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Kassen från MatDirekt är sju 
procent dyrare än kassen från 
Mathem. Med avgiften 
för hemkörningen in-
räknad blir skillnaden 
mellan billigaste och 
dyraste butik betydligt 
större.

För cirka tio år sedan etablera-
des en ny typ av näthandel, att 
via datorn besöka elektroniska 
livsmedelsbutiker och få mat-
kassen levererad vid dörren. Det 
blev dock en övergående fluga, 
i takt med att hemkörningsavgift 
och plockavgift höjdes troppade 
kunderna av, och en efter en slog 
nätbutikerna igen.

Nu är en ny era på gång, och nya 
aktörer tror sig ha funnit vinnan-
de koncept. I Göteborgsområdet 
finns fyra nätbutiker som kämpar 
om kunderna. Det sker med olika 
grad av buller och bång. Det senaste 
tillskottet Mat.se har satsat hårt på 
marknadsföringen och prytt både 
bussar och spårvagnar medan Coop-
online anger att strategin är att 
skynda långsamt och utvidga hem-
körningsområdet så småningom.

– Vi har funnits i Stockholm sedan 
2008 och börjar med ett tajt utkör-
ningsområde i Göteborg för att 
få allt att funka. Efterhand 
planerar vi att öppna upp 
postområden som ligger 
längre bort. Löpande ef-
ter att efterfrågan finns 
och att vi har fått till-
räcklig täthet i turer-
na, säger Claes Hessel, 
chef för Cooponline.

Hur mycket dyrare är 
det då än att exempelvis 
handla på Coop Forum?

 – Det blir ju en viss mer-
kostnad i form av distribu-
tionen. Sen kan det vara en 
prisskillnad också på vissa 
varor. Det är lite dyrare än 
om du går själv till butiken 
och handlar, säger Hessel.

I GP:s prisjämförelse 
härintill kostade kassen 
med 37 varor 987 kronor 
hos Cooponline. I vår prisunder-
sökning från i maj var en likadan 
kasse drygt 130 kronor billigare hos 
Coop Forum på Backaplan.

En aV aKtörErna bland nätbuti-
kerna är MatDirekt. På hemsidan 
stod det för några dagar sedan ”Vi 
har Göteborgs billigaste sortiment 
av livsmedel på nätet.” Men efter 
samtal från GP Konsument för-
svann meningen. Chefen Niclas 
Karlsson medger att den stod på 
svag grund:

– När vi lanserade sidan var vi bil-
ligast, men det var ett tag sedan. Jag 
får kolla upp det här, säger Karlsson 
och berättar att MatDirekt är ett fri-
stående bolag som samarbetar med 
Hemköp.

– Vi har i princip samma utbud 
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som Hemköp Masthugget och 
priserna är också desamma, säger 
Niclas Karlsson.

sEnast EtablEraDE nätbutiken, 
Mat.se, har flera olika leverantörer 
för de olika varuslagen. Mat.se är 
den enda av nätbutikerna som inte 
har någon hemkörningsavgift. Läg-
sta gräns för inköp är 500 kronor.

– Våra priser kan jämföras med 
de i en genomsnittsbutik. Det är 
inte någon dyr butik, säger Måns 
Danielsson, chef för Mat.se.

Han anser att handla mat på nä-
tet är ekonomiskt lönande för kon-
sumenterna.

– Vi är övertygade om att inköpen 
blir klokare och bättre om man kan 
sitta hemma och planera. Man spa-
rar pengar genom att det blir min-
dre spill, säger Danielsson.

Den fjärde aktören MatHem 
hävdar att den är störst på den 

svenska marknaden och finns nu-
mera i de tre storstadsregionerna. 
I Göteborg samarbetar företaget 
med CityGross i Kungälv. Hos Mat-
Hem varierar hemkörningsavgif-
ten från 49 kronor till 149 kronor, 
beroende på när kunden vill ha sin 
leverans. 

– stanDarDaVgiftEn är 85 kronor. 
På vardagar mellan klockan 11 och 
18 är den lägre. Vi har det här syste-
met för att kunden själv ska kunna 
styra över priset, säger Dan Rex-
hammar på MatHems kundtjänst.  

nILs sVensson
031-62 45 67 nils.svensson@gp.se
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Nu är en ny era  
på gång, och nya 
aktörer tror sig ha 
funnit vinnande 
koncept

Lägsta elpriserna 
sedan 2007
e l :  De rörliga elpriserna har 
under andra kvartalet sjunkit 
0,3–1,2 procent till de lägsta ni-
våerna sedan sommaren 2007, 
enligt Energimyndigheten.

För avtal med tillsvidarepris 
har elpriset samtidigt fallit 
7,7–10,0 procent till den lägsta 
nivån sedan början av 2010. 
Andelen kunder med tillsvida-
reprisavtal föll under 20 pro-
cent, medan kundgruppen med 
rörligt elpris var 30,8 procent 
vid halvårsskiftet. (TT)

tusenlappar att 
spara på försäkring 
F ö r säkr i n g :  Det lönar sig att 
jämföra bilförsäkringar. Det 
framgår av tidningen Privata 
Affärers jämförelse av premien 
för en försäkring på tre olika 
bilmodeller på två orter i lan-
det. För en helförsäkring på en 
Volvo V70 2,0 diesel av 2008 
års modell tar försäkringsbo-
laget Alerto 17 783 kronor, 
jämfört med 7 044 kronor hos 
Salus Ansvar. För en BMW X5 
3,0d från -08 skilde det hela 
27 000 kronor per år.

magneter kan  
orsaka tarmskador
l e k sak e r :  Konsumentverket 
går ut på bred front i landets 
kommuner och ska under hös-
ten undersöka produkter som 
innehåller magneter. Fokus  
i marknadskontrollen ligger på 
leksaker. Detta efter att flera 
allvarliga olyckor med bland 
annat tarmskador som följd 
har inträffat barn svalt prylar. 
För att varor och leksaker med 
starka magneter ska få säljas 
måste vissa säkerhetskrav 
uppfyllas.

smaska på  
en mogen Fritjof
F ruk t :  Carola, Fritjof och Ce-
lina. Det är nyare päronsorter 
som snart mognar i de svenska 
trädgårdarna. De är ett resultat 
av samarbete mellan växtför-
ädlare i Norge och Sverige. Av 
alla sorter som odlas i vårt land 
är det mycket få som uppstått 
i Norden. Många av de impor-
terade sorterna har dålig 
vinterhärdighet. 
Carola kom på 
80-talet, Fritjof 
tio år senare, 
medan Celina 
registrera-
des så 
sent 
som 
2010.

Fler män  
äter lunchen ute
l u n c h :  17 procent av kvinnor 
äter oftast lunch på arbetsplat-
sen. För män är det vanligare 
att gå ut och luncha på restau-
rang, 38 procent av männen gör 
så. Det visar en undersökning 
som Sifo gjort, skriver Fri Kö-
penskap. 

... ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter 
om abonnemang för tv, telefoni och bredband.Telekområdgivarna
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Villkor
*	Mat.se
Levererar till: Göteborg, Mölndal 
samt Partille och Lerum. Karta på 
hemsidan.
Tid för leverans: Vardagar klockan 
16–22.
Tidigaste leverans: Påföljande dag
Betalningsätt: Betalning sker direkt 
på sajten med bank- eller kontokort. 
Pengarna dras vid leverans.

*	Mathem.se
Levererar till: Göteborg. Postnum-
mer ger besked om huruvida leve-
rans kan ske.
Tid för leverans: Vardagar 12.00–
22.00
Tidigast leverans: Varor beställda 
senast midnatt kan levereras efter-
följande dag. 
Betalningssätt: Faktura (avgift 29 
kronor) eller bank- eller kontokort.

*	Coop.se
Levererar till: Göteborg. Postnum-
mer ger besked om huruvida leve-
rans kan ske.
Tid för leverans: Vardagar 09.00–
21.00.
Tidigast leverans: Varor beställda 
senast midnatt kan levereras efter-
följande dag.
Betalningssätt: Faktura (avgift 29 
kronor) eller bank- eller kontokort

*	MatDirekt.se
Levererar till: Göteborg. Postnum-
mer ger besked om huruvida leve-
rans kan ske.
Tid för leverans: Vardagar.
Tidigast leverans: Beställning före 
klockan 16.00 levereras dagen 
därpå.
Betalningsätt: Bank- eller kontokort.

Butik Mat.se MatHem.se Coop.se MatDirekt.se

Spagetti, 2 kg 23:90 25:80 18:00 24:00

Rågsikt, 2 kg 16:95 13:50 17:50 15:95

Tunnbröd, 350 g 17:45 26:50 23:60 20:95

Lingongrova, 500 g, 2 pkt 43:90 43:80 42:80 39:90

Hårt bröd, hålkakor, runda ca 750 g 22:95 20:90 22:60 21:95

Pågens gifflar, kanel, 300 g 17:95 19:90 19:80 22:50

Ballerina kex, original, 190 g 14:95 13:90 14:90 13:95

Blandfärs, 500 g 39:50 32:921) 34:95 44:00

Kycklingfiléer, frysta, 900 g 62:45 71:911) 81:40 71:961)

Kalkon, rökt skivad, 200 g 36:45 30:90 39:50 40:50

Köttbullar, färska, 1 kg 46:95 35:90 34:00 34:95

Torskfilé, fryst, MSC-märkt, 400 g 38:95 35:90 34:60 34:95

Kalles kaviar, 300 g 27:95 24:90 30:80 31:95

Standardmjölk, 4 x 1 liter 33:80 34:00 34:80 38:00

Keso, Arla, 500 g 26:95 23:50 25:20 29:15

Vispgrädde, 5 dl 18:90 17:90 16:00 18:65

Prästost, 700 g 58:42 60:50 61:53 51:06

Philadelphia, original, 200 g 17:95 15:90 17:30 16:95

Ägg, ekologiska, 6-pack 18:95 21:50 17:95 18:95

Bregott, 300 g 19:45 17:90 20:90 21:95

Äpplejuice, 1 liter 10:45 9:50 12:102) 9:95

Cola, 3 x 1,5 liter 37:50 38:70 26:70 41:85

Kolsyrat vatten, 1,5 liter 7:45 8:90 7:10 11:95

Kaffe, ekologiskt, 500 g 42:95 45:90 38:80 37:95

Citroner, 4 st 15:80 6:00 21:60 19:80

Hasselnötter, 200 g 23:95 25:00 27:40 29:95

Sallad i kruka, 1 styck 14:95 17:90 21:90 17:90

Tomater, hela, burk, 400 g 4:45 10:50 5:70 5:95

Pommes frites, frysta, ca 1 kg 16:611) 12:50 14:671) 15:50

Pärlsocker, Dansukker, 500 g 11:45 12:50 12:60 12:95

Apelsinmarmelad, burk, 400 g 7:95 7:90 18:202) 22:95

Choklad, rättvisemärkt, 2 x 100 g 51:90 57:00 45:80 51:90

Hamburgerdressing, Kavli, 425 g 21:95 29:50 21:90 25:95

Ketchup, ekologisk, 1 kg 30:45 30:50 31:80 26:95

OLW cheese doodles, 250 g 20:95 18:90 22:90 23:95

Fryst färdig pizza, 300 g 29:45 10:50 26:30 32:95

Grönsåpa, Grumme, 750 ml 20:95 20:90 22:90 21:95

Summa 974:00 951:00 987:00 1 023:00

Hemkörningsavgift 0 kr 85:003) 85:004) 99:005)

Sammanlagd summa 974:00 1 036:00 1 072:00 1 122:00
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Priserna är inhämtade under vecka 36.
1. Förpackningen avvek cirka 10 procent från efterfrågad storlek. därför har priset räknats om.
2. Priset gäller större förpackning än den efterfrågade då dess pris var lägre.
3. Under 500 kr tas expeditionsavgift på 95 kr ut. Över 2 500 kr fraktfritt.
4. Lägsta inköp 500 kr. Över 3 000 kr fraktfritt.
5. Lägsta inköp 300 kr. Över 3 000 kr fraktfritt.

Grafik: NiLS SVENSSON och EWa RUNG

GP:s nätkasse Billigast Dyrast

GP Konsu-
ment bad 
Göran Gulic, 
IT-utvecklare 
på GP (bilden) 
att granska 
några funk-
tioner på de fyra nätföreta-
gens hemsidor.

mat.se 
*	Sök 
Vald sökning: ”långkornigt ris”: Träff. 
Vald sökning: ”ris långkornigt”: Träff.
Vald sökning: ”ris”: Relevanta träffar. 
Första träff blev Basmatiris.
Sök som ger förslag: Ja.

*	Kundvagn
Kräver konto för att lägga varor  
i kundvagn, märkligt beteende.

*	Frågor & Svar
Placering: På alla sidor i Toppmeny 
-> Kundtjänst = Frågor och svar.

*	Allmänt intryck
Svårt förstå varför det krävs inlogg-
ning för att lägga varor i kundvagnen. 
Bäst sökfunktion!

mathem.se 
*	Sök
Vald sökning: ”långkornigt ris”: Träff. 
Vald sökning: ”ris långkornigt”: Träff.
Vald sökning: ”ris” : Märkliga träffar. 
Första träff blev spagetti.
Sök som ger förslag: Nej!

*	Kundvagn
Enkelt att ta bort varor och tömma 
kundvagn.

*	Frågor & svar
På alla sidor, fast placerad på höger-
sida -> Kundtjänst -> Frågor och svar.

*	Allmänt intryck
Överskådlig med bra information 
om hur man gör för att handla.

cooponline 
*	Sök
Vald sökning: ”långkornigt ris”: Träff. 
Vald sökning: ”ris långkornigt”: Inga 
träffar.
Vald sökning: ”ris”: Får alla varor 
där ris ingår. Första träff blev enRIS-
rökt korv. 
Sök som ger förslag: Nej!

*	Kundvagn
Enkelt att ta bort varor och tömma 
kundvagn.

*	Frågor & svar
På alla sidor i toppmeny -> Kund-
tjänst -> Frågor & Svar.

*	Allmänt intryck
Lite för rörigt, exponerar för många 
alternativ på liten yta. 

matdirekt.se
*	Sök
Vald sökning: ”långkornigt ris”: Träff. 
Vald sökning: ”ris långkornigt”: Inga 
träffar.
Vald sökning: ”ris”: Får alla varor där 
ris ingår. Första träff blev SparRIS-
soppa. 
Sök som ger förslag: Nej!

*	Kundvagn
Omständligt att ta bort varor.
Går inte att tömma hela kundvag-
nen.

*	Frågor & Svar
På alla sidor i vänstermenyn.

*	Allmänt intryck
Att det står © 2009 i sidfoten inger 
inget förtroende. 

GP testar matsidornas funktioner

NILS SVENSSON
031-62 45 67 nils.svensson@gp.se

ARN: Fel att 
fakturera  
för kundens  
byggmaterial
När konsumenten själv köp-
te byggmaterialet ska han 
inte faktureras för kostna-
den. Det meddelar Allmänna 
reklamationsnämnden i ett 
beslut till en byggfirma.

Mannen fick en offert från Lil-
jeformen AB på ett takarbete. 
Han fick ett fast pris och i detta 
ingick att på grund av läckage 
byta gamla tegelpannor, läkt, 
takpapp, vindskivor samt plåt, 
bland annat runt en kupa. I of-
ferten inkluderades arbete och 
byggmaterial.

Allt skulle kosta 116 468 kro-
nor. Strax efter att arbetena hade 
påbörjats bestämdes i stället 
att allt material skulle bestäl-
las av konsumenten själv och 
så skedde utan att en ny offert 
upprättades.

Allmänna reklamations-
nämnden, ARN, rekommen-
derade byggfirman att ge sin 
kund ett prisavdrag på 60 438 
kronor, vilket motsvarar hans 
inköp. I beslutet påpekades att 
det var Liljeformen AB:s ansvar 
att påtala att den ursprungliga 
offerten inte gällde om en avgö-
rande förutsättning var att bo-
laget svarade för materialinköp.

Utöver detta gjordes vissa 
tilläggsarbeten på löpande räk-
ning. Här avvisade ARN konsu-
mentens yrkande om prisavdrag 
som gällde totalt 114 059 kronor.

LENA STRÖMBERG
031-62 41 64 lena.stromberg@gp.se

Priser  
på hyrbilar 
har jämförts
En hyrbil för helgresan eller 
för en hel vecka är billigast 
hos Hertz. Veckoresan blir 
nästan så dubbelt så dyr 
med en bil från Europcar.

Testfakta har jämfört hyrbilspri-
ser mellan åtta företag. Det ena 
exemplet gäller en weekendresa 
med liten bil i början av oktober, 
det andra en veckolång tur med 
kombibil. Priserna gällde om 
man bokade i juli och hämtade 
ut bilen i Stockholm.

Hertz blev billigast i båda ex-
emplen. Där skulle helgresan gå 
på runt 800 kronor och veckohy-
ran på cirka 2 700 kronor. 

Europcar låg prismässigt bra 
till på helgbilen men var klart 
dyrast för en hel vecka – 5 220 
kronor. Hos Avis, Rent-a-wreck, 
Sixt, OKQ8, Statoil och Mabi 
kostade en vecka med hyrbil 
mellan 3 000 och 4 000 kronor.

Självrisken varierar mycket 
mellan företagen. Även där top-
pade Europcar med en självrisk 
på uppåt 10 000 kronor vid 
vagnskada och 5 000 kronor 
vid stöld.

LENA EKSTRAND
031-62 46 26 lena.ekstrand@gp.se


