Undersökningen, som genomfördes första veckan i december 2020, ger en bild av
prisnivån på PRO:s matkasse på nätet den veckan – och i hela landet. I resultatet
redovisas både priserna för hemleverans och för upphämtning i butik.
PRO:s prisundersökning 2020 är den mest omfattande undersökningen av
matpriserna på nätet som har gjorts – avseende antal butiker. Varorna i kassen är
representativa för resten av sortimentet och priset på PRO-kassen överensstämmer
bra med prisbilden på övriga varor i butikerna. I undersökningen har vi sorterat bort
de butiker som tydligt justerat sina priser på PRO-varorna.
Totalt antal undersökta butiker var
respektive
Undersökningen är gjord i samarbete med prisjämförelsesajten
Nätmat.se och visar butikernas priser för PRO:s matkasse inklusive de avgifter som
tillkommer vid handel på nätet.
Undersökningen visar också genomsnittspriser på matkassen för PRO:s distrikt och
för hela landet. Distriktsgenomsnittet har vi beräknat genom att först beräkna ett
genomsnitt för varje dagligvarukedja som finns representerad i det distriktet.
Därefter har vi beräknat ett snitt mellan dagligvarukedjorna. Det totala
riksgenomsnittet är ett snitt mellan distrikten.

Genomsnittspriset för PRO:s matkasse (34 varor) var
för upphämtning.

för hemleverans och

Den billigaste matkassen för hemleverans kostade
och den dyraste
. Skillnaden mellan den dyraste och den billigaste butiken var
. Matkassen
från den dyraste butiken kostar
mer än den från den billigaste.

Den billigaste matkassen att hämta i butik kostade
och den dyraste
. Skillnaden mellan den dyraste och den billigaste butiken var
.
Matkassen från den dyraste butiken kostar
mer än den från den billigaste.

Prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste distriktet avseende hemleverans
var
. I Uppsala län var det billigast och matkassen kostar där i snitt
medan du betalar
i snitt i Jämtlands län. Skillnaden är
.

Prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste distriktet avseende upphämtning
i butik var
. I Halland var det billigast och matkassen kostade där i snitt
medan du betalar
i snitt i Jämtlands län. Skillnaden är
.

En jämförelse av priset för hemleverans på PRO:s matkasse mellan 2019 och 2020
visar att det inte blivit billigare att handla mat på nätet. Riksgenomsnittet, som är
baserat på samma butiker från 2019 och 2020, har ökat med
. Vare sig man
tittar på totalpriset eller de enskilda varorna. I några distrikt har det ökat mer, se
tabell nedan.

Riksgenomsnittet för avgiften för hemleverans ligger på samma nivå 2020 som 2019.
Genomsnittsavgiften för Stockholmsområdet har däremot minskat med
.

Utvecklingen går fort när det gäller antalet butiker som erbjuder dig som konsument
att handla mat på nätet. Från 2019 till 2020 har antalet livsmedelsbutiker som
erbjuder näthandel ökat från 478 butiker till 720 vilket motsvarar en ökning med
. Den största ökningen gäller möjligheten till upphämtning i butik där
ökningen är
jämfört med
för hemleverans. Den snabba
ökningen är troligen en effekt av coronapandemin. Ett stort antal butiker har inte haft
möjlighet att börja med e-handel under 2020 men förväntas börja med det 2021.

Tillgängligheten till hemleverans i landet är väldigt differentierad. Det finns ett
större utbud och det är billigare och mer flexibelt i städer/storstäder. En genomgång
av tillgängligheten till hemleverans i landet visar att
av befolkningen
saknar tillgång till hemleverans (geografiska postnummer). Men den geografiska
variationen är stor. Från nästan
i Göteborg till endast
i
Norrbotten. Dessutom är variationen stor på antal aktörer som levererar i distrikten.

Om man ser på antal butiker per distrikt så är tillgången till hemleverans betydligt
lägre i Norrlandsdistrikten där endast ett distrikt, Gävleborgs län, har fler än tio
butiker att beställa från. Norrbottens och Jämtlands län kan till exempel endast få
hemleverans från 5 butiker i respektive distrikt.

Butikerna vill helst att du själv ska komma och hämta den mat du har beställt på
nätet. De flesta som köper mat på nätet hämtar idag själva och butikerna driver mot
denna form av e-handel eftersom de tjänar bäst på den. Men som kund måste du ha
bil eller få skjuts för att kunna hämta din matkasse. Tillgängligheten till
upphämtning är högre än hemleverans då cirka
av befolkningen har
tillgång till tjänsten. Det är också här utvecklingen går fortast. Även när det gäller
upphämtning i butik ligger Göteborg i topp och Norrbotten i botten med
.

Källa: Nätmat.se

Från och med våren 2019 har den geografiska täckningen för upphämtning i butik
gått om täckningen för hemleverans. Se diagram nedan.
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