kr  8.990 kr 1.009 kr 11 % 

Genomsnitt 5.720 kr  4.449 kr 1.270 kr  39 % 

 

 

PriceRunner har gjort en analys av priserna på de 50 mest populära grillarna som säljs 

i Sverige – resultatet avslöjar mycket stora prisskillnader på samma modeller. På de 

tio mest populära grillarna ligger prisskillnaden i genomsnitt på 39 %. 

 

Svenskarnas favoritgrill är Weber Master Touch GBS 57 cm. Priset ligger på 3.299 kr i 

den dyraste butiken. Samma grill kostar samtidigt endast 2.399 i den butik som håller 

lägst pris – en skillnad på 900 kr. 
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”Man kan spara hela 27 % på att jämföra priserna – ett väldigt lätt sätt att spara i 

vardagen. Det finns ju ingen anledning att betala 900 kr för mycket för familjens nya 

grill”, säger Nicklas Storåkers. 

 

Den största besparingen finns på den populära grillen Landmann Triton PTS 3.0, som 

man kan köpa för halva priset i den billigaste istället för den dyraste butiken. 

 

Här är svenskarnas mest populära grillar 

1. Weber Master-Touch GBS 57cm 

2. Weber Q3200 

3. Muurikka 78cm set 

4. Weber Spirit Original E-310 

5. Weber Original Kettle 57cm 

6. Muurikka 58cm Set 

7. Landmann Triton PTS 3.0 

8. Weber Performer Deluxe GBS 57cm 

9. Bluegaz Z-1 

10. Weber Genesis II E-310 GBS 

 

När är den bästa tiden att köpa en grill? 

Analysen av prisernas utveckling på grillar avslöjar också när det lönar sig bäst att 

investera i en ny grill. 

 

”Priserna faller markant under Black Friday och under veckan fram till julafton. Det är 

de två bästa tidpunkterna att köpa en grill på. Priserna faller eftersom butikerna 

måste rensa lagren, och många män önskar sig en grill i julklapp – en perfekt 

kombination”, kommenterar Nicklas Storåkers. 

 

Sätt en prisbevakning 

Om du vet att du ska köpa en ny grill, men tycker att priset fortfarande är lite för högt 

så kan du sätta en prisbevakning på https://www.pricerunner.se. Då får du snabbt 

besked när priset på grillen du är intresserad av sjunker. 

 

Kontaktperson 

Nicklas Storåkers, VD 

070-861 80 01    

nicklas.storakers@pricerunner.com 

https://www.pricerunner.se/
mailto:nicklas.storakers@pricerunner.com
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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.  

 

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. 


