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Sammanfattning 
Nätmat.se bevakar priser av dagligvaror på nätet från de största kedjorna 
och har för PRO tagit fram prisunderlag för deras årliga undersökning 
2019. Tidpunkten för undersökningen var onsdag 6:e november 2019. 
Detta dokument beskriver hur priserna har tagits fram och vilka 
anpassningar som gjorts för handel på nätet jämfört med den 
undersökning som görs av PRO i fysisk butik. 

 

Val av butiker och leveransområde 
De dagligvarukedjor som tagits med i undersökningen är Mathem, Mat.se, 
Coop, ICA, Willys och Hemköp. Kedjorna har valts utifrån kriteriena: 
 

- Heltäckande lösplockssortiment inklusive färskvaror som frukt och 
grönt, kött och fisk.  

- Nationellt verksam dvs minst tre större regioner tex Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt leverans för minst 20% av Sveriges 
postnummer.  

- Möjlighet till hemleverans. De butiker inom en kedja som enbart 
erbjuder upphämtning har inte tagits med i undersökningen som 
exempelvis Citygross. 

 
Priser för dessa kedjor inklusive plock, transport och eventuella extra 
avgifter har undersökts för Sveriges samtliga postnummer med fysisk 
anknytning (ca 10 000). 
 
De butiker som stängt ner sin nätbutik efter tidpunkt för undersökningen 
har exkluderats. 
 

Varukorg 
Samma varulista har använts som den undersökning som genomförts i 
butik av PRO dock så förekommer skillnader i hur urvalet har gått till för 
att passa de förutsättningar och utbud som finns på nätet. Nedan följer en 
detaljerad beskrivning vara för vara. Notera att fet stil innebär skillnad 
mot undersökning i butik. 
 
Nr Vara Beskrivning 
1 Potatis fast, 1kg Lösvikt eller färdigförpackad på 1kg +/- 10% dvs 

900g-1100g har godtagits. Många etablerade 
nätbutiker tillhandahåller färdiförpackat istället för 
lösvikt. Potatisen ska vara av matpotatis sort dvs ej 
delikatesspotatis som Amandine, Cherie, Sparris och 
Mandelpotatis.  



 

4 
 

2 Morötter klass 1, 
1kg 

Lösvikt eller färdigförpackad på 1kg +/- 10% dvs 
900g-1100g har godtagits. Många etablerade 
nätbutiker tillhandahåller färdigförpackat istället för 
lösvikt. 
Morötterna ska vara av svenskt ursprung. 

3 Bananer, Ekologiska, 
KRAV, 1kg 

Lösvikt, butikens billigaste 

4 Falu Råg-rut, 
Wasabröd, 235g 

GS1= 7300400114783 

5 Chokladdryck, Oboy, 
450g 

GS1= 7622300245108 

6 Kaffe Gevalia 
Mellanrost Ecologico, 
KRAV 425g 

GS1= 8711000537411 

7 Havregryn, Axa 
Fiberberikad, 800g 

GS1= 7310130321184 

8 Vetmjöl, Kungsörnen 
Finaste Kärn, 2kg 

GS1=7310130006029 

9 Fint salt med jod, 
Jozo eller Falksalt 
Plastburk, 600g 

GS1= 8715800002315 el GS1=7311631524128 

10 Strösocker, 
Dansukker, 2kg 

GS1=7310340002279 

11 Spaghetti, Barilla, 
1kg 

GS1=8076804215058 

12 Tomatketchup, Felix 
, 1kg 

GS1=7310240060072 

13 Senap Original, 
Slotts, 490g 

GS1=7310430000352 

14 Rödbetor Skivade, 
Felix, 710g 

GS1=7310240151169 

15 Smörgåsgurka 
Skivad, Felix, 715g 

GS1=7310240150131 

16 Grebbestads 
Ansjovis Original  
125g 

GS1=7311170022116 

17 Små 
Delikatessköttbullar, 
Felix Frysta, 420g 

GS1=7310240039504 

18 Kycklingfilé, 
Kronfågel, 1kg 

GS1=7300322544002, ta priset för 0,5 kg 

19 Fryst Torskfilé, 
Findus, 400g 

GS1=7310500035147 

20 Gräddglass, Sia 
Vanilj0,5 l 

GS1=7312690021108 

21 Falukorv ring, Scan 
Svensk, 800g 

GS1=7300206787006 

22 Nötfärs  Svensk, 10-12% fetthalt. 500g +/- 20% dvs 400g-
600g eller lösvikt dvs butiksförpackat. Ta priset för 
0,5 kg 

23 Hushållsmedwurst, 
Pärsons Tunnskivad, 
200g 

GS1=7330797088879 
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24 Leverpastej, 
Arbogapastej 
Bredbar, 200g 

GS1=7310941801707 

25 Ärtsoppa med Fläsk, 
Felix, 500g  

Plastkorv, GS1=7310090752691 

26 Ägg 6-pack ca 350g Frigående höns 
27 Prästost Mellan 31% 

Svensk mjölk 
Endast Arla har tagits med, GS1=2340415200007, 
GS1= 2340415200000, ta priset för 0,5 kg 

28 Smör, Bregott, 600g Normalsaltat 75%, GS1= 7310860005767 
29 Standardmjölk, Röd 

, 1l 
Svensk, 3% fetthalt Butikens billigaste svenska mjölk 

30 Filmjölk, 1l Svensk, 3% fetthalt Butikens billigaste svenska filmjölk 
31 Svenskt Smör 

Normalsaltat, 500g 
Endast Arla har tagits med, GS1= 7310865005168 

32 Vispgrädde, 3dl Svensk, 40% fetthalt 
33 Blåbärssoppa 

Original, Ekströms, 
1l 

GS1=7310470063195 

34 Chips lättsaltade, 
OLW, 275 g 

GS1=7340005403516 

 
Om en vara saknas i en butik sätts ett snittpris för den varan. Om mer en 
7 varor saknas för butik exkluderas butiken från undersökningen.  
 
I vissa enstaka fall när endast ekologisk vara finns med rätt kriterier med 
avseende på tex storlek och icke-ekologisk vara saknas och den 
ekologiska varan har en väldigt stor avvikelse mot snittet för den varan, 
tas varan bort och ersätts med ett snittpris.  

Transportkostnader och extraavgifter 
Samtliga extraavgifter för att få hem varukorgen till dörren har 
inkluderats med ett undantag. I vissa fall tas avgift på runt en krona per 
kasse som krävs för att paketera varorna. Denna avgift har ej inkluderats.  
 
Ofta reserveras ett 10% påslag på viktvaror. Detta är ingen extraavgift 
eftersom den avgift som dras alltid är för den exakta mängd som slutligen 
paketeras. 
 
Följande kriterier har valts för fastställa plockavgift och transportavgift för 
butik: 
 

- Transport har antagits ske dagen efter beställning, eftersom 
leverans samma dag är en tjänst med begränsad tillgänglighet (sett 
till landet i stort) samt en tjänst som oftast innebär ett 
avgiftstillägg. 

- Vi har antagit att tillräcklig kapacitet finns hos butikerna (dvs ej 
fullbokat) 

- Endast vardagstaxor dvs inga helgtaxor 
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- Om avgifterna skiljer mellan postnummer för samma butik har den 
lägre avgiften tagits om inte området med lägre taxan står för 
mindre än 10% av det totala leveransområdet. 

- Då priset kan skilja beroende på vald tidpunkt för leverans så väljs 
det dominerande priset (median) för vardagar mellan 10-19. 

- Även om butiken saknar leverans onsdag 6:e nov så väljs 
transportavgift för närmaste vardag samma vecka. 
 

Sammanställning distrikt 
För varje distrikt beräknas ett medelpris för distriktet. Detta medelpris har 
vi beräknat genom att först beräkna ett medel för varje dagligvarukedja 
som finns representerad på det distriktet. Därefter har vi beräknat ett 
snitt mellan dagligvarukedjorna.  
 
Det totala riksgenomsnittet är ett snitt mellan distrikten. 
 

Kontakt 
Vid frågor beträffande underlaget kontakta 
 
Herman Jansson 
Teknisk ansvarig 
Nätmat.se 
herman@natmat.se 
 


