
 

1 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning prisunderlag Nätmat för 

PRO 2021 
2022-01-16 
  



 

2 

 

Innehåll 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

Val av butiker och leveransområde ............................................................................................ 3 

Varukorg ..................................................................................................................................... 3 

Transportkostnader och extraavgifter ......................................................................................... 5 

Sammanställning distrikt ............................................................................................................ 6 

Kontakt ....................................................................................................................................... 6 

 

  



 

3 

 

Sammanfattning 
Nätmat.se bevakar priser av dagligvaror på nätet från de största kedjorna 
och har för PRO tagit fram prisunderlag för deras årliga undersökning 

2021. Tidpunkten för undersökningen var onsdag 3:e november 2021. 
Detta dokument beskriver hur priserna har tagits fram och under vilka 

förutsättningar. 

 

Val av butiker och leveransområde 
De dagligvarukedjor som tagits med i undersökningen är Mathem, Mat.se, 

Coop, ICA, Willys, Hemköp och City Gross. Kedjorna har valts utifrån 
kriteriena: 

 
- Butik erbjuder näthandel antingen med hemleverans eller 

upphämtning. 
- Heltäckande lösplockssortiment inklusive färskvaror som frukt och 

grönt, kött och fisk.  

- Butik tillhör eller är ansluten till dagligvarukedja verksam i minst två 
av regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt leverans för 

minst 20% av Sveriges postnummer.  
 

Priser för dessa kedjor inklusive plock, transport och eventuella extra 
avgifter har undersökts för Sveriges samtliga postnummer med fysisk 

anknytning (ca 10 000). 
 

Butikerna behövde ha sin online handel i bruk senast 27:e oktober för att 
tas med i undersökning. Detta för att säkerställa hemtagning av priser till 

den 3:a november. 
 

Varukorg 
Följande varulista har använts i undersökningen. 
 

Nr Vara Beskrivning 

1 Bananer, Ekologiska, 

KRAV, 1kg 

Lösvikt, butikens billigaste 

2 Äpple, Royal gala, 

klass 1 (kilopris) 

Lösvikt, butikens billigaste 

3 Skorpor 

Kardemumma, 

Pågen 

GS1= 7311070362572 

4 Finn crisp original, 

Fazer 

GS1= 6410500090014 

5 Brago, original, 

Göteborgs 

GS1= 7310521053106 
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6 Kaffe, Eco 

mellanmörk brygg, 

Arvid Nordqvist 

Selection 

GS1= 7310760012438 

7 Svart te, Rich Earl 

grey, te-påsar, 

Lipton 

GS1= 8712100619922 

8 Långkornigt ris, 

koktid 10 min, Uncle 

Ben's 

GS1= 5410673728968 

9 Gammaldags 

Idealmakaroner, 

Kungsörnen 

GS1= 7310130003547 

10 Müsli, Gold original, 

AXA 

GS1= 5701029160823 

11 Mjöl, Rågsikt, 

Kungsörnen 

GS1= 7310130007194 

12 Ljus sirap, Dan 

sukker 

GS1= 7310340464435 

13 Russin, Sun Maid GS1= 41143024324 

14 Cacao ögon, Fazer GS1= 6416453062122 

15 Grönsaksbuljong, 

tärningar, Knorr 

GS1= 8712100816017 

16 Svartpeppar 

grovmalen, 

Glasburk, Santa 

Maria 

GS1= 7311311014055 

17 Chilisås, Heinz GS1= 5900783007867 

18 Senap Original, 

Slotts 

GS1= 8717163867891 

19 Rapsolja, glasflaska, 

Zeta 

GS1= 7350002400227 

20 Senapssill, Abba GS1= 7311171006528 

21 Ansjovis, 

Grebbestads 

original, Abba 

GS1= 7311170022116 

22 Kaviar, Kalles 

original 

GS1= 7311170031118 

23 Leverpastej, 

Ugnsbakad bredbar, 

Scan 

GS1= 7300206303008 

24 Mamma Scans 

köttbullar, Scan 

GS1= 7300208283001 

25 Svensk prinskorv, 

tunt skinn, Scan 

GS1= 7300207276004 

26 Ägg 6-pack Ägg 6-pack, Frigående - Butikens billigaste svenska ägg 

27 Räkost, stor tub, 

Kavli 

GS1= 7311440020897 

28 Bregott, 

Normalsaltat, 75 % 

Normalsaltat 75%, GS1= 7310860005767 

29 Standardmjölk,  1l Standardmjölk, fetthalt 3 % - Butikens billigaste svenska 

mjölk 

30 Filmjölk, 1l Filmjölk, fetthalt 3 % - Butikens billigaste svenska filmjölk 
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31 Creme fraiche, 

naturell, Arla Köket, 

32 % 

GS1= 7310865003805 

32 Apelsinjuice, God 

morgon Orange 

GS1= 7310860007372 

33 Kycklinglårfilé, 

Kronfågel, djupfryst 

GS1= 7300322557002 

34 Svenska ärter, 

Findus, djupfryst 

GS1= 7310500001890 

35 Gräddglass, vanilj, 

Sia 

GS1= 7312690021108 

36 Jordnötter, salta, 

Estrella 

GS1= 7310532150764 

 

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: 
 

- För hemleverans har vi räknat med att leveransen sker dagen efter 

beställning (finns butiker som har samma dag leverans ofta mot 
högre avgift). 

- Även om tidpunkten för priserna var 3:a nov har vi gjort en 
genomsnittlig avgiftsberäkning för en hel vecka dvs 27 Okt - 3 Nov. 

- Tidpunkt för leverans/upphämtning är måndag-fredag mellan 08:00-
20:00 

- Vi prioriterar leveransområdet i närheten av butiken. Det finns fall 
där man har körningar till närliggande tätorter med lägre taxa fast 

mer sällan än till det egna närområdet. I dessa fall väljs avgift för 
närområdet. 
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- Billigaste leveransen väljs om differentierad prissättning föreligger. 

De butiker som har olika priser har ofta lägre avgift mot större 
leveransfönster. 

- Under en vecka behöver 80% av dagarna ha denna avgift ex minst 
4 dagar av 5 om leverans ges alla 5 dagar må-fre. Undantag om en 

butik endast har leverans under 1-2 dagar. Då räcker det med en 
dag. 

- Om differentierad prissättning inom leveransområdet så tas den 

billigaste avgiften även här, förutsatt att den gäller för minst 25% 
av det totala leveransområdet. 

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 

 
Anoop Mathew 

Teknisk ansvarig 
Nätmat.se 

anoop@natmat.se 
 


