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Guldpriset på all-time-high!  
Rekordmånga säljer sitt byrålådsguld 
 

Guldpriserna är högre än någonsin mätt i svenska kronor! I onsdags kostade guldet  

403.204 kronor per kilo. Det gamla rekordet från september 2011 på dryga 390 000 

kronor slogs med råge. Det höga guldpriset gör att rekordmånga nu säljer sitt guld. På 

nättjänsten Finguld.se slås nya rekord vecka efter vecka vart efter guldpriset ökar. I 

februari har kunderna hittills sålt 40 procent mer guld än någon månad tidigare.  

 

– Guldprisernas upp- och nedgång brukar vara indikation på världsekonomin. Ju oroligare det 

är i omvärlden, desto högre är guldpriset. Just nu är det brexit, begynnande handelskrig, 

bromsande konjunktur tillsammans med svag svensk inflation som driver upp guldet och ner 

kronan. Det säger vd Peter Sundström, på Finguld.se, en av Sveriges största aktörer på 

guldinköp via nätet. 
  
– Allt fler hittar till vår tjänst som är bäst både i oberoende och våra interna tester. Vi betalar 

högst pris i branschen, helt utan avgifter, och är man inte nöjd med vårt bud skickar vi tillbaka 

guldet kostnadsfritt, fortsätter Peter Sundström. 

 

Att sälja sitt guld är enkelt. Kunderna beställer tjänsten via nätet och skickar in sitt guld i en 

påse med förbetalt porto. Dagen efter får man ett erbjudande via sms som man kan tacka ja 

eller nej till. Tackar man ja landar pengarna på kontot inom några timmar, tackar man nej får 

man tillbaka sitt guld helt kostnadsfritt. Finguld.se har många nöjda kunder och betyget 9,5 av 

10 på Trust Pilot.  

 

Januari innebar nytt rekord i inköpt guld för Finguld och februari pekar på att det rekordet slås 

ytterligare med hela 40 procent. För 2019 räknar man med att köpa in guld för 20 miljoner 

kronor jämfört med 12,6  miljoner kronor 2018.  

 

Kunderna kommer från hela landet och man skickar in både guld och silver. En 

genomsnittskund säljer ca 25 gram guld, och får cirka för 6 600 kronor. På onsdagen fick 

kunderna 264 kronor per gram för 18 karats guld. Tjänsten är snabb och enkel och har, till 

skillnad från de flesta andra aktörer, inga avgifter eller finstilta villkor.  

 

– Guld är en urgammal värdemätare och handelsvara. Över tid har den alltid gått upp i pris. 

Många har sagt att guld är gammalmodigt jämfört med moderna valutor. Men guld är guld, 

medan lire, pesetas och till och med tyska mark är ett minne blått, säger Peter Sundström. 

 
Mer information: Peter Sundström, vd Finguld, telefon: 08-667 01 14, 0709-37 11 00, 

www.finguld.se  

 

Finguld.se startades i maj 2014 av stiftelseägda Aktiebolaget för Varubelåning som funnits sedan 1866. Andra 

verksamheter i det bolaget är Pantbanken Sverige, Pantauktioner och Hojta.se. Finguld köper guld, silver och 

platina och finns bara på nätet. 
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