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billiga SKOR ...
... kan du också hitta på webbplatser som är svenskspråkiga, till exempel 
www.sportamore.se, www.spartoo.se, www.zalando.se.

Vi springer som aldrig förr. Vår som 
sommar, höst som vinter. Det är en 
trend i tiden, och om någon frågar 
svarar vi oftast att vi gör det av häl-
sosamma och självterapeutiska skäl. 
Vi mår helt enkelt bra av det.

Hand i hand med detta nationella 
sundhetstecken anmäler vi oss 
också till olika motionslopp i ökad 
utsträckning, kvinnor inte minst.

Dessutom shoppar vi sport- och 
idrottsrelaterade produkter i en 
aldrig tidigare skådad omfattning. 
Ni vet – skor, kläder, pulsklockor, 
joggingvagnar, vätskebälten ... 
Listan på prylar som kan köpas för 
att avverka en runda i parken är 
som bekant mycket lång numera, 
och ingen blir direkt förvånad om 
man säger att branschen omsätter 
fl era miljarder kronor – varje år.

Modet viktig roll
Bara i fj ol, 2012, när de fl esta andra 
branscher inom detaljhandeln låg 
still eller till och med backade, kun-
de sportbranschen brösta sig med 
en omsättning som ökat med mer 
än hela nio procent.

– Det var det årets stora vinnare, 
konstaterar Andreas Svensson, 
konsult på Handelns utrednings-
institut, HUI.

Enligt honom är det den all-
männa hälsotrenden, parat med 

ett alltmer växande utbud, som har 
påverkat efterfrågan och därigenom 
försäljningen. Även modet i sig tror 
han fyller en viktig roll.

– Absolut. Om man tränar i dag 
vill man ha schysta märkeskläder. 
Man tränar inte i slitna shorts 
längre, säger han.

Mycket dyrare här
Löparskor utgör ett särskilt kapitel. 
Det största. De är många till både 
antal och utseende, fyller hela bu-
tiksväggar och marknadsförs med 
diverse påståenden som man gärna 
vill tro på.

Men varför kan ett par skor kosta 
nästan dubbelt så mycket här i 
Sverige som i ett annat EU-land som 
England? Råd & Rön ställde den 
frågan i samband med en gransk-
ning för två år sedan, och svaren vi 
fi ck var fl era. Dels sades det att pris-

skillnaden berodde på att företagen 
har olika kostnader beroende på 
vilket land det verkar i (exempelvis 
momssatser och tullavgifter), dels 
fi ck vi höra att priset bestäms av 
”konkurrenssituationen” och hur 
populärt ett specifi kt varumärke är 
hos köparna. Till syvende och sist 
utgår sportbutikerna bara från de 
priser som leverantörerna rekom-
menderar, och i Sverige råder ju 
fri prissättning. Butikerna får sätta 
vilka priser de vill.  

Sparat tusenlappar
Sedan dess har inte mycket hänt, 
visar det sig. Stora prisskillnader 
kvarstår. Branschen täljer guld, 
ja, men konsumenterna betalar ju 
ändå – varför skulle då butikerna 
sänka priset?!

– Visst fi nns det prisskillnader, 
säger Löplabbets vd Tom Kellheim. 
Men jag tycker ändå att det har 
planat ut; det är inte ett lika stort 
bekymmer längre. Och framåt hös-
ten kommer nog vissa leverantörer 
att se över det här och jämna ut 

Spara, shoppa, spring!
Varför köpa löparskor i 
svenska butiker när man kan 
beställa likadana från England 
som är fl era hundra kronor 
billigare? Så resonerar Henrik 
Wallerius och många med 
honom. Även svenska webb-
butiker erbjuder billigare skor.
Text POnTUS OHLIn  

”Om man 
tränar i dag 
vill man 
ha schysta 
märkesklä-
der. Man 
tränar inte i 
slitna shorts 
längre.”

 NIKE AIR PEGASUS +29 ASICS GT-2000 ADIDAS SUPERNOVA 
SEQUENCE 5

Löplabbet 1 200:– 1 600:– 1 400:–

Stadium 1 199:– 1 599:– 1 399:–

Intersport 1 199:– 1 599:– 1 399:–

Länna Sport 1 199:– 1 599:– 1 399:–

sweatshop.co.uk 824:– (85 GBP) 999:– (103 GBP) 572:– (59 GBP)*

wiggle.co.uk 863:– (89 GBP) 834:– (86 GBP) 815:– (84 GBP)

startfi tness.co.uk 737:– (76 GBP) 776:– (80 GBP) 776:– (80 GBP)

PRIS I ENGELSKA WEBBUTIKER

PRIS I SVENSKA BUTIKER

prisjämförelser  
mellan butik 
och webb

Priserna ovan avser herrmodeller och är avrundade cirkapriser i svenska kronor. Priserna inom parantes är angivna i brittiska pund. Fraktavgift 
kan tillkomma. Priserna är omräknade efter följande valutakurs: 100 GBP = 969:70 SEK (14/2 2012).
* = Priset avser fj olårsmodellen som är nedsatt från 90 pund.
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