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Stora prisskillnader på mat online
Priserna på mat skiljer stort
mellan olika nätbutiker. På ett år
kan prisskillnaden för en barnfamilj i Stockholm bli så stor som
21 600 kronor. Willys är billigast
och Mathem dyrast, visar en ny
undersökning.

Prisjämförelsesajten Matpriskollen har i samarbete med Testfakta jämfört priserna hos tolv
olika nätbutiker för livsmedel
i Stockholmsområdet.
Och undersökningen visar på
stora prisskillnader. Billigast blir
det för familjen som klickar hem
maten från Willys i Rissne. Deras
matkasse kostar 1 577 kronor, vilket är 460 kronor billigare än hos
den dyraste leverantören Mathem. Att klicka hem en matkasse
från Mathem med exakt samma
varor kostar 2 043 kronor, det vill
säga 30 procent dyrare i jämförelse med Willys.
Prisjämförelsen bygger på en
matkasse med 69 kända dagligvaror, där valet av varor speglar
hur svenskar handlar, utifrån
SCB:s statistik.
– Vi har viktat varorna utifrån
hur det ser ut i statistiken och inköpet ska motsvara en genom-

snittlig veckohandling, säger Ulf
Mazur på Matpriskollen.
Undersökningen visar att en
familj kan spara så mycket som
21 670 kronor under ett år genom
att beställa maten från Willys
jämfört med att handla från det
dyraste alternativet Mathem.
Willys är det billigaste alternativet i samtliga varukategorier förutom kött och fisk, där Coop.se
hade lägst pris av alla nätbutiker
i jämförelsen. I undersökningen
ingår matkedjorna Willys, Hemköp, Coop, och de två renodlade
nätaktörerna Mathem och Mat.
se. Därtill ingår ett flertal Icabutiker, och samtliga koncept
Maxi, Kvantum, Supermarket och
Nära finns med i jämförelsen.

30

procent mer kostade den dyraste
kassen jämfört
med den billigaste.

– Skälet är att varje Ica-handlare har sin egen prissättning,
säger Ulf Mazur på Matpriskollen och konstaterar att prisskillnader finns även mellan olika Ica
Maxi-butiker, vilket man kanske
inte väntar sig.

Ica Maxi Lindhagen blev den
dyraste Maxibutiken i undersökningen, där kostar kassen 1 934
kronor. Och Ica Maxi Haninge är
den billigaste av Ica-butikerna,
där kostar kassen, 1 779 kronor, så
skillnaden mellan de båda är inte
mer än 155 kronor. Allra dyrast
bland de olika Ica-butikerna är
Ica Supermarket Vanadis, vars
kasse kostar 1 989 kronor.
När det gäller Hemköp, Willys
och Coop så finns bara prisuppgifter från en butik med i undersökningen.
– Det är för att priserna är väldigt lika inom Hemköp och även
inom Willys. Man kan beställa
mat på nätet från Willys i Rissne
eller från Willys i Länna, men
skillnaden i pris är nära noll,
säger Ulf Mazur på Matpriskollen.
Detsamma gäller Coop. Priserna
på nätmaten är samma oavsett
var i Stockholm man bor, eftersom kunderna beställer direkt
från Coop.se, utan koppling till
någon fysisk butik.
Matkassen från Coop kostade
1 796 kronor och hamnade på
tredje plats, rankat efter lägst
pris.

Nätaktören Mat.se är klart billigare än nätkonkurrenten Mathem. Kassen hos Mat.se kostar
1 891 kronor, att jämföra med
Mathems kasse på 2 043 kronor.
Dock ligger priset för maten hos
Mat.se 20 procent högre än hos
Willys.
För att prisjämförelsen ska bli
så korrekt som möjligt har Matpriskollen och Testfakta valt kända varumärken som finns i samtliga butiker. Butikernas egna varor finns därför inte med.
SARA L BRÄNSTRÖM
sara.l.branstrom@svd.se
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Så gjordes
undersökningen
Prisjämförelsen är utförd
av sajten Matpriskollen och
Testfakta under vecka 8, 2017.
I matkassen ingår 69 välkända
dagligvaror, där urvalet speglar
hushållens konsumtion, enligt
SCB. Butikernas egna märken
ingår inte, och allt är ordinarie
priser. Eventuella plockavgifter
är inräknade i jämförelsen. SVD

Oklara effekter av
nya arbetsmiljöregler
De skulle ta krafttag med den
psykosociala arbetsmiljön, men
ett år med de nya arbetsmiljöreglerna har gett halvklent
resultat. Men problemen har
i alla fall kommit upp på agendan,
bedömer professor Eva Vingård.

– Den här typen av frågor diskuteras mycket mer nu, säger Eva
Vingård, professor i arbets- och
miljömedicin vid Uppsala universitet.
Till skillnad från rent fysiska arbetsmiljöproblem är den
psykosociala betydligt mer komplex. Det går inte i en handvändning att få chefer och medarbetare att tänka mer på den.
Tjänstemannafacket Unionen
skickade en enkät till sina samtliga 7 253 arbetsmiljöombud, varav drygt 2 700 svarade. Resultaten är inte särskilt upplyftande.
– Generellt sett så jobbar arbetsgivarna inte tillräckligt med
förebyggande åtgärder, sammanfattar Unionens ordförande
Martin Linder.
Vart tredje arbetsmiljöombud
som svarat anser att arbetsgivarna i för lite utsträckning arbetar
med förebyggande insatser mot
en ohälsosam arbetsbelastning.
Men inte heller ombuden själva
verkar särskilt uppdaterade på
de nya reglerna. 33 procent av
dem anser sig ha dåliga, eller
mycket dåliga, kunskaper om de
nya föreskrifterna.

Arbetsmiljöverket har i sina
inspektioner kring de nya föreskrifterna ställt en del krav på
arbetsgivarna – krav som ofta
handlat om arbetsbelastningen,
tillräckliga resurser i förhållande till kraven, berättar Ulrich
Stoetzer, sakkunnig på myndigheten.
Han upplever att det har blivit
stor uppmärksamhet kring de
här frågorna, och att kunskapen
ökat, men att resultaten kanske
dröjer.
– Det här är ett långsiktigt
arbete, det gäller att hitta nya
metoder, säger han.
De nya reglerna, föreskrifterna,
började gälla 31 mars 2016 och
ska ses i ljuset av de kraftigt
ökade sjukskrivningarna relaterade till hur man mår på jobbet,
såsom stress och utbrändhet,
mobbning och liknande.
Och både Eva Vingård och
Martin Linder tycker att reglerna är tillräckligt bra och starka
som de är. Men som Eva Vingård
säger:
– Det här är inget som ändras
i en handvändning.
Enligt henne står ledarskapet
i centrum för att frågan ska få
fäste.
– Och det här är inget som
stör verksamheten, utan något
som är bra för verksamheten,
säger Vingård.
OLLE LINDSTRÖM TT

Behöver ni någon
som snabbt kan ta
över stafettpinnen?
Vissa situationer kräver en supersnabb
rekrytering. Vi har vassa interimschefer
redo att ta sig an de allra mest utmanande
uppdragen, oftast inom två veckor.
Under åren har vi genomfört ett stort antal
interimsuppdrag och dragit till oss många
kvalificerade interimschefer. De flesta inom
Företagsledning, Ekonomi, HR, Sälj & Marknad,
IT & teknik samt Produktion & Supply chain.
Som specialist på interim management hittar vi
marknadens bästa kandidater för dina specifika
behov. Det är en av anledningarna till att vi har
96% nöjda kunder.

Ring oss på 010 - 10 10 150
eller besök interimschefer.se

Stockholmaren får mest i kassen
från Willys online. FOTO: TT
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Så mycket kostar
maten på nätet
Online-butik
kronor
1) Willys Rissne
1 577
2) Ica Maxi Haninge
1 779
3) Coop.se
1 796
4) Hemköp Torsplan
1 797
5) Ica Kvantum Värtan
1 843
6) Mat.se
1 891
7) Ica Maxi Solna
1 931
8) Ica Maxi Lindhagen
1 934
9) Ica Kvantum Täby
1 937
10) Ica Nära Järvastaden
1 939
11) Ica Superm. Vanadis
1 989
12. Mathem
2 043
(Rankat från billigast till dyrast)

