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Prisjämförelse av matkorgar på Åland
Bakgrund
Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och
med att S-gruppen öppnade sin första livsmedelsaffär här. Tidigare hade K-gruppen haft en
dominerande ställning på Åland. För att få en uppfattning om de största matvaruaffärernas
prisnivå, har Statens ämbetsverk på Åland i samarbete med Konsumentforskningscentralen
genomfört två prisjämförelser. Den första prisjämförelsen gjordes vecka 37 år 2011 och den
andra vecka 43 år 2012. Jämförelsen av så kallade vägda 1 matkorgar gjordes mellan
K-gruppens Kantarellen och Mattssons, S-markets Varuboden samt Sparhallen, som inte tillhör
någon kedja, alltså de fyra största livsmedelsaffärerna på Åland. I de nämnda affärerna
insamlades prisuppgifter på 81 märkesprodukter år 2011 och på 84 märkesprodukter år 2012.
De 84 livsmedelsprodukter som var med i årets jämförelse var så kallade baslivsmedel och
påträffades i samtliga butiker. De vill säga prisuppgifter togs på livsmedel som var antingen helt
identiska märkesvaror eller produkter som kan jämföras direkt med varandra, så som grönsaker
och frukt. Identiska livsmedel hittades inte när det gällde tre köttprodukter (produktnummer 16,
17 och 18) och två färdigmatprodukter (produktnummer 20 och 21). I de fallen valdes den
billigaste produkten, som även kunde vara eget varumärke, i affären.
De prisuppgifter på livsmedelsprodukter som har samlats in är ordinariepriser. De insamlade
prisuppgifterna är alltså inte specialpriser, stamkunds- eller medlemspriser. I årets prisjämförelse insamlades också prisuppgifter på några av företagens egna varumärken
t. ex. Pirkka och Rainbow (private label-produkter) eller andra produkter som motsvarar de
livsmedel som ingår i matkorgens märkesprodukter i fall de var billigare. Av 84 märkesprodukter
hittade man i 36 fall motsvarande eller nästan motsvarande produkter. I de fallen valdes den
billigaste produkten som alltså kunde vara märkesprodukt, eget varumärke eller motsvarande.
För att få en riktig uppfattning om affärernas prisnivå, kalkylerades en vägd medelkorg för
identiska märkeslivsmedel (figur 1) och en vägd medelkorg för livsmedel som innehåller både
märkeslivsmedel och livsmedel av företagens egna varumärken eller motsvarande (figur 2).
De exakta prisuppgifterna på märkeslivsmedlen, livsmedlen av det egna varumärket och
motsvarande produkter presenteras i tabell 1 på sidorna 6 och 7 separat för varje affär och
dessutom framgår också de enskilda produkternas prisvariationer och genomsnittspris.
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Man vägde olika livsmedelsprodukter genom att använda Statistikcentralens färskaste data (år 2011)
om livsmedelskonsumtion på Åland. En vägd medelkorg ger en uppfattning om respektive affärens
prisnivå.
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Prisutvecklingen på Åland
Livsmedlens prisutveckling på Åland från hösten 2011 (vecka 37) till hösten 2012 (vecka 43)
kunde beräknas, eftersom prisinsamlingarna omfattar totalt 79 exakt samma livsmedelsprodukter. Resultatet visar att en vägd medelkorg på Åland bestående av 79 produkter nu
kostar i snitt 7 % mera än ett år tidigare. Enligt Statistikcentralen var livsmedlen i oktober 2012
i hela Finland i snitt cirka 6 % dyrare än ett år tidigare.

Jämförelse av priset på matkorgar med identiska märkeslivsmedel enligt vägda
prisnivåer
Figur 1 visar de vägda prisnivåerna på matkorgar med identiska märkesvaror i de butiker som
ingår i jämförelsen och man kan se prisnivåerna för åren 2011 och 2012.
Sparhallen som inte hör till någon kedja hade den lägsta prisnivån år 2011. Då var Sparhallens
matkorg drygt 5 % lägre än genomsnittsnivån på Åland.
År 2012 har situationen förändrats en aning. I undersökningen var S-market den förmånligaste
butiken på Åland, 4,5 % under genomsnittsnivån. Sparhallen kom på andra plats med en
prisnivå 2,3 % under genomsnittsnivån. Kantarellen hade en prisnivå som är ganska nära
genomsnittsnivån för de fyra affärer som jämfördes. Enligt undersökningen var Mattssons
prisnivå 5,6 % dyrare än genomsnittsnivån.
När affärernas matkorgar jämfördes med varandra var S-market 2,3 % billigare än Sparhallen,
5,6 % billigare än Kantarellen och 9,6 % billigare än Mattssons. Året innan var Sparhallen 5,8 %
billigare än S-market.
Figur 1. Vägd matkorg med identiska märkesvaror.

Prisnivåerna för åren 2011 och 2012 har kalkylerats enligt Statistikcentralens konsumtionsdata från Åland genom att
använda vägda priser från de fyra affärerna. Prisnivåerna ger information om affärernas procentuella förmånlighet i
förhållandet till varandra så att relationstalet för en genomsnittlig matkorg är 100. Matkorgen för år 2011 innehåller 81
märkeslivsmedelsprodukter och matkorgen för år 2012 innehåller 84 märkeslivsmedelsprodukter.
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Jämförelse av priset på matkorgar mellan märkeslivsmedel och affärernas egna
varumärkesprodukter eller billigare motsvarande produkter enligt vägda
prisnivåer
Figur 2 innehåller de vägda prisnivåerna när några identiska märkesprodukter har bytts till
billigare motsvarande produkter. Det vill säga, i den här matkorgen valdes den billigaste
livsmedelsprodukt som fanns i affären och som kunde vara en original märkesprodukt, eget
varumärke eller även någon annan märkesprodukt.
Av 84 märkesprodukter hittade man i 36 fall motsvarande eller nästan motsvarande produkter.
Dessa produkter är markerade med blå färg i tabell 1. Det kan nämnas att i fem fall var
märkesprodukten (matgrädde, makaroner, sej, ägg och kakao) billigare än den motsvarande
produkten av det egna varumärket. Dessa produkter är markerade med orange färg i tabell 1.
Resultatet blev att S-market är förmånligare än de andra affärerna också i detta fall då
matkorgen inkluderar både märkesprodukter och affärens egna varumärken eller billigare
motsvarande produkter. S-market har en matkorg som är 3,6 % under genomsnittsnivån.
Kantarellen förbättrar sin position i denna jämförelse, eftersom Kantarellen kom på andra plats
med en prisnivå 0,7 % under genomsnittsnivån. Sparhallens matkorg är knappt 1 %
och Mattssons 3,5 % dyrare än genomsnittsnivån (figur 2).
Figur 2. Vägd matkorg med märkesprodukter och affärens egna varumärkesprodukter eller motsvarande
billigare produkter. Totalt 84 livsmedelsprodukter.

Prisnivåerna för år 2012 har kalkylerats enligt Statistikcentralens konsumtionsdata från Åland genom att använda
vägda priser på livsmedel från de fyra affärer som ingår i jämförelsen. Prisnivåerna ger information om affärernas
procentuella förmånlighet i förhållandet till varandra så att relationstalet för en genomsnittlig matkorg är 100.
Matkorgen innehåller 84 av de billigaste livsmedelsprodukterna och bland dessa finns båda märkesprodukter och
affärens egna varumärken.
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Man kan också jämföra de vägda priserna mellan en genomsnittlig matkorg (fyra affärer) med
84 identiska märkesprodukter och en genomsnittlig matkorg (fyra affärer) med 84
märkesprodukter och affärens förmånligaste produkter av det egna varumärket .
Det visar sig att den genomsnittliga matkorgen som även innehåller några private labelprodukter var 4,9 % billigare än en matkorg med identiska märkesprodukter.
Detta resultat kan endast anses som riktgivande eftersom den matkorg som innehåller identiska
märkeslivsmedel inte är helt jämförbar med den matkorgen som innehåller butikernas egna
varumärken eller liknande förmånligare märkeslivsmedel.
Man bör hålla i minnet, att det vanligen är en smaksak, om en livsmedelsprodukt kan ersättas
med en annan liknande livsmedelsprodukt.
Det verkar som om konsumenterna har lätt att hitta alternativa produkter speciellt när det gäller
livsmedel som havreflingor, vetemjöl, makaroner, knäckebröd, ägg och smör.
Sedan finns det märkesvaror som är mer eller mindre svåra att jämföra med andra liknande
produkter. Sådana produkter är till exempel kaffe, korv, margarin, choklad och läsk.
Förutom smak finns det andra faktorer som påverkar valet av livsmedel av samma typ
t.ex. ingredienser, näringsvärde och tillverkningsland. I sista hand beror det förstås på hur
konsumenten själv värderar de olika faktorerna.
Som exempel godkände man i jämförelsen att HK Blå länkkorv är jämförbar med HK ugnslänk
och Pirkka länkkorv (tillverkare HK). Då man jämför innehåll märks stor skillnad. Nämligen i HK
blå länkkorv är kötthalten 63 % medan kötthalten i Pirkka länk och HK ugnslänk uppgår bara till
10 %.
Matkorgens jämförbarhet mellan olika affärer påverkas också av att Sparhallen inte tillhör någon
butikskedja och därmed inte har något så kallat eget varumärke. Sparhallen saluför dock några
förmånligare produkter än de jämförda märkesprodukter som fanns i samtliga fyra företag.
På grund av ovan nämnda fakta är det skäl att hålla sig reserverad till det resultat som
presenteras ovan i figur 2. En del konsumenter skulle antagligen välja denna korg som
innehåller de billigare livsmedlen i stället för korgen som presenteras i figur 1 oberoende av
produkternas innehåll, ursprungsland eller varumärke.
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Prisvariationer mellan märkeslivsmedel och produkter med affärernas egna
varumärken
I vissa butiker hittade man 36 märkeslivsmedel där produkterna i de flesta fall motsvarade
företagens egna varumärken eller liknande märkesprodukter. Nämnda produktnummer är
markerad med gul färg i tabell 1.
Eftersom förpackningsstorleken i en del fall skiljer mellan de jämförda produkterna så har
storleken på förpackningen och priserna räknats om för att ge ett jämförbart resultat.
De största procentuella prisskillnaderna fanns bland varor som knäckebröd, kex, ris, romkräm
och läsk. Dessa produkter kunde köpas till halva priset, om konsumenten valde affärens eget
varumärke i stället för jämförbar märkesprodukt.
Prisskillnaden är förvånande stor när det gäller produkt som knäckebröd. Till exempel kostade
Vaasan Kunto knäckebröd 2,79 euro i S-gruppens och K-gruppens affärer. Motsvarande
Rainbow knäckebröd och Pirkka knäckebröd kostade 1,40 euro. Alla ovan nämnda knäckebröd
har samma tillverkare, nämligen Vaasan Ab. Dessutom står det på förpackningarna att de har
samma ingredienser: fullkornsmjöl av råg, rågkli, vatten, jäst och salt.
Fem märkesprodukter (matgrädde, makaroner, sej, ägg och kakao) var billigare än affärens
egna varumärken åtminstone i en affär. Bland alla andra 31 märkesprodukter hittades en
billigare motsvarande produkt bland affärens egna varumärken. I en affär var Myllyn Paras
makaroner 20 % billigare än motsvarande affärs eget varumärke (Pirkka makaroner), men
annars var dessa märkesprodukter (matgrädde, sej, ägg, kakao) bara en aning förmånligare än
affärens eget varumärke.

Närmare upplysningar
•
•

Statens ämbetsverk på Åland, inspektör Henry Öberg, tel. 018 635 298
Konsumentforskningscentralen, specialforskare Ari Peltoniemi, tel. 050 574 3634

Meddelandet inklusive tabeller finns på ämbetsverkets hemsida www.ambetsverket.fi.
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Tabell. Affärernas priser och produkternas prisvariationer

7

8

Uppgifter om butikerna som ingår i jämförelsen:

Försäljningsställe:
Ägare:
Adress:
Butikstyp:
Läge:
Kedja:
Försäljningsyta för livsmedel:

Kantarellen
Ab Mathias Eriksson
Nya Godbyvägen, Jomala, 22100 Mariehamn
Stor supermarket
Centrumområdets utkant
K-gruppen
ca 2650 m2

Försäljningsställe:
Ägare:
Adress:
Butikstyp:
Läge:
Kedja:
Försäljningsyta för livsmedel:

Mattssons
Ab Mathias Eriksson
von Knorringsväg 2, Finström, 22140 Godby
Stor supermarket
Centrumområdets utkant
K-gruppen
ca 1500 m2

Försäljningsställe:
Ägare:
Adress:
Butikstyp:
Läge:
Kedja:
Försäljningsyta för livsmedel:

S-market Åland
Varuboden på Åland Ab
Lövuddsvägen 1, 22100 Mariehamn
Stor supermarket
Centrumområdets utkant
S-gruppen
ca 1500 m2

Försäljningsställe:
Ägare:
Adress:
Butikstyp:
Läge:
Kedja:
Försäljningsyta för livsmedel:

Sparhallen
Mini Max Ab
Flygfyrsvägen, Jomala, 22100 Mariehamn
Stor supermarket
Centrumområdets utkant
Hör ej till någon kedja
ca 1300 m2

