
Att ha koll på matpriserna är lika aktuellt idag som för 30 år sedan! 

2021 var det 30 år sedan PRO:s prisundersökning startade. I början gjordes enbart lokala undersökningar men 
redan från1993 blev de rikstäckande. Idag är undersökningens syfte, förutom att pressa priserna, även att skapa 
en prismedvetenhet. 

2021 års undersökning består av olika delar: butiksundersökning, undersökning av matpriserna på nätet både vad 
avser upphämtning i butik och hemleverans samt undersökning av hur pensionärsvänliga fysiska butiker är. 

Butiksundersökningen 
Uppdraget för PRO:s prisundersökare var att under en dag, 2 november 2021, anteckna ordinarie priset på 36 
olika matvaror. PRO Östermalm besökte elva (11) butiker. Stockholms län undersökte flest antal butiker i hela 
landet (92 st resp 606 st).  

Resultatet är uppdelat i små och stora butiker. Matkassens genomsnittspris för hela landet, stora butiker, var 
889,84 kr och små butiker 960,91 kr. 

Åtta (8) Östermalmsbutiker finns med i sammanställningen, övriga har tagits bort då prisuppgift saknats för fler 
än sju varor. För Östermalm är endast en butik klassad som stor. 

Kostnaden för PRO:s matkasse på Östermalm varierar från 942,72 kr till 1031,29 kr, dvs en skillnad på 88,57 kr.  

Butiksnamn  Typ  Totalt 
ICA Supermarket Fältöversten  små  942,72 
ICA Kvantum Värtan  stora  943,66 
Hemköp Stockholm Östermalmstorg  små  958,41 
Hemköp Stockholm Djurgårdsstaden  små  960,86 
Coop Norra Djurgårdsstaden  små  974,03 
ICA Nära Banér  små  1013,4 
ICA Nära Karlaplan  små  1023,2 
Hemköp Stockholm Fältöversten  små  1031,29 

 

Pensionärsvänlig butik 
I samband med prisundersökningen har frågor ställts om hur pensionärsvänliga de undersökta butikerna är. 
Frågorna handlar om butiken har sittplatser innanför kassorna, om det finns kundtoalett i anslutning till butiken, 
om det går att använda kontanter under hela butikens öppethållande, om det går att ta ut kontanter i butiken 
eller i anslutning till butiken, om butiken erbjuder pensionärsrabatt någon dag/tid varje vecka, om hemleverans 
av varor erbjuds samt om personalen är utbildad i bemötandet av personer med olika svårigheter. 

Endast 5 % (32 st) av butikerna i hela landet klarar kraven. I Stockholms län återfinns fyra butiker varav två på 
Östermalm, Hemköp Stockholm Djurgårdsstaden och ICA Supermarket Fältöversten. 

Handla mat på nätet 
För den som vill handla mat på nätet finns olika alternativ, t ex att beställa varorna men själv hämta dem i butik 
eller att få varorna hemlevererade. I undersökningen ingår samma matkasse som i undersökningen i fysiska 
butiker. På riksnivå, jämfört med genomsnittspriset i fysiska butiker, var det 8 % dyrare att handla mat på nätet 
och få hemleverans men bara 2 % dyrare om man hämtar själv i butiken. 

Ekologiska alternativ 
I 2021 års prisundersökning har priset på ekologiska varor endast gjorts på nätpriserna. Den ekologiska matkassen 
var 22 % dyrare än den konventionella, baserat på hela landet. 

Här kan du ta del av hela PRO:s prisundersökning: 

https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/pros-prisundersokning/prisundersokningen-
2021.html 

 


