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Förord! 
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Trevlig läsning!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 3 

 Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Prisjämförelsesidor – Speglar de marknaden på ett objektivt sätt? 
 
Författare: Peter Castenbäck, Albin Wennerström 
 
Handledar: Erik Borg 
 
Kurs: Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, 10p 
 
Problemformulering: Är informationen på prisjämförelsesidorna tillförlitlig samt 

oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa 
partisk information? 

 
Syfte: Syftet är att, med hjälp av en explorativ undersökning samt 

användning av både kvantitativa och kvalitativa 
undersökningsmetoder, få klarhet i om informationen på 
prisjämförelsesidorna är tillförlitlig och därmed även oberoende 
av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa partisk 
information.  

  
 
Metod: Vårt tillvägagångssätt har bestått av både en kvantitativ och en  
 kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har grundats i två  
 separata explorativa tvärsnittsstudier och den kvalitativa metoden  
 har bestått av 7 strukturerade intervjuer.  

Vår ansats kan liknas vid en induktiv metod, då vi utgått från 
insamlad primärdata. Resultatet från dessa anknyts sedan till 
generella teorier.  

   
 
Undersökningsobjekt: Vi har valt att studera de tre prisjämförelsesidor som anser sig  
 vara informationsoberoende: Compricer, Pricerunner och Prisjakt.   
 
Teori: Utifrån vår undersökning har vi valt teorier om marknadsföring 
 på Internet, om e-handel, marknadsföringsmixen och slutligen  

Porters femkraftsmodell. Teorierna kommer ligga som en grund 
till vår analysdel 

       
 
Slutsatser: Vår slutsats visade att informationen på de 3 

prisjämförelsesidorna inte är fullständigt tillförlitlig. 
 Vi fann att pricerunner inte är oberoende och att Prisjakt är 

oberoende, medan undersökningen ej visade klarhet i Compricers 
situation. 
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 Abstract 
 
Titel: Price comparison sites- Can you trust them 
 
Authors: Albin Wennerström, Peter Castenbäck 
 
Advisor: Erik Borg 
 
Course: Business administration, Bachelor thesis, 10p 
 
Problem quest: Are the information on the price comparison sites reliable and 

independent from selling agents who can have interest in showing 
partial information. 

 
Purpose: The purpose is to investigate if the information on the Swedish  
 Shopping agent sites are reliable, and even to investigate if unjust 
 special treatment of the selling agents is common. 
 
Methodology: Our approach has comprehended both a quantitative and a  
 qualitative method. The quantitative method is based on two  
 separate explorative cross-section studies, and the qualitative  
 method has implicated 7 structured interviews. 
 Since we have started with the collection of data, and after that  
 expounded it with the general theories, our thesis are much like a  
 inductive method. 
 
Disquisition object: We have chosen to study the three Internet selling agents who  
 consider themselves to apply independent information: Compricer, 
 Pricerunner and Prisjakt.      
 
Theory: Because of our disquisition have we chosen theories about  
 marketing on Internet, e-business, the marketing mix and Porters 
 five force model. The theories act like a base to our analysis of the 
 data. 
 
Conclusions: Our conclusion showed that the three selling agents aren’t reliable 

about the quotation of prices. Totally they had mistaken the price 
for 1/6 of the products.    

 We found out that Pricerunner aren’t independent and that Prisjakt 
are relatively independent. The disquisition didn’t clarified 
Compricers grade of independents.  
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1.1 Inledning 

Tanken med det inledande kapitlet är att beskriva bakgrunden till uppsatsen samt redogöra en 

problemdiskussion. Sedan fortsätter vi med att beskriva syftet med uppsatsen, och även vilken 

problemformulering vi har. Vidare förklarar vi betydelsen av vissa centrala begrepp i 

uppsatsen, och slutligen vilka avgränsningar vi har. Vi hoppas i detta kapitel fånga ert 

intresse för vårt valda ämne, så att läsningen blir både och medryckande och intressant. 

 

1.2 Bakgrund 

I slutet av 1990-talet så sjönk premierna på livförsäkringar i USA drastiskt. Detta hade ingen 

tydlig orsak. Andra typer av försäkringar såsom sjuk-, bil- och hemförsäkringar blev ju inte 

billigare. Detta var lite av ett mysterium. Inte hade det skett några särskilda förändringar 

bland livförsäkringsbolagen, försäkringsmäklarna eller de konsumenter som köpt 

tidsbegränsade livförsäkringar. Vad hade hänt egentligen? 

Svaret är inte konstigare än detta: Internet hade hänt. 1996 uppkom den första, 

Quotesmith.com, av flera webbsidor som gjorde det möjligt att smidigt jämföra premierna på 

de livförsäkringar som såldes av ett 10-15-tal olika bolag. Anledningen att det var just de 

tidsbegränsade livförsäkringarna som blev billigare berodde på att de är relativt homogena. 

Den ena 15 åriga livförsäkringen på 500 000 dollar är identisk med en annan. Så det enda som 

betydde något var priset (Levitt 2006:134). 

Märk väl att dessa webbsidor inte säljer försäkringar utan de publicerar i första hand prislistor 

på försäkringar. De tillhandahåller således information. Den gängse valutan på Internet är just 

information och då framförallt information om varor och tjänster (Levitt 2006:137).  

Internet har som vi alla vet numera blivit stort. Riktigt stort. Bara förra året ökade antalet 

Internetanvändare i världen med 10 %, vilket gör att antalet användare nu är uppe i 746,934 

miljoner stycken. (www. comscore.com 2007-04-20). I Sverige använder 81 % av alla 

människor internet ( stat.fi 2007-04-20). och 60% är ute på nätet dagligen. (www. scb.se 

2007-04-20) Antalet uppkopplade timmar har även det ökat och är idag uppe i 27,5 timmar i 

månaden per person (www. comscore.com 2007-04-21)  

 I och med att internetanvändningen har ökat så har även handeln över Internet blivit större. 

Den senaste rapporten från SCB visar att ca 3,6 miljoner människor i Sverige någon gång e-

handlat under det första kvartalet 2006.( www.scb.se 2007-04-21) En drastisk ökning från 
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samma tidpunkt 2005 då siffran var 2,4 miljoner. ( www.scb.se 2007-04-21) Under det 

senaste året har så många som 50% av svenskarna någon gång handlat över nätet (HUI, E-

handel 2.0 – inte längre bara en bubblare, 2006:22). För att förstå vilken frammarsch e-

handeln just nu befinner sig i så kan det även nämnas att e-handelns omsättning riktat mot 

konsumenter har ökat med 28 % bara under 1:a kvartalet 2007. (Handelns Utredningsinstitut 

(HUI 2007).  

 

I och med att e-handeln ökat så har det även blivit allt vanligare med den typ av bolag som 

Quotesmith.com representerar, nämligen prisjämförelsesidor på Internet. I Sverige är de 

största Pricerunner, Prisjakt och Compriser. Bara Pricerunner har ca 350 000 unika besökare 

per vecka medan Prisjakt och Compriser har 250000 respektive 60000 besökare (KIAindex 

2007 v.20). Dessa sidor listar ett otal antal produkter där man lätt kan jämföra olika priser och 

återförsäljare, men även få köpråd av både konsumenter och experter. (pricerunner.com 2007-

04-21).  

 

 

 

1.3 Problemdiskussion 

Prisjämförelsesidorna tillhandahåller således information om marknaden. Denna information 

kan hjälpa konsumenten att hitta en specifik produkt till det bästa priset på den öppna 

marknaden. Man ska dock ha i åtanke att dessa sidor är vinstdrivande, kommersiella företag 

och inte sysslar med någon ideell verksamhet. Återförsäljare erlägger pengar för att få en 

bättre exponering på sajterna. Detta kan ske genom att betala för en annonsplats. Det kan även 

ske genom att synas på sajterna med sin logga, direktlänk och sitt mervärde där butiken då får 

skylta med sina fördelar på prisjämförelsesidan (compriser.se, prisjakt.nu, pricerunner.se). 

Likväl anser dessa företag att de skall utvärdera alla återförsäljarnas pris, produktutbud och 

pålitlighet, oavsett om de samarbetar med dem eller inte (Pricerunner.se, Prisjakt.nu). Det har 

dock enligt vissa återförsäljare uppdagats att informationen på prisjämförelsesidorna är 

felaktig alltför ofta. Siba är ett företag som kritiserat dessa sidors pålitlighet. Enligt dem är 

uppgifterna på en av fyra elektronikprodukter oriktiga.  ”Om en jämförelsesajt inte uppdaterar 

våra uppgifter på ett rättvist och konsekvent sätt kan vi inte fortsätta samarbetet. Vi känner 

också att kvaliteten på servicen tenderar att variera beroende på om man betalar eller inte” 

säger Sibas Vd Fabian Bengtsson (Fabian Bengtsson 2007-01-01).  
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Frågan som följer är då om informationen på prisjämförelsesidorna är tillförlitlig och därmed 

även oberoende ur konsumenternas synvinkel?  

 

 

 

1.4 Problemformulering 

Är informationen på prisjämförelsesidorna tillförlitlig samt oberoende av återförsäljare som 

kan ha intresse i att uppvisa partisk information? 

 

 

 

1.5 Syfte 

Syftet är att, med hjälp av en explorativ undersökning samt användning av både kvantitativa 

och kvalitativa undersökningsmetoder, få klarhet i om informationen på prisjämförelsesidorna 

är tillförlitlig och därmed även oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa 

partisk information.  

 

 

 

1.6 Centrala begrepp 

 

Tillförlitlighet: 

”r. l. f. egenskapen att vara tillförlitlig; särsk. till b , i fråga om apparat l. utrustning o. d.: 

förmåga att fungera på ett tillfredsställande sätt.” 

( www.saob.se sökord: tillförlitlig) 

 

Detta begrepp innebär att om informationen gällande återförsäljare, produkter och pris på 

prisjämförelsesidan är korrekt så är tillförlitligheten hög och tvärtom. 
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Oberoende: 

Definition av ordet utifrån Svenska akademien: 

”p. adj. som icke står i avhängighets- l. underdånighetsförhållande till l. i beroende av ngn l. 

ngt; oavhängig; fri, självständig; särsk. i fråga om ekonomiska förhållanden.” 

( www.saob.se sökord:oberoende) 

 

Med en oberoende prisjämförelsesida menar vi att dess information om återförsäljare, 

produkter och pris är konsekvent och självständig. Prisjämförelsesidan skall inte vara 

beroende av någon återförsäljare, tillverkare eller annan organisation som skulle kunna ha 

intresse av att ge partisk information. 

 

Kund: 

 

Det som åsyftas när vi använder det begreppet är prisjämförelsesidornas betalande kunder i 

form av återförsäljare. Närmare bestämt de återförsäljare som har sin logga, länk och även sitt 

mervärde synligt på sidan. Dessa benämns även som samarbetspartners.  

 

 
 

1.7 Avgränsningar 

· De prisjämförelsesidor och återförsäljare vi valt att använda i undersökningen verkar 

alla på den svenska marknaden och således kommer endast de svenska förhållandena 

på marknaden att beaktas.  

· De produkter som innefattas i undersökningen är av kategorin hemelektronik. Detta 

pga att dessa hade så pass många återförsäljare att en undersökning i vår dignitet var 

möjlig. 

· De prisjämförelseföretagen som tas upp i undersökningen anses av dem själva som 

oberoende och de upplyser om så många återförsäljare som möjligt. Det finns 

prisjämförelsesidor som bara listar återförsäljare som erlägger betalning. Dessa 

innefattas ej i detta arbete. 
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2.1 Metod 
 
I denna del beskrivs och motiveras de tillvägagångssätt och strategier vilka vi använt i 

uppsatsarbetet. Med hänsyn därtill förklaras på vilket sätt datainsamlingen och urval skett. 

Vidare förklaras hur analysen av denna insamlade data gått till.  

 

 

2.2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns inom samhällsvetenskapen två skilda angreppssätt, deduktivt (bevisandets väg) eller 

induktivt (upptäckandets väg). Om forskaren arbetar utifrån den förstnämnda ansatsen innebär 

det att forskaren gör en avledning från det generella till det konkreta (Johannesen, Tufte 

2003:35). Med det kännetecknas att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser (Patel 1994:21). Det andra angreppssättet, det induktiva, är 

när vi utifrån en enskild företeelse eller händelse sluter oss till en princip eller en generell 

lagbundenhet. Vi utgår alltså från vår insamlade data för att sedan sluta oss till generell 

kunskap om teorin (Andersen 1998:30). Forskaren skall även upptäcka något som kan 

formuleras i en teori (Patel 1994:21). Induktion är vanligt att använda vid explorativa 

undersökningar och fallstudier (Andersen 1998:30). 

 

Eftersom vårt fenomen, att prisjämförelsesidor anser sig själva som tillförlitliga, inte är 

särskilt förankrat i diverse teorier så måste ansatsen primärt anses induktiv. Detta p.g.a. att vi 

utgår från vår empiri och försöker förstå och förklara denna med hjälp av teorier.  Man ska 

dock ha i beaktning att när forskning bedrivs i praktiken så finns det sällan en skarp 

uppdelning i olika tillvägagångssätt, och de två sätten utesluter inte varandra. (Halvorsen 

1992:79) Med detta vill vi säga att arbetet även skett deduktivt då uppsatsarbetet ej kan 

betraktas som linjärt, utan man växlar fram och tillbaka mellan de 2 angreppssätten. 

 

 

2.2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

De förhållningssätt som existerar är två till antalet, nämligen det positivistiska och det 

hermeneutistiska. Det positivistiska förhållningssättet bygger på iakttagelser som är logiskt 

prövbara (Patel 1994:23) och grundar sig i fysiken. Liksom inom naturvetenskapen skall 

kunskap vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. (Patel 1994:23). Att en 

forskare alltid skall vara objektiv i sitt arbete är A och O enligt detta förhållningssätt (Patel 
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1994:25). Ett annat kännetecken är att man som forskare använder den deduktiva ansatsen 

(Patel 1994:24) 

 

Dess motsats, hermeneutik eller tolkningslära, är en vetenskaplig riktning där man studerar, 

tolkar och försöker förstå grundpremisserna för den mänskliga existensen (Patel 1994:25). 

Det finns alltså inga givna lagar för mänskligt beteende eller för samhället i stort.  (Halvorsen 

1992:14). Man är alltså inte intresserad att förklara företeelser i samma utsträckning som 

positivismen (Patel 1994:26). Hermeneutiken använder sig primärt av kvalitativa 

undersökningsmetoder som t.ex. intervjuer (Patel 1994:26). 

 

Den här uppsatsens förhållningssätt grundar sig i båda dessa världar, framförallt p.g.a. att vi 

ska använda oss av två explorativa kvantitativa undersökningar, men även en kvalitativ i form 

av intervjuer. De kvantitativa undersökningarna mäter observerbarat mätbara företeelser i den 

fysiskt materiella verkligheten, vilket är fördelaktigt ur en positivistisk synvinkel (Patel 

1994:28). Inom hermeneutiken skall människors upplevelser och erfarenheter förmedlas 

genom språk och livsyttringar (Patel 1994:28). Detta fångas bra med hjälp av intervjuer. 

 

 

 

2.3 Datainsamling  

För att kunna genomföra en studie krävs det en datainsamling då den ligger till grund för 

empirin, vilken i sin tur är nödvändig för att dra korrekta slutsatser. Det finns två sorters data: 

Primärdata och sekundärdata. Primärdata är förstahandsrapporteringar som forskaren själv har 

samlat in (Patel 1994:56). För vår del är det den data som samlats in i både den kvantitativa 

och den kvalitativa undersökningen. Sekundärdata är alla övriga källor som inte är 

förstahandsinformation. I vårt fall är detta all litteratur, tidningsartiklar och Internet-källor. 

 

 

2.3.1 Val av tillvägagångssätt 

Det är viktigt att förstå vilka slags frågor som skall besvaras gällande de kvantitativa och de 

kvalitativa undersökningarna. I den kvantitativa undersökningen vill vi ha svar på hur 

tillförlitlig och oberoende informationen på prisjämförelsesidorna är. Detta utförs genom 2 

skilda explorativa tvärsnittsundersökningar (strukturerade observationer) där vi med hjälp av 
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variablerna pristillförlitlighet och återförsäljarbetyg från konsumenter jämför skillnaden 

mellan variablerna kunder och ickekunder. Tvärsnittsstudier handlar om att undersöka 

relationen mellan minst 2 variabler vid en given tidpunkt (Halvorssen 1992:154). Således är 

en sådan studie lämplig då vårt syfte, om prisjämförelsesidor är oberoende, kan uppmätas 

genom att jämföra resultatet mellan kunder och ickekunder (Halvorssen 1992:65). 

 Ett av forskarnas viktigaste mål är att förklara varför saker är som 

de är (Bryman 1997:42). Detta ska i vårt fall ske genom kvalitativa intervjuer. Skillnaden 

mellan den kvantitativa undersökningen och den kvalitativa undersökningen är således att vi 

inte bara vill svara på frågan hur utan även frågan varför. Varför ser tillförlitligheten och 

oberoendet på prisjämförelsesidorna ut som det gör?  

 

 

                 (Bild 1) 

 

 

2.3.2 Kvantitativ metod och urval 

När det skall utföras kvantitativ datainsamling så är det mycket likt naturvetenskapens 

angreppssätt (Bryman 1997:20). Ofta sker insamlandet genom numeriska data som bl.a. 

experiment, surveyundersökningar och enkäter (Bryman 1997:21). Det kan även ske genom 

strukturerad observation, vilket är en av de två metoderna vi använt oss av. Forskaren 

registrerar då observationer utifrån ett på förhand uppgjort schema och kvantifierar den 

information som kommer fram (Bryman 1997:21). Därefter sker en statistisk generalisering 

(Johanessen, Tufte 2003:70). Då dessa undersökningar är komplexa i både utformande och 

genomförande förklarar vi hur de gått till i ett enskilt avsnitt nedan. 

. 
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2.3.2.1 De explorativa tvärsnittsundersökningarna 

Den första undersökningen kommer att behandla hur pass väl priserna på 

prisjämförelsesajterna stämmer överens med återförsäljarnas priser. Den andra granskar de 

betyg som konsumenter gett till återförsäljare (kunder och ickekunder) på 

prisjämförelsesidorna. 

 

2.3.2.2 Undersökning 1 

Den explorativa undersökningen gällande pristillförlitligheten på prisjämförelsesidorna 

genomfördes i stora drag genom att vi först tittade vilka prisuppgifter prisjämförelsesidorna 

hade på en viss produkt. Sedan gick vi in på återförsäljarens sida och kontrollerade att 

prisuppgiften verkligen stämde.  

Vi studerade alltså 41 olika produkter som samtliga fanns utlagda på de tre olika 

prisjämförelsesidor, nämligen Compricer, Prisjakt och pricerunner. Urvalet av de olika 

produkterna skedde genom ett så kallat stratifierat klusterurval (Halvorssen 1992:99). Denna 

urvalsmetod används för att få ett så representativt urval som möjligt utifrån vår frågeställning 

(Johannesen, Tufte 2003:134). Viktigt är att prisuppgifter på produkterna skall finnas på 

samtliga 3 prisjämförelsesidor. Dessa sidor skall också uppge priser från minst tre 

återförsäljare som är kunder och tre som inte är det. Anledningen till detta är att vi till varje 

produkt vill kontrollera prisuppgifterna till lika många återförsäljare som samarbetar med 

prisjämförelsesidan och lika många återförsäljare som inte gör det. 

Det är viktigt att så många olika återförsäljare som möjligt är representerade i 

undersökningen, varav vi delat in dem i olika stratan. Fördelningen av stratan har skett genom 

att dela upp produkterna i kategorierna billiga, mellandyra och dyra produkter. Detta har 

gjorts för att få en så hög trovärdighet som möjligt (Johannessen, Tufte 2003:135). 

Som exempel kan vi nämna att om t.ex. Pricerunner hade angett 90 st distributörer som säljer 

Nokia 6300 valde vi slumpvis ut två av det 30 billigaste återförsäljarna (1 kund och 1 

ickekund), två av de 30 medeldyra och två av de 30 dyraste återförsäljarna. Detta ledde till att 

fler olika slags återförsäljare blev representerade. Vi valde alltså två återförsäljare från varje 

strata. 

Anledningen till att vi inte studerade alla återförsäljare till en produkt var att vi ville ha en stor 

variation på produkterna, och även att Compricer oftast inte hade fler än 10 återförsäljare 

angivna. 
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De produkter som använts är som redan nämnts hemelektronikprodukter, främst p.g.a. att 

sådana varor i allmänhet har ett brett urval av återförsäljare. 

Det är även viktigt att tydligt nämna att återförsäljare som medverkar i undersökningen har 

delats in i 2 olika kluster, kunder och ickekunder.   

Anledningen är för att ta se om resultatet skiljer sig mellan kund och icke kund.  

Eftersom det är 41 olika produkter på sammanlagt tre olika prisjämförelsesidor och 6 olika 

återförsäljare till vardera produkt som har kontrollerats, innebar detta att vi genomförde 246 

prissökningar / prissida och därmed totalt 738 stycken sökningar.  

 

2.3.2.3 Undersökning 2 

I den andra tvärsnittsstudien undersöktes de betyg som återförsäljarna tillgets av konsumenter 

på prisjämförelsesidorna. Även här jämförde vi om det fanns någon skillnad i resultat mellan 

de återförsäljare som är kunder och de som inte är kunder. De återförsäljare vi använde var 

100 till antalet och de listades från 2 olika produktsökningar, nämligen Nokia 6300 och Canon 

EOS 400D. Genom ett subjektivt urval valdes de mest populära produkterna, p.g.a. vi ville ha 

med så många och olika slags återförsäljare som möjligt. På Prisjakt undersökte vi 52 kunder 

och 32 icke kunder och på Pricerunner 39 kunder och 25 ickekunder. Totalt undersökte vi då 

148 återförsäljarbetyg. Återförsäljarna hade fått ett visst snittbetyg av konsumenter och 

utifrån detta medel beräknade vi ett sammanlagt genomsnitt för både kunder och ickekunder. 

Dessa totala genomsnitt kommer senare att jämföras för att se om kunders och ickekunder 

betyg avviker från varandra. Se resultatdel i empirin. 

Vi vill här även nämna att betygsundersökningen enbart innefattar Pricerunner och Prisjakt. 

Detta på grund av att det var alldeles för få konsumenter som har varit inne och betygsatt 

återförsäljarna inne på Compricer. 

 

 

2.3.3 Kvalitativ metod och urval 

Den kvalitativa metoden används som sagt för att skapa en djupare förståelse av det 

problemkomplex som vi studerar(Andersen 1998:31). För oss gäller det alltså att förstå varför 

vår beskrivning av prisjämförelsesidornas tillförlitlighet och dess oberoende ser ut som den 

gör. I denna del lämnas numeriska data därhän och istället används observationer, 

ostrukturerade intervjuer och även strukturerade intervjuer (Halvorsen 1992:83-85). För att 

uppfylla syftet på ett fullgott sätt har vi använt strukturerade intervjuer, och då riktat till både 
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återförsäljare och prisjämförelsesidor. De återförsäljare vi valt att använda är Datorbutiken, 

Expert, Inwarehouse och Komplett. De prisjämförelsesidor vi intervjuat är Compriser, 

Pricerunner och Prisjakt. För att komma i kontakt med återförsäljare till den kvalitativa 

undersökningen så skickade vi ut mail eller ringde till 25 olika återförsäljare. Detta gav oss 

tillslut 4 återförsäljare som var villiga att ställa upp på en intervju. Prisjämförelsesidorna 

kontaktade vi över telefon, vilket gav oss intervjuer hos alla 3 prisjämförelsesidor. De 

strukturerade  intervjuerna har varit tillrättalagda i förväg med en hög grad av standardisering. 

Fördelen är då att svaren kan jämföras mellan olika informanter, vilket leder till ett mer 

effektivt analysarbete (Johanessen, Tufte 2003:97) Frågorna är öppna och det finns inte några 

färdigformulerade svarsalternativ, vilket ger informanterna möjlighet att formulera svaren 

med egna ord. Forskaren har då mindre inverkan på hur informanterna svarar och svaren visar 

ofta hur informanterna uppfattat frågorna (Johanessen, Tufte 2003:97).  

I empirin följer respondenternas egna svar och åsikter, och intervjuformulär till återförsäljare 

och prisjämförelsesidorna hittas bland bilagor.  

 

 

2.3.4 Metodtriangulering 

Som visas här ovan är både en kvantitativ och en kvalitativ metod aktuell i uppsatsarbetet. 

När det sker en kombination av dessa metoder kallas det metodtriangulering. Fördelarna är att 

de svagheter som förekommer vid kvantitativ data kan kompenseras av de starka sidorna hos 

kvalitativ data (Halvorsen 1992:92). Den kvantitativa datainsamlingen i form av en explorativ 

tvärsnittsstudie (strukturerad observation) följs upp av den kvalitativa undersökningen genom 

strukturerade intervjuer. Syftet är då att tränga djupare in i materialet än vad som är möjligt 

vid en tvärsnittsstudie (Halvorsen 1992:92). Först försöker vi förklara det problem vi står 

inför för att sedan förstå det.  
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2.4 Analysmetod 

Analysmetoden är ett medel för att på ett fattbart sätt komma fram till svaret på vår 

problemformulering, om prisjämförelsesidor är tillförlitliga samt oberoende av återförsäljare  

som kan ha intresse i att uppvisa partisk information. 
   

 

 

2.4.1 Analys av kvantitativ data 

Den kvantitativa data som ska analyseras har sitt ursprung i vår undersökning som visar hur 

tillförlitliga prisuppgifterna är på prisjämförelsesidorna (undersökning 1). Den har även sitt 

ursprung i undersökningen 2 som visar vilket medelbetyg både kunder och ickekunder har 

fått. 

I analysen kommer dessa data presenteras i en univariat och en bivariat analys. Med univariat 

analys menas hur enheter fördelar sig på värdena till en variabel, medan den bivariata 

analysen avser hur enheterna fördelar sig på två variabler samtidigt (Johannesen & Tufte, 

2003: 162, 179). 

Den univariata och den bivariata analysen kommer framställas i korstabeller och 

genomsnittsberäkningar. 

 

 

2.4.2 Analys av kvalitativ data 

De kvalitativa data som skall analyseras har sitt ursprung i de intervjuer som gjordes med 

återförsäljare och prisjämförelsesidor. Avsikterna med dataanalysen är dels att komprimera, 

systematisera och sedan ordna datamaterialet så att det blir analyserbart. Det är även av stor 

vikt att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som hittats i datamaterialet 

(Johannessen, Tufte 2003:106). Vi kommer att tillämpa en teknik som kallas analys av 

meningsinnehåll. Detta innebär att man är koncentrerad på innehållet i datamaterialet, t.ex. 

vad en informant berättar i en intervju (Johannessen, Tufte 2003:107). Eftersom vi i den 

kvalitativa undersökningen vill förstå varför det kvantitativa datamaterialet ser ut som det gör 

är denna analysmetod mest lämplig. Forskaren kan också lätt dokumentera hur denne kommit 

fram till sina tolkningar av materialet, vilket leder till en högre reliabilitet (Johannessen, Tufte 

2003:115).   
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3.1 Tidigare forskning 

Här vill vi belysa den tidigare forskningen som utförts rörande prisjämförelsesidor. Denna 

vetenskapliga forskning har varit till stor hjälp, för att öka vår förståelse för 

prisjämförelsesajter, och dessutom har de hjälpt oss att hitta vår egen nisch. Det är 

framförallt en svensk uppsats från 2005 som varit extra intressant (Prisjämförelsesidorna- 

Oberoende information eller marknadsplats) då den berör samma problem som vår uppsats. 

Författarna till den uppsatsen har valt ett annat tillvägagångssätt att utföra sina 

undersökningar på än vi, vilket har gjort det intressant för oss att i vår analysdel gå in och 

jämföra våra resultat med deras för att på så sätt öka tillförlitligheten i vår undersökning. 

Dessutom är det för er som läsare nyttigt att ta del i, och få en inblick i, den tidigare 

forskningen.    

 

Den första prisjämförelsesidan uppfördes som tidigare nämnts år 1996, men det dröjde fram 

till 2001 som den första riktigt stora vetenskapliga forskningen genomfördes om denna nya 

sorten sökmotorer (Baye, Morgan, Scholten, 2001). 

 

Michael Baye, John Morgan och Patric Scholten genomförde en omfattande studie rörande 

hur mycket priset på en produkt skiljer sig hos olika återförsäljare. Denna undersökning 

pågick i åtta månader och allt som allt utfördes 4 miljoner prisjämförelser. 

De kom fram till att när en produkt bara har två återförsäljare angivna hos en 

prisjämförelsesida så är det genomsnittliga prisgapet mellan återförsäljarna på 22 %.  

Om en produkt istället hade 17 angivna återförsäljare låg prisskillnaden på i medel 3,5 % 

mellan två företag som hade närmast pris i ordning.  

Forskningen visade även att priset hos den dyraste och den billigaste distributören i medel 

skiljde sig med 40 % (Baye, Morgan, Scholten, 2001).  

Författarna till denna forskning menar att prisjämförelsesidorna kommer att öka konkurrensen 

mellan företag, och att deras undersökning kan ligga som ett underlag, om man i framtiden 

vill ta reda på hur prisjämförelsesidorna har påverkat marknaden i detta anseende.  

 

Michael Baye och John Morgan har även utfört en annan undersökning som visar på att 

Företag som finns listade på prisjämförelsesiter i allmänhet har ett lägre pris än återförsäljare 

som ej finns med. Dessutom har deras forskning visat att vissa företag har ett lägre 

försäljningspris för sina Internetkunder och ett högre pris i butik. Detta kan antingen tolkas 
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som att företagen erbjuder den medvetna kunden ett lågt pris, och bedrar den omedvetna med 

ett högre pris, Fast å andra sidan minskar återförsäljarens kostnader genom 

Internetförsäljningen (Baye, Morgan, 2002).  

 

Uppsatsen Prisjämförelsesidorna- Oberoende information eller marknadsplats, berör som jag 

tidigare nämnde samma fenomen som vår uppsats fast de har ett annorlunda angreppssätt än 

vi. 

De har i två veckors tid studerat tio olika återförsäljare som har tre produkter av samma typ. 

Genom att jämföra priset på prisjämförelsesidorna och distributörernas hemsidor, kom de 

fram till att prisangivelserna på prisjämförelsesidorna inte stämde i 20 % av fallen (Ekvall, 

Heikenfeldt, Johnsen, 2005).  

Denna uppsats undersökte som sagt bara tre produkter men gjorde det istället under en 

tvåveckors tidsperiod, och det är här intressant att se om vår undersökning som studerar 41 

olika produkter leder till samma resultat. Vi skiljer även på variablerna kund och ickekund 

vilket denna uppsats inte gjorde.   

Ekvall, Heikenfeldt och Johnsen kom även fram till att prisjämförelsesidor inte förmedlar 

oberoende information. Denna slutsats byggde de på 8 intervjuer med återförsäljare. Tyvärr 

har de ej angett återförsäljarnas namn för att skydda deras integritet. Även här är det intressant 

att jämföra deras slutsats med vår forskning, även om de saknade en kvantitativ undersökning 

att bygga sin slutsats på och istället hade 8 intervjuer som underlag.     
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4.1 Teori 

Våra teorier har vi valt för att med dess hjälp lättare kunna tyda och förstå resultaten i våra 

undersökningar. Teorierna är alltså mer som en allmän plattform som bl.a. beskriver hur en 

marknad generellt är uppbyggd utifrån konkurrens och marknadsföringssyn. På så sätt har 

teorierna varit till hjälp i vårt arbete att analysera och tolka våra undersökningars resultat 

och prisjämförelsesidornas beteenden. Vi har därför funnit det lämpligt att belysa teoretiska 

ansatser om marknadsföringsmixen, marknadsföring på Internet och Porters femkraftsmodell. 

I marknadsföringsmixen och Porters femkraftsmodell avslutar vi med en syntes för att visa 

vilka delar av teorierna som är relevanta för undersökningarna. I delen marknadsföring på 

Internet skiljer sig de olika delarna åt så pass att vi där valt att ta upp varje avsnitts relevans 

direkt i texten.   

 

 

4.1.1 Teoriers allmänna relevans 

Teorier används för att förenklat redogöra för hur verkligheten, eller en del av verkligheten 

ser ut och fungerar i realiteten (Johanessen, Tufte 2002:29). Många gånger är Verkligheten 

komplex och svårövergriplig, vilket gör att teorier kan generalisera och öka förståelsen. Med 

detta menas att teorier är ett verktyg för att göra olika fenomen allmänna (Johanessen, Tufte 

2002:29). Vårt fenomen är att prisjämförelsesidorna anser sig tillförlitliga, och syftet med 

uppsatsen blir därför att undersöka hur pass deras påståenden är förankrade i verkligheten. 

 

 

4.2 Marknadsföringsmixen 

Philip Kotler Beskriver marknadsföringsmixen som ett hjälpmedel att lägga upp ett företags 

marknadsföringsstrategi, men också ett sätt för utomstående att få en förståelse för hur företag 

strukturerar sin verksamhet. Marknadsföringsmixen innehåller allt ett företag kan göra för att 

öka kunders efterfrågan av tjänster och produkter (Kotler 2001:67). Dessa möjligheter kan 

sammanfattas till fyra olika variabler: Pris, plats, produkt och påverkan.  

Pris är vad kunden betalar för tjänsten eller produkten, och med plats menas var 

tjänsten/produkten finns tillgänglig. Med produkt som i vårt fall är en tjänst, menas hur 

tjänsten ser ut, och påverkan är sättet som företaget vill nå ut till sina kunder(Kotler 2001:68). 
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4.2.1 Pris 

Priset är ett mått på vad konsumenten totalt får betala för tjänsten eller produkten (Kotler 

2001:68). Priset fungerar även som en måttstock och en signal på vad företaget anser att 

produkten är värd (Jacobson 1998:58).  

När företaget fattar beslut om hur priset ska sättas tar de hänsyn till både interna och externa 

faktorer. De interna faktorerna kan vara hur mycket tjänsten kostar att tillverka, vilken 

marknadsstrategi företaget har, eller vilka långsiktiga mål företaget har. De externa faktorerna 

är istället kundernas betalningsvilja, konkurrenters prissättning, skatter mm( Kotler, Saunders,  

Armstrong, Wong 2002:568). Prissättningen är alltid en balansgång där ett högt pris genererar 

stor vinst per såld produkt, samtidigt som kvantiteten sålda produkter troligen minskar med 

prishöjningen. Därför är det viktigt för företaget att hitta ett pris som gör att vinsten per såld 

produkt multiplicerat med kvantiteten blir så hög som möjligt, och detta ledder i sin tur till en 

större årlig vinst ( Kotler, Saunders,  Armstrong, Wong 2002:568). Men vi vill åter poängtera 

att priset endast är en av de fyra Pna som påverkar konsumentens köpvilja, och därför är ett så 

lågt pris som möjligt inte den enda nyckeln till en ökad försäljning.   

 

I vårt fall är priset lite speciellt då tjänsten är kostnadsfri. Konkurrens har gjort det omöjligt 

för dessa företag att ta ut någon avgift av konsumenterna för sina tjänster, så de får istället ta 

ut en avgift från sina kunder varje gång en konsument klickar in sig på kundens länkade 

hemsida (Jakob Tolleryd 2007-05-23). Sedan har de även reklam på sidan som ytterligare 

intäktskälla.  

Dessutom är tjänsten i sig att informera om produktpriser på olika varor vilket gör att dessa 

företag konkurrerar med varandra om att finna det billigaste priset på varor. Den 

prisjämförelsesida som hittar de billigaste E- leverantörerna eller de billigaste butikerna kan 

också erbjuda kunderna den bästa tjänsten (Jonas Bonde 2007-05-14).  

 

 

4.2.2 Plats 

Tjänstens tillgänglighet är enligt Kotler den viktigaste faktorn av de fyra. Platsen avgör hur 

många som får tillgång till produkten och därmed ökar antalet potentiella användare av 

tjänsten. Företag måste noggrant utarbeta strategier för dess positionering, deras 

distributionskanaler och hur marknadsföringen ska se ut. Platsen innefattar även vart kunden 

kan vända sig med eventuella frågor (Kotler 2001:68). När företaget väl har identifierat sitt 
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kundsegment gäller det att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut till så stora delar av 

segmentet som möjligt(Kotler 2001:68). I vårt fall med prisjämförelsesidorna skulle platsen 

t.ex. kunna förbättras om de utöver den vanliga Internettjänsten, även började använda sig av 

en effektiv mobiltelefontjänst, så att när konsumenten står i en butik och överväger ett köp 

skulle denne enkelt kunna utnyttja shoppingportalens tjänst över mobiltelefonen för att 

smidigt kolla upp om det eventuella köpet är en bra affär eller inte.  

Allt eftersom Internet har utvecklats har den fysiska platsens betydelse för vissa företag 

minskat (Fredholm 2002:26). Vi anser att prisjämförelseföretagen är exempel på 

verksamheter som inte är beroende av en fysisk kontakt med kunden. Eftersom de enbart 

levererar en tjänst i form av hård data lämpar sig Internet utmärkt som forum för deras 

informationsspridning. 

 

 

4.2.3 Produkt 

Tjänstens utformning och funktion är anledningen till att konsumenten söker upp tjänsten. 

Produkten eller tjänsten måste vara en konsumentlösning som underlättar på något sätt för 

konsumenten (Kotler 2001:68).  

I prisjämförelsesidornas fall sker detta genom att information om marknaden erbjuds genom 

prisuppgifter, vilka återförsäljare som finns, betyg och jämväl konsumenternas åsikter. 

 

 

4.2.4 Påverkan 

Med påverkan menas de aktiviteter som kommunicerar tjänstens ändamål (Kotler 2001:68). 

Med detta menas att allt från reklam till bemötande spelar stor betydelse för intressenters val 

av tjänst. Produkter och tjänster säljer sig oftast inte av sig själva, och därför är rätt påverkan 

av stor betydelse ( Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2002:33).  

I prisjämförelsesidornas fall spelar påverkan en roll i dubbel bemärkelse då det är viktigt för 

dem att göra sig hörda för att få så många besökare på hemsidan som möjligt. Dessutom 

påverkar de i sin tur kunden till att välja återförsäljare vilket gör att de kan få en stor inverkan 

och makt över dessa.  
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                  (Bild 2) 

 

4.2.5 Allmän teoretisk Syntes: Marknadsföringsmixen 

Vi vill återigen poängtera att vår undersökning till stor del utförts induktivt. Alltså att vi inte 

har utgått från teorin när vi utformat våra undersökningar (Halvorsen 1992:15). Teorin har 

istället kommit till under arbetets gång för att fungera som en grund att stå på, och som hjälp 

att tolka våra resultat. 

Marknadsföringsmixen är relevant för vår undersökning på grund av att den ger en generell 

förståelse för hur företag verkar på en marknad. Till exempel vill även 

prisjämförelseföretagen vinstmaximera, och då skulle det inte vara så konstigt om de valde att 

särbehandla de återförsäljare som betalar för att finnas länkade på prisjämförelsesidan. 

I analysen kommer vi främst att utgå från delarna pris och produkt ur marknadsföringsmixen.  

 

 

 

4.3 Marknadsföring på Internet 

Denna del syftar till att ge en ökad förståelse för hur relationen mellan återförsäljare och 

konsumenter påverkas av e-handel, men även hur företag kan marknadsföra sig på 

sökmotorer. Vi går här också övergripligt igenom vad e-handel är och hur den har utvecklats. 
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4.3.1 Avstånd till kunden 

Marknadsföringens roll är att få igång utbytesprocesser mellan säljare och köpare på 

marknaden, och att minska avståndet mellan parterna (Kotler 2003:126). Det finns tre olika 

typer av avstånd, det fysiska, mentala och det ekonomiska (Gustavsson 2007:8). Med det 

fysiska avståndet menas fungerande distributionskanaler, transporter med mera. Det mentala 

avståndet går ut på säljarens och kundens okunnighet om varandra. Detta avstånd överbryggs 

genom en förbättrad kommunikation mellan parterna, i form av information eller reklam 

etcetera. Det ekonomiska avståndet handlar om priset på produkten och hur kundens 

värderingar till denna ser ut (Gustavsson 2007:8). 

Vi anser att Internet och i synnerhet prisjämförelsesidorna har blivit den perfekta motorn för 

att minska dessa avstånd mellan säljare och köpare. Prisjämförelsesidorna gör att kunden får 

kontakt med fler återförsäljare och eftersom dessa sidor hjälper köparen att komma ett steg 

närmare en avslutad affär, minskar dessa det fysiska avståndet. Även det ekonomiska 

avståndet minskar då priserna pressas ner på grund av jämförelserna som ges på bl.a. 

Pricerunner. Däremot kan det ifrågasättas om det mentala avståndet minskar. På ett sätt 

minskar det mentala avståndet på grund av den information Internet och prisjämförelsesidorna 

ger kring en produkt, men och andra sidan kan den personliga relationen mellan återförsäljare 

och kund komma till skada vilket leder till att kommunikationen dem emellan bli sämre.  

 

 

4.3.2 Sökmotorsmarknadsföring 

Sökmotorer som Google, altavista men även pricerunner, prisjakt och compricer mm hjälper 

användaren att hitta rätt bland den enorma mängd med information som finns på Internet. Det 

finns två olika typer av sökmotorer, organiska sökmotorer och katalogsökmotorer. De 

organiska letar upp och delar ut information helt automatiskt, medan katalogsökmotorerna är 

manuella och uppdateras av fysiska personer (Gustavsson 2007:53).  

Sökmotorsoptimering (Serch Engine Optimization) går ut på att företag utformar sina 

hemsidor så att sökmotorer lättare letar upp just deras sida(Gustavsson 2007:56). När 

Internetanvändare använder sökmotorer för att finna information om något väljer de att skriva 

in vissa sökord eller nyckelord. Om återförsäljarens hemsida matchar med så många av de 

vanligaste sökorden kring deras produkter som möjligt leder detta oftare till att just deras 

hemsida med produkter kommer upp i träfflistan. Så det gäller för företaget att specificera alla 

tänkbara nyckelord när de utformar sina metataggar (Gustavsson 2007:58). Metataggar ligger 
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i annonsörens html-kod och ligger gömda bakom webbplatsen. Metataggarna hjälper 

sökmotorn att leta fram företagets hemsida (Gustavsson 2007:67). Olika former av metataggar 

är bl.a titeltaggen, beskrivningstaggen och nyckelordstaggen (publiceringsverktyg.info 2007-

04-28). Många sökmotorer går även ut och tar betalt av företag för att deras tjänster och 

produkter ska hamna högt upp på träfflistan. Detta blir en ren produktplacering för företagen 

när de kan betala pengar för önskade nyckelord, som vid användning gör att det företaget som 

har betalat för sökordet också hamnar högst upp i träfflistan när det används (Gustavsson 

2007:74). Med andra ord väljer sökmotorn att leta bland de metatagga som tillhör företag som 

betalat en avgift för vissa sökord. 

Vi anser att detta är synnerligen intressant i prisjämförelsesidornas fall. Dessa utger sig för att 

vara oberoende av producenterna. För att vara oberoende krävs det att även sökresultaten är 

oberoende, och att återförsäljare som betalar för sig inte blir positivt särbehandlade i 

sökmotorns träfflista.  

 

 

4.3.3 Sökmotorsannonsering 

Bygger på samma princip som sökordsoptimering. Sökmotorsannonsering går ut på att en 

betalande annonsör får sitt företag exponerat när någon söker efter ett visst ord eller begrepp 

(sokmotorsannonsering.htm 2007-04-28). Det finns olika sätt som dessa annonsformat 

uppvisas, och de tre vanligast är pop-up-fönster, bannerfönster och widescreen. Pop-up-

fönster är precis som det låter ett fönster som poppar upp utan att användaren har efterfrågat 

det. Bannerfönster är rektangulära annonsfönster som dyker upp högst upp eller längst ner på 

sidan. Widescreenfönster är rektangulära fönster som placeras till höger eller vänster om sidan 

(Försäljning på nätet 2002). Pricerunner är ett företag som använder sig mycket av just denna 

typ av marknadsföringsfinansiering. Om man går in och söker på tillexempel klockor på 

Pricerunner dyker det upp ett bannerfönster högst upp som gör reklam för Tag Heuer klockor 

(pricerunner.se 2007-04-28).  

 

 

4.3.4 Elektronisk handel 

Elektronisk handel eller E-handel syftar på alla affärer som bedrivs på Internet. Dessa affärer 

kan bedrivas mellan företag, mellan konsument och företag, och mellan konsumenter 

(Fredholm 2006:26). Prisjämförelsesidorna fungerar som ett hjälpmedel mellan företag, och 
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mellan företag och konsumenter. Däremot är dessa ej ett forum för hjälp av handel mellan 

konsumenter emellan (pricerunner.se 2007-04-28). 

Elektroniska affärer är ett väldigt brett begrepp, och det kan skiljas mellan direkt och indirekt 

elektronisk handel. Den direkta E-handeln är när köparen får sin varan levererad via Internet. 

Exempel på detta kan vara musikfiler, filmer, programvara mm. Den indirekta handeln syftar 

istället till fysiska produkter och tjänster som inte kan levereras via Internet( Fredholm 

2006:72). Som tidigare nämnts ökar e-handeln lavinartat, och detaljhandeln på Internet 

uppgick 2006 till 11,8 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 2,5 % av den totala detaljhandeln 

i Sverige som uppgick till 471 miljarder kronor år 2006 ( Länk:e-barometern september till 

december 2007-04-28). 

     (Bild 3)
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Den elektroniska handeln har alltså på senare år kommit att bli något helt naturligt. Men en 

undersökning som genomfördes av två studenter från Luleås tekniska universitet år 2004 

visade på att många konsumenter inte känner sig helt trygga när de e-handlar. Det handlar om 

att många konsumenter inte känner full tillit till e-handelsplatser, och känner osäkerhet inför 

att lämna ut personnummer och kortnummer. Undersökningen visade även att många finner 

det olustigt att betala för varan innan den har blivit levererad (Bergvall, Demblad 2004:36). 

 

Vi anser att när prisjämförelseföretagen låter konsumenter betygsätta olika återförsäljare på 

sina sajter, bidrar de till att folk kan känna sig tryggare i sitt e-handlande, genom att välja en 

leverantör som har fått ett högt betyg. Men då är det givetvis en förutsättning att konsumenten 

i sin tur ska kunna lita på betyget som prisjämförelsesidan anger.  

I analysdelen redovisar vi för om så är fallet. 
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4.4 Konkurrens 

I denna del redovisar vi för hur ett teoretiskt marknadsklimat ser ut i konkurrensperspektiv 

enligt Michael Porter, och vi redogör därmed vilka de fem konkurrenskrafterna är. 

 

4.4.1 Branschutveckling 

Om ett företag vill överleva inom en bransch måste det alltid anpassa sig efter vissa 

marknadsförutsättningar. Dessa marknadsförutsättningar kommer dessutom hela tiden att 

förändras allteftersom branschen gör det. I boken Konkurrensstrategi tar Michael Porter upp 

olika analytiska redskap för företag så att de lättare ska kunna förutse denna 

branschutveckling. 

 

Porter menar samtidigt att det ofta kan vara svårt för ett företag att kunna förutspå 

branschutvecklingen, så istället för att försöka förutsäga branschutvecklingen, bör man istället 

studera de bakomliggande faktorerna som kan komma att driva på en sådan process. Porter 

kallar detta för den evolutionära processen (Porter 2004:66). Denna branschstrukturella 

förändring bör analyseras i enlighet med den så kallade femkraftsmodellen, som är ett verktyg 

för att kunna undersöka företagets konkurrensposition (Porter 2004:67).  

 

4.4.2 Porters femkraftsmodell  

Genom att man noggrant analyserar förutsättningarna på en marknad kan det skapas 

framgångsrika marknadsstrategier. Denna analysmodell är ett verktyg för att förstå en 

marknads uppbyggnad, som styrs av sammansättningen av de fem krafterna (Porter 

1985:110). En av Porters utgångspunkter är att branschspecifika förhållanden i stor 

utsträckning styr den lönsamhet som kan erhållas inom branschen. De fem krafterna som 

tillsammans visar konkurrensläget inom en bransch är nyetableringshot, leverantörers 

förhandlingsstyrka, köparens förhandlingsstyrka, hot från substitutvaror och slutligen 

konkurrens mellan befintliga aktörer (Porter 1985:115). Denna branschanalys visar att 

konkurrensen långt ifrån bara kommer från befintliga aktörer på marknaden. Substitutvaror, 

kunder, leverantörer och nyetablerade företag utgör dessutom en väldigt stor del av den totala 

rivaliteten. När företaget sedan utför denna branschanalys är det viktigt att utifrån 

femkraftsmodellen avgöra vilken eller vilka konkurrenskrafter som påverkar just deras företag 

mest, och utifrån det utveckla en branschstrategi (Porter 1985:115).  
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                                (Bild 4) 

 

4.4.2.1 Befintliga konkurrenter 

Den första och i många fall den mest väsentliga kraften är den konkurrens som befintliga 

aktörer utgör inom branschen. Aktörerna slåss om marknadsandelarna, och alla kämpar 

ständigt med att bli förstahandsvalet hos kunderna. Denna konkurrens kan ge uttryck på 

många olika sätt, och grundar sig i följande medverkande krafter (Porter 2004:70). 

 

- Antalet konkurrenter på marknaden 

- Branschens tillväxthastighet 

- Produkt differentiering 

- Tillverkningskostnaderna är höga vilket ökar behovet av effektivisering 

- Aktörernas strategier kan vara olikartade vilket leder till att det blir svårt att tolka 

konkurrenternas signaler 

- Större konkurrenter eller co-working företag kan främja stordriftsfördelar 

- Utträdesbarriärerna inom ett visst segment kan vara dyra vilket kan bli 

kostnadskrävande för företaget. 

(Porter, 2004:71) 
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4.4.2.2 Potentiella nyetablerare 

Nya etableringar på en marknad leder till att ett större antal aktörer slåss om samma 

kundsegment. Det innebär att om inte marknaden växer så kommer det nyetablerade företaget 

ta marknadsandelar från de redan befintliga företagen. Hotet för nyetableringar utgör enligt 

Porter ett ganska litet hot inom de flesta branscherna på grund av de stora inträdesbarriärerna. 

Porter menar att förutom de materiella tillgångar som företagen besitter, så har de även 

immateriella tillgångar i form av etablerat varumärke och kunskap mm (Porter, 2004:72).  

 

4.4.2.3 Substitut 

Med substitut menas en produkt eller en tjänst som kan ersätta en annan typ av vara. Alla 

företag utsätts på ett eller annat sätt alltid för kompenserande produkter/tjänster. Substitut 

begränsar lönsamheten inom en marknad på grund av att om producenterna inom t.ex. 

bilindustrin börjar ta ut för höga priser skulle fler människor troligen gå över till 

kommunaltrafiken (Porter, 2004:74). 

 

4.4.2.4 Kunders förhandlingskraft 

Ett företag bygger sin verksamhet på att tillfredställa kunders behov. Dessa har därför en stor 

inverka på företaget. Konsumenter konkurrerar med branschen genom att pressa ner priserna, 

förhandla till sig bättre avtal, kräva bättre kvalitet och spela ut konkurrenterna mot varandra. 

En köpgrupp eller en stor kund som utgör en ansenlig del av försäljningen får ett stort 

inflytande och kan då påverka branschens lönsamhet (Porter 2004:75). 

 

4.4.2.5 Leverantörers förhandlingskraft 

Enligt Porter kan Leverantörer utgöra ett hot mot deltagare i en bransch genom att höja priset 

på de levererade produkterna och tjänsterna, eller att minska kvaliteten på leveransen. Företag 

har oftast byggt upp starka relationer till sina leverantörer, och har troligen ett inarbetat 

samarbetsmönster vilket gör att det kan bli mer kostsamt att gå över till en annan leverantör 

än att stanna kvar hos den tidigare även fast priset ökat (Porter 2004:77).  
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4.4.3 Allmän teoretisk syntes: Femkraftsmodellen 
 
Porters femkraftsmodell hjälper oss att förstå klimatet på marknaden för 

prisjämförelsesidorna. Dessa konkurrerar ständigt om att erövra nya marknadsandelar, och 

femkraftsmodellen redovisar då för vilka krafter som påverkar dem. 

Det paradoxala är att utöver den konkurrens som råder mellan prisjämförelsesidorna, så 

skapar dessa även en större konkurrens mellan sina kunder (återförsäljare). Detta leder i sin 

tur till att prisjämförelsesidorna får en stor makt på återförsäljarnas marknad. 

Denna makt går självklart att utnyttja och dra ekonomisk vinning av. 

T.ex. skulle en ökad service till deras samarbetspartners göra att fler återförsäljare blev 

tvungna att bli kunder, vilket skulle resultera i större intäkter till prisjämförelseföretaget. Och 

våra undersökningar utreder som tidigare nämnt just om prisuppgifterna hos deras ickekunder 

är lika pålitliga som hos deras kunder, och även om betygssättningen av deras kunder är 

trovärdig. 
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5.1 Praktisk referensram 

I detta kapitel vill vi informera om hur våra tre undersökningsobjekt, Compricer, Pricerunner 

och Prisjakt är uppbyggda. Vidare redovisar vi även kort för hur de olika återförsäljarna 

fungerar och även hur deras marknadssituation ser ut. 

 

 

5.2 Prisjämförelsesidor 

En prisjämförelsesida på Internet är en webbplats där det tillhandahålls information av olika 

slag om marknaden. Den innehåller bl.a. prisuppgifter om både produkter, tjänster och 

återförsäljare. De återförsäljare som har det lägsta priset på en produkt hamnar högst upp på 

prisjämförelsesidornas prislistor. De som har det högsta priset hamnar längst ner. En och 

samma produkt kan i pris skilja sig väldigt mycket mellan återförsäljare. De produkter som 

beskrivs är allt ifrån bolån till dvd-spelare. Du kan som konsument lämna och läsa både betyg 

och åsikter på återförsäljare och produkter. Recensioner kan även lämnas av ”experter”. Allt 

detta gör att man som konsument kan bilda sig en uppfattning om marknaden utan att behöva 

kontakta återförsäljarna var och en. Det räcker med att besöka en prisjämförelsesida. 

 

De största intäkterna för dessa sidor kommer från att företag som är kunder hos 

prisjämförelsesidan betalar runt 2 kronor varje gång en konsument klickar på återförsäljarens 

hemsidelänk (som finns angivna bredvid prisuppgiften på produkten). Återförsäljare som inte 

är kunder betalar ingenting men har då heller ingen logga, länk eller mervärde på 

prisjämförelsesidan, vilket kunder har. Andra intäkter kommer ifrån att företag kan annonsera 

på sidan. Här nedan går vi igenom de prisjämförelsesajter som medverkar i undersökningen 

för att ge en så tydlig bild av denna marknad som möjligt. 

 

 

5.2.1 Compricer 

Compricer startades 2004 och har sin verksamhet i både Sverige och Tyskland. De har 13 

anställda och sammanlagt har de i Sverige ca 58000 unika besökare varje vecka (Jakob 

Tolleryd 2007-05-23) De erbjuder idag Sveriges största utbud av privatekonomiska 

jämförelser. Skillnaden mot andra prisjämförelsesajter är framförallt att de riktar sig mot 
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tjänstesektorn där de bl.a. tillhandahåller information om bolån och elpriser.( Jakob Tolleryd 

2007-05-23), ( compricer.se 2007-05-07). 

 

 

5.2.2 Prisjakt 

År 2002 lanserades Prisjakt utifrån idén att skapa en lättanvänd och komplett 

prisjämförelsetjänst inom framförallt hemelektronik 

( Prisjakt.nu 2007-05-07). Ingen annan prisjämförelsesida har fler produkter inom just detta 

område. Totalt tillhandahåller de information om 94000 produkter. Det som skiljer Prisjakt 

mot andra liknande företag är att man kan se prisutvecklingen över en längre tid. De erbjuder 

även ett diskussionsforum där konsumenter kan utbyta erfarenheter och även ge varandra 

köpråd (Prisjakt.nu 2007-05-07). De har framförallt byggt sig ett namn genom vetskapen att 

det inte bara är ett billigt pris som är viktigt för konsumenterna utan även kvalitén på 

produkterna, service mm som är central. Enligt Prisjakts Vd har de mest antal 

produktkategorier av alla prisjämförelsesajter. De har 15 anställda (Jonas Bonde 2007-05-14). 

 

 

5.2.3 Pricerunner 

Pricerunner slog i december 1999 upp dörrarna på den svenska marknaden tillsammans med 

investmentbolaget Cell Venture. PriceRunner köptes av ValueClick Inc. i augusti 2004. Precis 

som Prisjakt är deras ambition att lista så många återförsäljare, produkter och priser som 

möjligt. Förutom prisjämförelser erbjuder PriceRunner även recensioner, diskussionsforum 

och köpråd, allt utformat efter konsumentens behov ( Pricerunner.se 2007-05-07). 
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5.3 De intervjuade återförsäljarna 

 

 

5.3.1 Komplett 

Komplett.se startade sin verksamhet 1997 men började med e-handel först år 2000, vilket i 

dagsläget representerar 100% av deras totala försäljning (sebastian Knapp 2007-05-15). De 

säljer primärt elektroniska produkter men även sportartiklar och verktyg av olika slag från 

eget lager. Deras försäljning riktar sig både mot slutkund och återförsäljare. Förutom i Sverige 

finns deras verksamhet i bland annat Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland, och totalt 

är de 330 anställda.  (komplett.se 2007-06-04). De är bland de de största 

elektroniknätbutikerna i Europa och 2006 hade de en omsättning i Sverige på över 500 

miljoner kronor(sebastian Knapp 2007-05-15). 

 

 

5.3.2 Inwarehouse 

Inwarehouse började med att sälja elektroniska produkter 1992 via postorder. 4 år senare 

började de med e-handel. Idag motsvarar e-handeln nästan all deras försäljning. Förutom sin 

webbplats har de även 3 konceptbutiker i Sverige, framförallt pga att folk ska känna igen dem 

enligt Michael Hallberg De skickar varje år produktkataloger till både företag och 

privatpersoner. De blev i april 2007 uppköpta av komplett och hade 2006 en omsättning på 

750 miljoner kronor (Michael Hallberg (2007-05-15). 

 

 

5.3.3 Datorbutiken 

Detta företag är ett renodlat e-handelföretag och påbörjade sin e-handel 1997. De inriktar sin 

försäljning på elektronikprodukter i första hand. Datorbutiken är ett 100% privatägt samt 

egenfinansierat bolag och har till skillnad från många andra ett eget lager och lagerför större 

delen av produkterna de säljer (Datorbutiken.se 2007-06-04). De riktar sig främst till den 

svenska marknaden och hade en omsättning på över 200 miljoner kronor 2006 (Johan Strand 

2007-05-16). 
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5.3.4 Expert 

Expert startade sin verksamhet 1982 och då låg fokus framförallt på bild och foto. Idag säljer 

de det mesta inom hemelektronik. Svenska Expert ingår i en nordisk koncern med totalt 1 000 

butiker i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Estland. I Sverige har de 230 butiker. De 

startade med e-handel hösten 2006 och den står för ca 3% (120 miljoner) av den totala 

omsättningen på 4 miljarder svenska kronor (Expert.se 2007-06-04, Johan Nilsson 2007-05-

16). 
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6.1 Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi resultaten i de kvantitativa och de kvalitativa undersökningarna. 

För att läsaren lätt ska begripa dessa sker förklaringar både bokstavligt och med hjälp av 

tabeller. 

 

 

6.2 Undersökning 1 

Denna explorativa tvärsnittsstudie genomfördes som bekant för att vi ville undersöka hur pass 

pålitliga prisjämförelsesidorna är gällande pristillförlitligheten. Resultaten framgår i figurer 

nedan, och om det är några oklarheter följer även en skriftlig redovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Bild 5) 

 

Totalt gjordes det 738 olika observationer. På varje prisjämförelsesida gjordes det totalt 246 

olika prisobservationer, varav hälften var hos ickekunder och andra hälften hos kunder. 

 

På Compricer hittade vi 55 prisfel bland de 246 sökningarna. 34 av felen var hos kunder och 

21 fel fanns hos ickekunderna. 

Hos pricerunner hittade vi 30 prisfel, varav 10 fel hittades hos kunder och 20 fel var hos 

ickekunder. 

Prisjakt hade totalt 38 prisfel bland de totala 246 observationerna, varav 14 fanns hos 

kunderna och 24 hittades bland prisuppgifterna för ickekunder. 
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Allt som allt hittade vi 123 fel på prisjämförelsesidorna, där priset på prisjämförelsesidan inte 

stämde överens med priset på återförsäljarens webbsida. Specifikt vilka återförsäljares pris 

som var fel redovisade, och för vilka produkter priset inte stämde illustreras närmare i bilaga 

11.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Bild 6) 

 

 

I tabellen ovan har vi räknat ut antalet fel hos prisjämförelsesidorna i procent, och som ni ser 

hade Compricer i genomsnitt 22 % prisuppgiftsfel medan Prisjakt hade 15 % och Pricerunner 

12 % prisfel. 

Sedan undersökte vi hur stor skillnaden var bland kunder och ickekunder. Vi kom fram till att 

hos Compricer hade kunderna hela 65 % fler prisfel än ickekunderna. 

Hos Prisjakt hade istället ickekunderna 82 % fler prisuppgiftsfel än kunderna. 

Hos Pricerunner hade ickekunderna 100 % fler prisuppgiftsfel än kunderna 

 

 

 

 

                                                  (bild 7) 
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Eftersom vi fann totalt 123 stycken prisfel bland de 738 observationerna ledde detta till att vi 

fann exakt 1/6 prisuppgiftsfel vilket även ses i bilden ovan. 

 

 

 

6.3 Undersökning 2 

Denna undersökning gick som bekant ut på att vi ville kontrollera vad återförsäljare i medel 

har fått för betyg av konsumenterna, utifrån om de är kunder eller inte. Resultatet ses i 

korstabellen nedan och om det är några oklarheter står resultaten noggrannare förklarade i 

texten som följer. 

 

    Pricerunner     Prisjakt     

    betyg Kunder Icke kunder betyg Kunder 
Icke 

kunder 

    10 10467     10 22 13 

    9 76539 9   9 895 10 

    8 9464 26   8 2159 105 

    7 44 31   7 511 98 

    6   44   6 644 20 

    5   15   5 282 17 

    4       4 67 36 

    3       3     

    2       2   104 

    1       1 1 3 

Antal röster   96514 125     4581 406 

                  

Medelbetyg   9.0 6,8     7,6 5,7 

Medelbetyg utan Netsuperstore 9.0 7.0     7.6 6,9 
(Bild 8) 

 

6.3.1 Antal återförsäljare som var betygsatta 

Hos Pricerunner fanns det 39 kunder och 25 ickekunder som var betygsatta hos de två 

produkterna vi sökte på. Detta resulterade i att vi här kontrollerade betyget hos sammanlagt 64 

återförsäljare. 

Hos Prisjakt fanns det 52 kunder och 32 ickekunder som var betygsatta hos de två 

produkterna vi sökte på. Detta resulterade i att vi här kontrollerade betyget hos sammanlagt 84 

återförsäljare. 

Allt som allt kollade vi alltså upp totalt 148 betyg på de båda prisjämförelsesidorna. 
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6.3.2 Antal satta betyg 

Hos Pricerunner hade totalt 96 514 personer betygsatt de 39 återförsäljarna som var kunder 

och 125 personer hade betygsatt de 25 återförsäljare som inte var kunder. 

I Prisjakts fall var det 4581 personer som hade betygsatt de 52 återförsäljare som var kunder 

och 406 personer som hade betygsatt de 32 ickekunderna. 

 

 

6.3.3 Medelbetyg på återförsäljarna 

Undersökningen visade att kunder hos Pricerunner i medel fick 9 av 10 i betyg medan 

ickekunder fick motsvarande 7 av 10 i betyg. 

Hos Prisjakt hade kunder i medel fått 7,6 av 10 i betyg och ickekunder fick motsvarande 6,9 

av 10 i betyg. 

Vi vill här nämna att vi inte tog med återförsäljaren Netsuperstore i denna undersökning, och 

anledningen till det står förklarat i källkritiken.  

 

 

 

6.4 Svar från strukturerade intervjuer med återförsäljare 

 

6a) Samarbetar ni med några prisjämförelsesidor, i så fall vilka?  

b) varför ingick ni ett samarbete? 

c) Har de medfört det värde ni trodde? 

d) Om ni varit kunder men valt att avsluta samarbetet. Vad är anledningen? 

  

Återförsäljare A: Denna återförsäljare har varit kunder hos pricerunner sedan 2002 och hos 

Prisjakt blev de kunder något år senare. Anledningen till att de blev kunder var att de ansåg 

det kostnadseffektivt mot marknaden. På Pricerunner var det först gratis att vara kund, medan 

det idag kostar pengar. Det är dock fortfarande kostnadseffektivt hos båda sajterna då det 

genererar mer intäkter än kostnader att vara kund. 

 
Återförsäljare B: Denna återförsäljare har varit kunder hos Prisjakt och Pricerunner i 

åtminstone 5 år. De känner till Compriser också. De är i första hand kunder för att synas, men 
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även pga direktlänken. Att vara kund har medfört det värde som som de trodde från början. 

Alla klick som genereras till deras hemsida kostar dock lika mycket som vinsten av 

försäljningen, så det är inte särskilt kostnadseffektivt. För den skull avslutade de samarbetet 

ett slag. Men sedan tänkte de om. Indirekt är ett samarbete positivt då det är en bra 

marknadsföringskanal ur synlighetssynpunkt menar Återförsäljare B.  

 

Återförsäljare C: Återförsäljare C har varit kunder hos Prisjakt och Pricerunner lite mer än ett 

halvår. Anledningen till att de är kunder hos dem är att det fungerar som en stark maktfaktor. 

Det är viktigt att synas och att visa upp sig på den marknaden man verkar inom anser 

återförsäljare C. Deras intäkter blir dock inte större på att vara med. De anser att samarbetet 

har givit det värde de först trodde när de blev kunder.  

 

Återförsäljare D: Denna återförsäljare är kunder hos Compriser, Prisjakt och Pricerunner. De 

har varit medlemmar hos prisjämförelsesidor sedan 2002. Orsaken till att de är kunder hos 

dem beror på att det är kostnadseffektivt, det genererar mer pengar än det kostar enligt 

återförsäljare D. Respondenten menar att det är en låg kostnad för att köpa så mycket trafik. 

”Det räknar vi på varje dag” säger han. 

 

 

7) Anser ni att prisjämförelsesidorna uppvisar en rättvis bild av marknaden? 
 
 
Återförsäljare A: Denne anser att om man som dem är en stor aktör ges en mer rättvis bild av 

prisjämförelsesidorna än om man är ett mindre företag. Han menar att eftersom det är 

marknadsintressen som styr leder detta till en mer subjektiv bild. Större aktörer kan alltså 

ställa högre krav på prisjämförelsesidorna. De är således inte oberoende enligt honom. 

Besvikelsen på pricerunner var ganska stor då de hade skött en del saker mindre snyggt, 

berättar återförsäljare A. Pricerunner införde nämligen en funktion att när priset på en produkt 

listas så hamnar den återförsäljaren med det lägsta priset inklusive frakt högst upp. Problemet 

var dessvärre att om man inte var kund så visades inte fraktkostnaden alls. Detta ledde till, 

enligt återförsäljare A, att om man ej var kund hamnade längst ner i listningen. Slutligen säger 

han att Prisjakt är den mest tillförlitliga av de tre sidorna.  
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Återförsäljare B: Prisjämförelsesidorna uppvisar en rättvis bild av hur priserna 

visas på sajterna enligt Återförsäljare B. Man kan i deras listning av priser tydligt se vilka som 

är billiga respektive dyra. Men att de är oberoende stämmer inte, menar han. De är absolut 

inte oberoende då de oftare visar fel priser av icke kunder. Priserna uppdateras då bara var 

tredje dag istället för varje enligt respondenten. Detta gällde primärt Pricerunner. Ordagrant 

hördes det genom telefon: ”Att de är oberoende kan de ta och stoppa upp någonstans där solen 

inte skiner”.  Återförsäljare B säger att Prisjakts tjänster är mer tillförlitliga än de andras. 

 

 

Återförsäljare C: Den bild som prisjämförelsesidorna visar upp av marknaden är enligt 

informanten rättvis. Prisjakt är bäst mycket på grund av tydlighet och bättre prisuppdatering 

menar han.  

 

Återförsäljare D: Respondenten anser att prisjämförelsesidor uppvisar en rättvis bild utav 

marknaden. 

 

 
8a) Hur tror ni att dessa sidor påverkar er som återförsäljare? 
 
Återförsäljare A: Enligt återförsäljare A är det positiva med prisjämförelsesidorna att man 

som företag kan ha bättre ”koll” på sina konkurrenter gällande priser, produkter mm. Det är 

alltså lättare att hålla sig ajour med det aktuella som händer på marknaden man verkar inom. 

Emellertid skapar detta en än hårdare prispress, vilket leder till sämre marginaler. Att det blir 

sämre marginaler beror också på återförsäljaren betalar en kostnad per klick (ca 2 kr) från 

prisjämförelsesidorna, som endast leder till ett slutgiltigt köp 4-10% av fallen. 

 
Återförsäljare B: Att prisjämförelsesidorna påverkar återförsäljarna ser man mycket tydligt 

enligt Återförsäljare B. Deras rena existens leder till en offensiv prispolitik företag emellan 

anser han.  

 
Återförsäljare C: Respondenten tycker att prisjämförelsesajterna påverkar återförsäljarna på 

ett positivt sätt. Han menar att det leder till ärlighet då det aldrig går att luras på nätet. Då de 

flesta återförsäljares priser redovisas på sidorna kan man inte vilseleda konsumenten. Det är 

bra enligt honom. 
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Återförsäljare D: Informanten anser att prisjämförelsesidorna påverkar de som återförsäljare 

på många sätt. Å ena sidan bistår de konsumenter med information men de hjälper även till att 

hålla ett extra öga på konkurrenter. Å andra sidan premierar dessa sidor det lägsta priset i hög 

utsträckning. Detta leder till att service, trygghet och leveranstider ej prioriteras lika mycket. 

Mindre seriösa aktörer som tummar på kvalitén kan då lättare komma in i branschen menar 

han. Respondenten säger vidare att p.g.a. prisjämförelsesidorna har marginalerna sjunkit i 

branschen för distanshandlare. 

 

 

9. Kan ni som återförsäljare ställa några krav på prisjämförelsesidorna? 

 

 Återförsäljare A: De krav som återförsäljare A kan ställa på prisjämförelsesajterna är 

framförallt att deras sortiment är speglat på webbplatsen, att informationen om produkter och 

pris på det stora hela är korrekt. Här talar han även om att ”vi som är större aktörer kan ställa 

högre krav än de som är mindre aktörer”. 

 

Återförsäljare B: Nej, säger respondenten. Det är bara att följa deras regler menar han. 

 

Återförsäljare C: Några krav kan man inte ställa på prisjämförelsesidorna. Man får göra det 

bäst man kan för att följa deras regler, säger han. Dock för de just nu diskussioner angående 

deras marknadsföring på sidan. 

 

Återförsäljare D: De krav som Återförsäljare D kan ställa på prisjämförelsesidorna är att de 

sköter sina åtaganden. Alltså att den tjänst de levererar speglar verkligheten på ett bra sätt. De 

för även diskussioner med prisjämförelsesajterna där de kan föreslå förändringar för att 

tjänsten ska bli bättre. 

 

 

10. Har ni fått återförsäljarbetyg ändrade/borttagna hos prisjämförelsesidorna? 

 

Återförsäljare A: Nej. Det har heller inte diskuterats.   

 

Återförsäljare B: Han säger att de fått betyg borttagna, men endast sådana som inte verkar 

befogade. T.ex. om man upptäcker att någon satt ett omdöme, fastän denna person bevisligen 
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inte ens har köpt produkten hos återförsäljaren. Ofta gäller detta personer och ibland även 

konkurrerande företag som vill smutskasta något enskilt företag. 

Återförsäljare C: återförsäljare C säger att de aldrig har fått några betyg borttagna från 

prisjämförelsesajterna.  

 

Återförsäljare D: Prisjämförelsesidorna tar bort sådana betyg som man med säkerhet vet är 

felaktiga, säger respondenten. Detta sker ofta genom att en återförsäljare påpekar det. 

 

 

11a) Vad anser du om resultatet i pristillförlitlighetsundersökningen (undersökning 1)? 

b) Vad kan resultatet bero på? 

 

Återförsäljare A: Då frågan om varför priserna inte alltid stämmer framhäver Återförsäljare A 

framförallt 2 orsaker. Den ena förklaringen är att prisjämförelsesidan inte uppdaterar priserna 

tillräckligt ofta, och detta leder naturligtvis till en del prisfel. Den andra orsaken kan bero på 

en viss sammanblandning av olika produkter. Han menar att det kan hända att snarlika 

produkter hamnar i varandras produktgrupper på hemsidan, vilket i så fall gör att både länk 

och pris blir fel. En del felaktigheter kan även bero på att den prisfil som återförsäljare skickar 

till prisjämförelsesajterna är dåligt uppdaterad. 

 

Återförsäljare B: Anledningen att det uppkommer fel priser på prisjämförelsesidan beror på 3 

anledningar enligt respondenten. Det ena är att återförsäljaren ändrar sina priser mellan två 

prisuppdateringar. Tex att priserna ändras på dagen och prisuppdateringen sker på natten. En 

annan orsak är att prisjämförelsesidorna gör en felaktig ”mappning”. Med ”mappning” avses 

den procedur som sker när man klickar på en länk och då länkas vidare till en produkt hos 

återförsäljaren. Om detta sker felaktigt länkas man till en felaktig produkt, vilket per 

automatik leder till ett felaktigt pris. Den tredje orsaken är att återförsäljarna skickar fel 

artikel- id på produkten och därmed blir även priset felaktigt. Återförsäljare B anser inte att 

prisfel kan bero på att återförsäljare skickar felaktiga prisfiler. 

 

Återförsäljare C: Att det är en del felaktigheter i priserna menar respondenten beror på att 

priserna på återförsäljarnas webbplats rör sig väldigt snabbt. Beroende på hur snabba 

prisjämförelsesidorna är på att uppdatera priserna, ju bättre stämmer priserna menar han. 
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Återförsäljare D: Respondenten är inte särskilt förvånad över att det är en del 

prisfelaktigheter. Han menar att orsaken till detta är att det sker många prisförändringar på 

produkter under dagen. Därför kan det vara svårt att få med alla dessa förändringar på 

prisjämförelsesajterna då de ofta uppdateras på natten.  

 

 

12a) Vad anser du om att det finns skillnader i antal prisfel mellan de som är kunder 

och de som inte är kunder? 

b) Vad kan det bero på? 

 

Återförsäljare A: Respondenten nämner här olika anledningar till vad det kan bero på. En är 

att de mindre aktörerna (oftast ickekunder) inte har lika god och kontinuerlig kommunikation 

med prisjämförelsesidorna som de större. Detta resulterar då i att uppdateringar ofta sker 

genom ”spindling”, vilket inte är ett lika pålitligt sätt som att skicka en prisfil. ”Spindlar” är 

som en slags digital robot som automatiskt letar upp produkter och dess prisuppgifter.  

När man är kund kan man nämligen diskutera sig fram hur prisfilen skall se ut och vad för 

slags information den skall innehålla för att båda parter skall bli så nöjda som möjligt. Detta 

är svårt att uppnå genom ”spindling”. En annan orsak kan vara att små återförsäljare gör fel 

medvetet gentemot prisjämförelsesajterna. Varför de gör det kan bero på att de anser att de 

förlorar inkomster på prisjämförelsesidorna och där av inte vill hjälpa dem. Detta är dock bara 

en spekulation enligt återförsäljare A. 

 

Återförsäljare B: Denna respondent vet med sig att ickekunder inte underhålls på samma sätt 

som kunder hos pricerunner. Han menar att deras priser uppdaterades sämre då de inte var 

kund hos dem. Om man använder ”spindling” resulterar det att priserna blir svårare att 

uppdatera säger han. Informanten avslutar med att säga att det ligger i prisjämförelsesidornas 

intresse att uppvisa så trovärdiga priser som möjligt. Därför borde de arbeta bättre med 

prisuppdateringar mot de ickebetalande kunderna anser återförsäljare B. 

 

Återförsäljare C: Anledningen till denna skillnad kan enligt respondenten vara att om man är 

betalande kund så får man lite mer gällande bland annat bättre kommunikation och bättre 

service.  
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Återförsäljare D: Informanten säger att en anledning till dessa skillnader är att de som är 

ickekunder inte har samma engagemang eller fokus som de som är kunder. Om man vill att 

prisjämförelsesidorna ska visa korrekta priser får man anstränga sig som återförsäljare menar 

han. Detta kan göras genom att skicka en bra och strukturerad prisfil till prisjämförelsesidorna 

säger återförsäljare D. Att låta prisjämförelsesidor ”spindla” priser på återförsäljares 

webbsidor är inte är lika säkert säger han. Respondenten säger vidare att 

prisjämförelsesidorna prioriterar kunder framför ickekunder. Det är inte alls konstigt då 

prisjämförelsesidorna ägnar sig åt en affärsdrivande verksamhet, säger han. 

 

 

13) Varför finns det en differens mellan kunders återförsäljarbetyg och ickekunder 

återförsäljarbetyg hos Pricerunner (undersökning 2)? 

 

Återförsäljare A: När vi redovisar resultatet att Pricerunners betyg skiljer sig om man är kund 

eller inte säger han att detta antagligen beror på att de använder sig av ett sk ”anslutet 

återförsäljarbetyg”. Med detta menas att återförsäljare som är kunder hos 

prisjämförelsesidorna får sina egna konsumentbetyg anslutna till Pricerunners hemsida. Efter 

genomfört köp hos en återförsäljare blir konsumenten erbjuden att ge ett omdöme på om 

köpet gick bra eller dåligt. Om konsumenten accepterar erbjudandet får han/hon ge sitt 

omdöme (1-10) över mail. Resultaten som framkommer där kopplas då till Pricerunners 

hemsida där det visas som betyg på återförsäljare. Återförsäljare A menar att detta sätt ger en 

mer rättvis bild av företaget då antalet betyg blir högt, men även att betygsättningen skedde 

efter ett dokumenterat och faktiskt köp. Så är inte alltid fallet om man är ickekund. ”Anslutet 

återförsäljarbetyg” ger alltså en mer rättvis bild av företaget menar han.  

  

Återförsäljare B: Då vi nämner resultatet i vår betygsundersökning är han inte särskilt 

förvånad. Han förmodar att skillnaden i Pricerunners olika återförsäljarbetyg kan bero på att 

pricerunner mot betalning tar bort betyg. ”Man kan säkert få dem att mixtra med betyget” 

säger han.  

 

Återförsäljare C: När vi redovisar undersökningens resultat säger han att det är väldigt 

konstigt. ”Det låter sanslöst högt att Pricerunners kunder har ett snittbetyg på 9/10!”, säger 

han. Informanten kan inte svara på varför resultatet ser ut som det gör. 
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Återförsäljare D: Han anser att detta kan bero på att pricerunner använder sig av ett ”anslutet 

återförsäljarbetyg”. Då återförsäljarnas egna konsumentbetyg är anslutna till 

prisjämförelsesidans betygsfunktion ger detta högre betyg, menar informanten. ”Detta är bara 

en teori” säger han.  

  
 
 

 

 

6.5 Svar från strukturerade intervjuer med prisjämförelsesidor 

 

6.5.1 Prisjakt.nu 

För att uppvisa en så rättvis bild av marknaden som möjligt så försöker de ta med så många 

butiker som möjligt. Skillnaden mot andra prisjämförelsesidor är enligt Jonas Bonde att 

Prisjakt tar med alla återförsäljare. För att konsumenterna ska veta vilka återförsäljare som går 

att lita på nämner de även butikers skulder om de överstiger 10000 kronor. Utöver detta så 

behandlas alla lika oavsett om man är kund eller inte, menar Jonas Bonde. 

 När frågan om de skulle kunna förbättra sidan säger han att det 

finns mycket att jobba på. De kan ta in fler butiker och även konstruera bättre filterfunktioner. 

Något som i praktiken redan är på gång är sk ”lab- list” och ”hate- list”. Här ska listas butiker 

som inte är så pålitliga av olika anledningar. 

 Respondenten anser att återförsäljarna på det stora hela är positivt inställda till 

dem, framförallt p.g.a. att de genererar många besökare. Han säger vidare att det som är 

negativt för återförsäljarna är att deras marginaler sänks med hjälp av hårdare prispress. 

Konsumenterna blir ju mer medvetna.  

 De krav som Prisjakt ställer för att listas på deras hemsida är att de betalar 

svensk moms och att de har en svensk support. 

 Prisjakt letar hela tiden efter nya återförsäljare och detta sker särskilt genom 

direkta tips från återförsäljare och konsumenter. De ringer eller mailar även alla nya 

återförsäljare som de hittar. 

 Anledningen till att det uppkommer fel i priserna är framförallt beroende på att 

återförsäljarna inte har uppdaterat den prisfilen som de skickar till Prisjakt, säger Jonas 

Bonde. Om de inte gör det på ett tag spelar det ingen roll hur ofta Prisjakt uppdaterar filen 
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eftersom den ändå är felaktig. Varför det finns en skillnad i antal prisfel mellan kunder och 

ickekunder beror bl.a. på att de ofta måste checka om det är exakt samma produkt för just det 

priset på Prisjakts hemsida som hos ickekunden. Det gör att det är svårare att uppdatera 

priserna hos de som inte är kunder. Jonas Bonde säger även att många återförsäljare som inte 

är kunder har ”sunkiga” hemsidor vilket försvårar prisuppdateringarna.    

 Frågan om varför Pricerunners återförsäljarbetyg skiljer sig mellan kund och 

ickekund menar informanten kan bero på att de använder sig av ”anslutet återförsäljarbetyg”. 

Respondenten vill ej göra flera uttalande om varför betygen skiljer sig. 

 På frågan om han hört att prisjämförelsesidor mixtrar med priset svarar han: Ja, 

jag har hört talas om det.  

 

 

6.5.2 Compriser.se 

För att uppvisa en än mer rättvis bild av marknaden säger respondenten att det finns mycket 

att utveckla. De har bl.a. 4 stycken anställda som sitter och utvecklar olika lösningar för att bli 

bättre, säger han. 

 Jakob Tolleryd, Vd på Compriser, säger att återförsäljarna generellt har en bra 

bild av dem. Det är den mest effektiva marknadsföringskanalen, menar han. Då 

konsumenterna får en tydlig överblick över marknaden gör det dock att återförsäljarna blir 

mer prismedvetna. 

 De krav som Compriser ställer på återförsäljare som skall listas är att det är 

tekniskt möjligt att hämta information från dem. Ett annat krav är att de ska ha minst 100 

produkter till försäljning. 

 För att hitta nya återförsäljare så tar de tips från både återförsäljare och 

konsumenter. ”Vi håller även koll på nya”, säger Jakob Tolleryd. 

 När vi nämner våra resultat angående pristillförlitligheten så menar Jakob att han 

inte riktigt tror att det stämmer. ”ni har nog gjort lite fel”, säger han. Sedan fortsätter han och 

säger att det inte är särskilt lätt med prisuppdateringar mot butiker. Det kan bero på att vissa 

återförsäljare (oftast ickekunder) stoppar deras sökspindlar som automatiskt ska uppdatera 

priserna. Problemet med sökspindlar är även att om länken till en produkt ändras så kommer 

konsumenten inte dit den ska. Sajten blir också rejält mycket långsammare med sökspindlar. 

Dessa sk ”robotar” används oftast när man ska uppdatera priser hos återförsäljare som inte är 

kunder hos Compriser, säger respondenten. När man är kund används oftast prisfiler som 
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skickas varje natt. Problemet är emellertid att de priserna ofta kan ändras under dagen, vilket 

leder till sämre pristillförlitlighet. 

 Jakob Tolleryd har inte hört talas om några prisjämförelsesajter som mixtrar med 

återförsäljarbetyg. 

 

 

6.5.3 Pricerunner 

För att uppvisa en så rättvis bild av marknaden som möjligt så listar Pricerunner alla 

återförsäljare, säger Victor Dahlborg. En annan sak som är viktig ur denna synvinkel är att när 

de listar de olika produkterna så listas de återförsäljarna som har de billigaste priset inklusive 

moms. Detta skiljer sig mot andra prisjämförelsesidor. Detta är mer rättvist då de flesta 

återförsäljarna är distanshandlare, menar Victor Dahlborg. Då slipper man att återförsäljare 

sänker priserna drastiskt för att sedan höja fraktkostnaden, allt för att hamna högt upp i 

prislistningen. Detta skulle de kunna göra om man inte inkluderade frakten i priset, menar 

han. 

 Om de ska göra några förbättringar för att uppvisa en mer rättvis bild så har de 

ett antal projekt på gång. Respondenten kunde dock inte nämna alla för att vissa var 

konfidentiella. Dock är en interaktiv konsumentguide på gång. Man ska även som konsument 

kunna lista produkter efter egna önskemål. Ett tredje projekt som är på ingående är att det ska 

finnas tydligare informationen om vem man kan lita på. 

 Respondenten tror att återförsäljarna ser dem som ett nödvändigt ont när det 

kommer till just prisjämförelsedelen. Han anser även att konkurrensen bland återförsäljarna 

har blivit hårdare p.g.a. prisjämförelsesidorna. Det positiva med att de finns är att 

återförsäljarna får betydligt mycket mer trafik. Kunder ser nog även det ”anslutna 

återförsäljarbetyget” som ett mycket positivt inslag i deras samarbete, säger Victor Dahlborg 

 Angående frågan om vilka krav de ställer på återförsäljarna är svaret att de inte 

får vara i klammeri med kronofogden om de ska bli kunder. För de som man inte kan ”lita på” 

säger respondenten att man hamnar på något kallat den ”svarta listan”. Då måste dock 

beläggen för att det är ett blufföretag vara mycket tydliga, säger Victor Dahlborg 

 För att skaffa nya återförsäljare så sker detta genom tips från återförsäljare och 

konsumenter. De har även ”agenttränare” som letar upp försäljare. Det finns också 

”sökspindlar” som hittar nya företag. 
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 Anledningen till att det uppkommer prisfel gentemot återförsäljarna är, enligt 

informanten, att prisfilerna ibland är felaktig. Det kan också vara så att de ändrar priset på 

produkten på dagen, vilket man inte märker då prisfilen skickats på natten, säger han. Varför 

det finns skillnader i antal prisfel mellan kund och icke kund tror han beror på att det är 

svårare att uppfatta fel hos ickekunder. Bland annat p.g.a. att de har regelbunden kontakt med 

kunder. Om man är kund är det vanligare med en prisfil, vilket är mer pålitligt än sk 

”spindlar”. Återförsäljare som inte är kunder ”spindlas” i större utsträckning än de som är 

kunder. Det leder till att vi som prisjämförelsesida inte får all viktig information, säger Victor 

Dahlborg.  

 När det gäller frågan om varför deras återförsäljarbetyg skiljer sig mellan de som 

är kunder och de som inte är kunder säger han att att det kan ha att göra med de ”anslutna 

återförsäljarbetygen”. Detta gör att många röstar, menar han. Eftersom människor hellre 

berättar om ett dåligt köp än ett bra sådant så får de som inte är kunder ofta lägre betyg. Han 

säger också att större aktörer (som ofta är kunder) har en bättre kundsupport, vilket kan leda 

till bättre betyg åt de som är kunder. 
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7.1 Analys & diskussion  

I detta kapitel för vi samman de tidigare presenterade undersökningarna med 

respondenternas svar från intervjuerna. Vi kommer även knyta an våra teorier till analysen 

för att öka förståelsen i vår utredning. Detta kapitel innefattar även en öppen diskussion där 

vi med egna ord bidrar med åsikter och tankar. 

 

 

7.2 Diskussion kring pristillförlitligheten 

Med hjälp av intervjuerna och även egna observationer anser vi oss ha byggt upp en klar bild 

av varför prisfel uppstår på prisjämförelsesajterna. En orsak som samtliga återförsäljare och 

prisföretag nämnde var att om återförsäljarna ändrar pris på en produkt mellan två 

uppdateringar på prisjämförelsesidan så leder detta naturligtvis till att ett felaktigt pris 

kommer anges tills att nästa uppdatering sker. Som tidigare nämnts så uppdaterar Pricerunner 

och Compricer sina priser en gång varje natt medan Prisjakt hävdar att de uppdaterar priserna 

3-4 gånger per dygn (Jonas Bonde 2007-05-14). I detta avseende borde därför Prisjakt vara 

tillförlitligast. Återförsäljare D nämner även att de flesta återförsäljare uppdaterar sina priser 

dagtid, och prisjämförelsesidorna sköter det nattetid. 

 

En annan orsak till den osäkra pristillförlitligheten beror på att återförsäljare skickar prisfiler 

till prisjämförelsesidorna. Dessa prisfiler ska innehålla alla uppdateringar, men ofta har 

återförsäljaren inte justerat denna fil så att uppdateringen blir fel. Som Jonas Bonde nämnde 

så spelar det då ingen roll hur ofta de uppdaterar sina priser, för om felet ligger i 

återförsäljarens prisfil kommer felen inte att upptäckas. 

 

Prisfel kan även bero på att prisjämförelsesidorna gör en felaktig ”mappning”. Med 

”mappning” menas att prisjämförelsesidan använder en felaktig länk till produkten vilket gör 

att konsumenten får svårt att hitta den rätta varan. Eller så kan felet ligga hos återförsäljaren 

om den skickar ett felaktigt artikel- id i prisfilen. Detta leder också till att fel produkt då 

redovisas. 

Den sista anledningen som nämndes var att Prisjämförelsesidorna skickar ut så kallade  

”spindlar” till återförsäljare som inte skickar prisfiler till dem (främst ickekunder). Enligt 

många respondenter är detta är inte alls lika tillförlitligt som att skicka prisfiler. Som Johan 
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Strand (2007-05-16) nämnde så fungerar dessa spindlar ungefär som en sökning på Google. 

Om man tillexempel skriver in sökordet elefant så dyker många länkar som inte har med 

elefanter också upp. 

 

Som vi tidigare redovisat visade vår undersökning att Compriser hade 22 % prisfel medan 

prisjakt hade 15 % och Pricerunner 12 %. Vi anser att om dessa sidor har samma 

tillvägagångssätt i sina prissökningar borde deras tillförlitlighet vara lika stor, men så är ju 

inte fallet. Vår undersökning visade bl.a. att Compricer anger mycket färre återförsäljare än de 

andra två. Det vi märkte var att vissa återförsäljares priser var felaktigt angivna nästan hela 

tiden. Bland dessa kan nämnas främst återförsäljarna IT.service och Misco. Eftersom 

Compriser har så få återförsäljare blev det att deras felaktiga uppgifter dök upp fler gånger i 

undersökningen. Vi märkte samtidigt att dessa återförsäljares priser var mer korrekta hos 

Prisjakt och Pricerunner vilket tyder på att Compriser inte har ett lika effektivt system för 

uppdateringar som de andra två.  

Vi kan sammanfatta detta med att prisfel beror på ovannämnda orsaker, men även hur bra 

prissidornas insamlingssystem fungerar och hur dessa söker upp produkters prisändringar. 

 

 

7.3 Diskussion angående prisjämförelsesidornas oberoende 

Våra Kvantitativa och kvalitativa undersökningar har nu lett fram till att vi anser oss ha byggt 

upp en bra bild av prisjämförelsesidornas grad av oberoende och pristillförlitlighet.  

I intervjuerna framgick det att återförsäljare ansåg att man som stor aktör på marknaden hade 

större möjligheter att påverka prisjämförelsesidan vilket i så fall innebär att de ej är 

oberoende. En av återförsäljarna som hade varit både kund och ickekund hos pricerunner 

hävdade att pricerunner absolut inte var oberoende då de oftare visar fel priser av ickekunder. 

Återförsäljarna var dock överens om att de inte kunde ställa några direkta krav på 

prisjämförelsesajterna, även om de hade ett stort inflytande. 

Eftersom det tre undersökningsobjekten har skiljt sig så mycket åt har vi valt att redogöra för 

deras tillförlitlighet och grad av oberoende, var för sig i följande text nedanför. 
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7.3.1 Pricerunner- Oberoende eller inte? 

I undersökning 1 visade det sig att Pricerunner hade 100 % fler prisuppgiftsfel hos ickekunder 

än hos kunder. Detta berodde dels på att kunder skickar prisfiler till Pricerunner medan 

ickekunder oftast inte gör det, utan blir istället utsatta för så kallade ”spindlar” som letar upp 

priserna. Eftersom prisfiler är mer tillförlitliga så blir det inte heller lika många 

prisuppgiftsfel. Dock anser vi att Pricerunner skulle kunna ta kontakt med ickekunderna och 

be även dem att börja skicka prisfiler, om de vill visa upp en helt rättvis bild. Detta anser vi 

skulle göra dem mer oberoende.  

I undersökning 2 visade det sig att kunder hade medelbetyget 9 av 10 medan ickekunder hade 

medelbetyget 7 av 10. Detta förklarade Pricerunner och andra respondenter med att 

betygsfunktionen är olika för kunder och ickekunder. Pricerunner använder sig nämligen av 

”anslutet återförsäljarbetyg” (se kap 6.4 fråga 3). Hos kunder registreras då enbart de 

återförsäljarbetyg där konsumenter faktiskt har köpt något av en återförsäljare medan det hos 

ickekunder kan lämnas av vem som helst. 

Vår åsikt är att detta tydligt visar på att Pricerunner inte är oberoende. Om de hade varit 

oberoende skulle de ha samma betygssystem för kunder som ickekunder. Det nuvarande 

betygssystemet kanske leder till att enskilda kunder får ett rättvist betyg pga av att det satts 

efter ett faktiskt köp. Ändock borde systemet för ickekunder vara likvärdigt eftersom det 

befintliga inte leder till en rättvis bild av marknaden. 

Summan av det hela är alltså att vi inte finner Pricerunner oberoende. Även om de hade den 

högsta graden av total tillförlitlighet i sina prisuppgifter som var 12 %. 

 

 

7.3.2 Prisjakt- Oberoende eller inte? 

I undersökning 1 visade det sig att Prisjakt hade 88 % fler prisuppgiftsfel hos ickekunder än 

hos kunder. Även detta berodde primärt på att kunder skickar prisfiler till Prisjakt medan 

ickekunder oftast inte gör det, utan blir istället utsatta för ”spindlar” som letar upp priserna. Vi 

anser även att  Prisjakt skulle kunna ta kontakt med ickekunderna och be dem att börja skicka 

prisfiler, om de vill visa upp en helt rättvis bild. Detta skulle uppvisa ett större oberoende.  

Undersökning 2 Visade att kunder hade medelbetyget 7,5 av 10 och ickekunder hade 

medelbetyget 6,9 av 10. Denna skillnad är väldigt liten och kan enligt Jonas Bonde bero på att 

deras kunder i allmänhet bedriver seriösare verksamheter. Eftersom Prisjakt har samma 
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betygssystem för Kunder som för ickekunder visar detta på att de här har tagit sitt ansvar fullt 

ut och visar upp en helt oberoende betygsskala, av både kunder och ickekunder. 

När vi hörde oss för bland återförsäljarna ansåg de att Prisjakt var den bästa och mest rättvisa 

prisjämförelsesidan i Sverige i dag, vilket vi också ser som ett tecken för att de jobbar 

oberoende från återförsäljarna. 

Summan av det hela är alltså att vi finner att Prisjakt har en förhållandevis hög grad av 

oberoende, även om de måste jobba mer med prisupplysningarna från ickekunder. 

Undersökningen visade även att Prisjakt var ordinära gällande pristillförlitligheten med sina 

15 % prisfel.  

 

   

7.3.3 Compricer- Oberoende eller inte? 

Det har för oss varit svårt att på ett trovärdigt sätt mäta Compricers grad av oberoende, och 

det beror på fler olika faktorer. 

I undersökning 1 visade det sig att Compricer uppvisade hela 65 % fler prisfel för sina kunder 

än för ickekunderna. Detta går emot alla återförsäljares resonemang kring varför kunders 

priser ofta är mer tillförlitliga. Som vi tidigare har nämnt beror detta troligen på att Compricer 

har så få återförsäljare på sin sida, och när vissa kunders prisuppgifter nästan var fel för varje 

produkt ledde det till ett ganska stort negativt utslag i undersökningen.  

Det är därför i undersökning 1 omöjligt att avgöra om Compricer är oberoende eller inte. Det 

vi dock kan säja är att Compricer absolut inte uppvisar marknaden på ett objektivt sätt då så 

ytterst få återförsäljare finns representerade. Att antalet prisfel totalt låg på 22 % gör också att 

det blir väldigt svårt att lita på informationen som ges på Compricer. 

Undersökning 2 kunde som bekant inte genomföras på Compricer och detta gjorde att det 

även här blev omöjligt att mäta deras grad av oberoende. Frågan vi ställer oss är om 

Compricer överhuvudtaget bör ha med återförsäljares betyg när det oftast inte var mer än en 

person som hade gett sitt omdöme. Detta visar enligt oss snarare en mer otillförlitlig bild av 

marknaden än tillförlitlig, vid tanke på att det kan vara återförsäljaren själv som har gått in 

och gett ett högt omdöme.  

Av de fyra återförsäljare som vi intervjuade var det bara en av dem som var kunder hos 

Compricer vilket gjorde att de andra hade svårt att uttala sig om Compricers tjänster. 
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Vi vill åter igen tillägga att prisupplysningar för hemelektronik bara är en liten del av 

Compricers sammanlagda tjänster, och de andra tjänsterna har vi inte haft för avsikt att 

undersöka, och kan därför inte uttala oss om. 

Avslutningsvis vill vi här säga att Compricer är den prisjämförelsesidan som håller absolut 

lägst standar, och har lägst tillförlitlighet, oberoende eller inte. 

 

 

 

7.4 Sammanknytning till Teorier 

Som vi har nämnt i teorikapitlet har teorierna främst fungerat som en grund att stå på då vi 

använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt i uppsatsen. Därför har vi inte utvärderat våra 

undersökningar direkt utifrån teorierna, även om de varit ett medel för vår ökade förståelse. 

Nedan följer ett resonemang kring våra undersökningsobjekt utifrån de delar från teorierna 

som vi finner mest lämpade och intressanta. 

 

 

7.4.1 Porters femkraftsmodell 

Porter menar att det finns fem olika krafter som påverkar ett företag i konkurrenssynpunkt 

(Porter 2004:74). Dessa är Befintliga konkurrenter, substitutvaror, nyetablerare, kunder och 

leverantörer. Det intressanta här är att samtliga respondenter som intervjuats anser att 

prisjämförelsesidorna bidrar till en ökad konkurrens på marknaden. Men ett 

prisjämförelseföretag passar egentligen inte in under någon av dessa fem krafter. 

Prisjämförelseföretagen är nämligen inte kunder hos återförsäljarna, och de kan inte ses som 

renodlade leverantörer heller i den bemärkelsen som Porter talar om (Porter 2004:77). 

Prisjämförelsesidorna levererar nämligen ingen beställd produkt eller tjänst till återförsäljarna, 

utan den är mer påtvingad. 

Indirekt blir konkurrensen mellan etablerade kunder större på grund av prisjämförelsesidorna. 

Om vi ändå vill se prisjämförelsesidor som en typ av leverantörer kan vi sammanfattningsvis 

säga att två av fem krafter ökar konkurrensklimatet enligt Porters modell: Leverantörer och 

etablerade konkurrenter. Vi anser att när konkurrensen ökar gynnar det i slutändan oss 

konsumenter vilket är positivt. Vi anser även att det i konkurrenssynpunkt är väldigt viktigt att 

prisjämförelsesajterna uppvisar en tillförlitlig bild av marknaden vilket vår undersökning visat 

att de inte alltid gör. 
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7.4.2 Marknadsföringsmixen 

Vi anser att samtliga prisjämförelsesidor arbetar med sin marknadsföring utifrån de fyra Pna 

även om det inte behöver vara medvetet.  

Till en början har vi produkten eller rättare sagt tjänsten som prisföretagen levererar. Denna är 

många gånger undermålig då priset inte alltid är korrekt, men även på grund av att betygen på 

återförsäljarna hos Pricerunner inte är helt rättvisa. Så enligt marknadsföringsmixen förstår vi 

att tjänsterna hos prisjämförelseföretagen hela tiden måste utvecklas om de vill stanna kvar 

och vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Eftersom prisjämförelsesidorna övervägande lever på intäkter som kommer från återförsäljare 

som är kunder är det för dem viktigt att leverera ett mervärde åt dessa kunder. Vi anser att 

detta gör att priset hamnar i fokus vilket kan vara en förklaring till att t.ex. Pricerunner har ett 

betygsättarsystem som gynna den som är kund. Om kunder i medel får ett högre betyg kan det 

vara ett kraftigt incitament för återförsäljarna att bli kunder vilket resulterar i större intäkter 

för Pricerunner. Så man skulle kunna säja att det inte är priset i sig utan snarare behovet av ett 

pris (en intäkt), som bidrar till att främst Pricerunner inte visar upp en helt oberoende bild av 

marknaden. Denna teori stärks även av återförsäljare A, B och D som anser att 

prisjämförelseföretagen inte är oberoende och att kunderna därför särbehandlas i viss 

utsträckning.   

    

 

 

7.5 Sammanknytning till tidigare forskning 

Uppsatsen Prisjämförelsesidor- Oberoende information eller marknadsplats redovisar en 

undersökning som visade på att 1/5 av prisuppgifterna är fel på Prisjämförelsesidorna (Ekvall, 

Heikenfeldt, Johnsen, 2005). Vår undersökning kom fram till att det är 1/6 som inte stämmer. 

Det känns bra att våra resultat var snarlika, vilket ökar trovärdigheten i vår undersökning. Vi 

anser att anledningen till att vi inte fann lika många prisfel berodde på att de endast studerade 

tre olika produkter under en tvåveckorsperiod. Detta gjorde att vissa prisfel som visade sig 

kvarstod hela undersökningsperioden ut vilket ledde till att det då registrerades hela 10 prisfel 

endast för den återförsäljaren. Om de då valt produkter som visade relativt många fel i början 

av undersökningsperioden skulle detta leda till att fler fel uppstod. 
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Dessutom säger prisjämförelsesidorna att deras datasystem hela tiden uppdateras vilket leder 

till säkrare prisuppgifter med tiden. Men reliabiliteten ökar då båda våra undersökningar 

gällande pristillförlitlighet pekar åt samma håll. 
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8.1 Källkritik 

Här redogörs för den kritik vi riktat mot oss själva och de olika metodproblem vi har 

handskats med och även hur dessa åtgärdats för att minska de negativa konsekvenserna. 

Detta görs i form av att redovisa för uppsatsens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet.  

 

 

8.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningar är och att de i och med det kan belysa den 

vetenskapliga problemställningen (Halvorssen 1992:42). Därav är det viktigt hur väl 

mätinstrumenten motstår slumpinflytande av olika slag (Davidsson 1994:86).  

 

För att testa reliabiliteten kan man som forskare göra samma undersökning vid olika 

tidpunkter. Alternativt kan flera forskare genomföra oberoende undersökningar vid samma 

tidpunkt (Halvorsen 1992:42). Ingenting av detta har gjorts då våra undersökningar är unika i 

sitt slag och bara genomförts en gång, både p.g.a. resurs- och tidsbrist. Följaktligen blir det 

svårt att fullt ut säkerställa reliabiliteten. Vi kommer därför istället argumentera för vår 

ståndpunkt. 

 

För att säkerställa reliabiliteten och belysa problemformuleringen i de kvantitativa och 

kvalitativa undersökningarna har vi bara utgått från primärdata, vilket är positivt ur 

reliabilitetssynpunkt (Halvorsen 1992:76) 

 

Vi anser att i den kvantitativa undersökningen försökt motstå slumpinflytande med hjälp av 

vårt val av urvalsmetod (se kap. 2.4 explorativ studie). I undersökning 2 skulle reliabiliteten 

ha blivit högre om vi hade genomfört en hypotesprövning i form av ett t-test. Detta skulle visa 

om det fanns en statistiskt säkerställd differens mellan kunders- och ickekunders 

återförsäljarbetyg. Anledningen till att vi inte fullföljde detta berodde framförallt på 

resursbrist. Något som berör reliabiliteten är varför vi bestämde oss att i undersökning 2 inte 

ta med Netsuperstore. Anledningen till det var att denna återförsäljare representerade ett 

extremvärde, närmare bestämt 1 / 4 av det totala antal satta betyg. Detta kan göras enligt 

Johannessen och Tufte (2003:167). 
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Angående de strukturerade intervjuerna kan det finnas en risk att återförsäljarna är rädda att 

uttrycka sig negativt om prisjämförelsesidorna. Denna rädsla kan grunda sig i att de är kunder 

hos prisjämförelsesidorna och därför inte vill tappa det redan uppbyggda förtroendet. 

På grund av detta har vi redan före intervjuerna varit tydliga med att uttrycka att 

informationen är konfidentiell i den mening att man ej kommer kunna spåra vem som sagt 

vad. Även fast den åtgärden minimerar denna risk så är det ingen garanti att så är fallet. 

 

Som forskare kan ens personlighet påverka intervjuresultatet och en så kallad ”intervjuar-

effekt” kan uppstå. Detta medför att respondenten agerar på ett särskilt sätt för att göra ett gott 

intryck eller för att verka påläst (Halvorsen 1992:89). För att denna effekt skulle bli så liten 

som möjligt försökte vi vara objektiva genom att inte styra respondenten i någon riktning. 

Även att vi hade förbestämda intervjufrågor i kronologisk ordning förbättrade objektiviteten. 

Trots dessa åtgärder så kan respondenterna ha antagit saker som de egentligen inte har kunnat 

tillräckligt mycket om. Det är här viktigt att pointera att när svaren varit tvivelaktiga har vi 

kontaktat respondenten igen för att bekräfta dennes svar. 

 

Något som kan göra reliabiliteten sämre är att i 4 av de 7 telefonintervjuerna så har bara en av 

oss deltagit. 

 

 

 

8.3 Validitet 

När vi gör en undersökning är det av yttersta vikt att det vi undersökt verkligen var det vi från 

början avsåg att undersöka. Om vi lyckas med detta så heter det att vi uppnått god validitet 

(Davidsson 1998:85). Det finns olika slags validitet. Nämligen begreppsvaliditet, intern 

validitet och yttre validitet, vilka vi ska redovisa. Begreppsvaliditet beskriver om det finns en 

överenstämmelse mellan det generella fenomenet som ska undersökas och själva mätningen / 

operationaliseringen. Här är det centrala om de indikatorer vi valt är valida eller inte 

(Johanessen & Tufte 2003: 47). Vi ska här nedan diskutera om våra indikatorer är de rätta för 

att uppfylla problemformuleringen och därmed även uppnå god begreppsvaliditet. 

 

Vi anser att prisjämförelsesidornas tillförlitlighet med fördel kan operationaliseras med hjälp 

av indikatorn pristillförlitlighet. Det sker genom att undersöka om prisjämförelsesidornas 
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priser överensstämmer med återförsäljarnas priser. Vår indikator är dock ett exempel på att 

mätområdet ”tillförlitlighet” är mindre än vad vi från början avsåg (Halvorsen 1992:42). 

Begreppsvaliditeten skulle bli högre om vi utöver detta hade undersökt produktinformationens 

tillförlitlighet och/eller antal listade återförsäljare per produkt och prisjämförelsesida. 

Orsaken till varför vi inte tog med dessa indikatorer/variabler beror på att det skulle bli en 

alltför avancerad och omfattande undersökning, och därför prioriterade vi pristillförlitligheten 

då vi ansåg den mest användbar.  

 

Tillförlitligheten mäts i Intervjuerna genom att fråga varför de kvantitativa resultaten ser ut 

som de gör. Detta anser vi vara bra då förståelsen för problemformulering hamnar på ett 

djupare plan. Vi saknar dock en fråga riktad till återförsäljarna: Sköter prisjämförelsesidorna 

sina åtaganden? Ofta framgick svaret på den frågan ändå, men om vi ställt den mer explicit 

hade det resulterat i en högre begreppsvaliditet. 

 

En annan operationalisering som gjorts är att prisjämförelsesidornas oberoende i de 

kvantitativa undersökningarna mäts genom att vi jämfört kunders resultat med ickekunders 

resultat. Det genererar en god begreppsvaliditet då vi vill se om det uppkommer någon 

skillnad mellan dessa variabler. Dessvärre har vi i den kvalitativa undersökningen bara 

intervjuat återförsäljare som är kunder till prisjämförelsesidorna, vilket drar ner 

begreppsvaliditeten. Orsaken till det var att det bara var kunder till prisjämförelsesidorna som 

ville ställa upp på intervju. För att på bästa sätt svara på hur prisjämförelsesidornas oberoende 

ser ut har vi frågat respondenterna varför de kvantitativa resultaten ser ut som de gör. Även 

frågan gällande de krav som kan ställas hjälper oss att förklara hur oberoendet ser ut. 

 

Med den Interna validiteten menas i vilken grad ett samband mellan 2 variabler är ett möjligt 

orsakssamband (Johanessen & Tufte 2003:190). Om vårt kvantitativa resultat (undersökning 

B) gällande pricerunner med säkerhet skulle kunna säga att orsaken till att kunder har ett 

högre betyg än ickekunder endast beror på att de är kunder, då skulle vi ha ett orsakssamband. 

Nu är verkligheten så att vi inte kan fastställa det, även fast vi med stor statistiskt sannolikhet 

kan säga att om man är kund hos pricerunner har man ett högre snittbetyg än om man inte är 

kund. Betyder det med säkerhet att pricerunner inte är oberoende? Nej, detta kan i 

verkligheten bero på att de som är ickekunder helt enkelt är sämre återförsäljare än kunderna. 

Ofta är de som inte är kunder små aktörer som har svårare att hävda sig på marknaden och 

därför inte har samma service och kundkontakt. Det kan således finnas andra fenomen som 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 60 

påverkar det observerade sambandet.  Man får dock ha i åtanke att prisjakts betyg inte skiljde 

sig i samma utsträckning, vilket i så fall tyder på att det i Pricerunners fall kan vara ett 

orsakssamband. Säkra kan vi emellertid inte vara. Dessa anledningar gör att den interna 

validiteten inte är så hög som vi önskat gällande denna undersökning. 

 

Yttre validitet berättar om i vilken mån det urvalet vi gjort är representativt för populationen. 

Ett stort bortfall är alltså ett hot mot den yttre validiteten (Johanessen & Tufte 2003:240). 

Våra kvantitativa undersökningar hade inget bortfall över huvudtaget, vilket anses bra. Här 

ska dock nämnas att Compriser hade listat ett fåtal återförsäljare på varje produkt, vilket ledde 

till 2 saker. Det ena var att de produkter vi valde utgick från vilket utbud av återförsäljare 

Compriser hade på sina produkter. Om de hade över 6 återförsäljare (3 kunder 3 ickekunder) 

kunde vi välja den produkten, annars fick vi lov att leta vidare. Det andra var att många av 

återförsäljarna slumpades ut flera gånger när en produkt var vald. Resultatet blev att de 

återförsäljare som ofta hade felaktiga priser valdes ut alltför många gånger. Detta medförde 

att Compriser fick många prisfel. Dessa 2 saker gör den yttre validiteten sämre, men det var 

tyvärr inte något som vi kunde påverka 

Den kvalitativa undersökningen hade ett stort bortfall. Vi kontaktade ca 25 återförsäljare och 

av dem var det 4 stycken som accepterade en intervju. Av prisjämförelsesidorna ställde alla 3 

upp på en intervju.  Den yttre validiteten kan följaktligen ses som relativt god när det gäller 

den kvantitativa undersökningen men ej lika god när det gäller den kvalitativa delen.  

 

 

8.4 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet vill man svara på om det erhållna resultatet vi fått gäller för hela 

populationen (Patel 1994:43). Det är alltså av stor vikt att ta ställning till hur vi valt ut de 

individer som ska ingå i undersökning (Patel 1994:44). Istället för ett stratifierat klusterurval 

som vi gjorde i undersökning 1 så skulle vi kunna genomfört ett sannolikhetsurval. 

Anledningen till att vi valde det förstnämnda beror på att den är bättre lämpad för att svara på 

vår problemformulering, enligt oss. Det var viktigt att ha lika många kunder som ickekunder 

representerade i undersökningen för att lättare kunna svara på frågeställningen om 

prisjämförelsesidor är oberoende eller inte. Tyvärr var vi inte konsekventa gällande detta då vi 

i undersökning 2 använde oss av ett subjektivt urval. Anledningen till det var att vi på ett 

smidigt sätt ville få tag på ett högt antal återförsäljare. Då vi valde 2 populära produkter 
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resulterade det även i att undersökningen behandlade olika slags återförsäljare, vilket är 

positivt. Angående urvalets storlek undersökte vi på Prisjakt 52 kunder och 32 icke kunder 

och på Pricerunner 39 kunder och 25 ickekunder. Totalt undersökte vi då 148 

återförsäljarbetyg. Generaliserbarheten gällande undersökning 2 kunde alltså vara bättre ur 

denna aspekt. 

 

Beträffande undersökning 1 så anser vi att generaliserbarheten är relativt god. Vi använde vi 

oss av 41 produkter med 6 återförsäljare per produkt. Detta gav 246 stycken prissökningar per 

prisjämförelsesida. Detta anser vi vara ett ansenligt antal för att med stor sannolikhet kunna 

säga att resultatet i undersökning 1 kan generaliseras till respektive prisjämförelsesida. Vi ska 

här ha i beaktning att på både Pricerunner och Prisjakt så är det stora antalet återförsäljare inte 

kunder, ca 70 % enligt Victor Dahlborg (2007-05-25). Då ickekunder uppvisade ett större 

antal prisfel än kunder skulle det med ett sannolikhetsurval med stor trolighet resultera i än 

mer prisfel. Vi använde oss nämligen bara av 50 % ickekunder. I och med detta ökar 

sannolikheten att undersökning 1 kan generaliseras till respektive prisjämförelsesida. För 

prisjämförelsesidor generellt sätt kan vi inte säga något om hur verkligheten ser ut då vi i 

urvalet bara använt 3 stycken.  

 

Angående den kvalitativa undersökningen så är det svårt att göra några större 

generaliseringar. Detta främst beroende av att vi bara gjort sammanlagt 7 intervjuer. Även att 

respondenterna på många frågor har svarat vad de anser om vissa företeelser gör att 

generaliseringar kan bli svårt. Vi är framförallt intresserade av vad folk gör, vilket vi inte kan 

säga fullt ut (Johanessen & Tufte 2003:149). 
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9.1 Slutsatser 

I slutsatsen ämnar vi att svara på vår problemformulering, om informationen på 

prisjämförelsesidorna är tillförlitlig samt oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i 

att uppvisa partisk information? För att göra detta sammankopplas här vår analys och 

diskussion kring den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen (se. Kap. 7.1). 

 

Som framgick i kapitel 7 finns det inget kort svar på vår frågeställning då de tre 

prisjämförelsesidorna skiljer sig åt i så hög grad.  

Men som analyskapitlet visade har vi kommit fram till att Pricerunner inte kan klassas som 

oberoende, och därför heller inte fullkomligt tillförlitliga då de uppvisar en orättvis bild av 

marknaden (se. avsnitt. 7.3.1). 

Prisjakt uppfattar vi som relativt oberoende av återförsäljare, även fast ickekunder hade fler 

prisfel än kunder. Däremot anser vi att pristillförlitligheten kunde vara bättre då 15 % av 

prisuppgifterna var felaktiga (se avsnitt 7.3.2). 

Compricer håller lägst standard av de tre prissidorna p.g.a. att så få återförsäljare är 

representerade, dessutom visade undersökning 1 att 22 % av prisuppgifterna är felaktiga vilket 

gör att deras tillförlitlighet blir väldigt låg. Undersökningen kunde dock inte visa om 

Compricer är oberoende eller inte (se avsnitt 7.3.3).  

 

Vi vill som sista ord framföra att även om vi har påträffat brister hos de olika 

prisjämförelsesidorna, anser vi ändå att dessa fyller en viktig funktion för marknaden och 

även för oss kunder. 
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9.2 Förslag på vidare forskning 

Vi har kommit fram till att det finns prisjämförelsesidor som brukar kontroversiella metoder 

för att på så sätt locka till sig fler kunder. Det är här viktigt att vidare forska mer ingående i 

hur dessa prissidor arbetar med marknadsföring på sina sidor. Det vore bl.a. intressant att få 

reda på hur pass många återförsäljare de olika prisjämförelsesidorna representerar. Vi har som 

tidigare nämnt märkt att Compricer inte uppvisar så många återförsäljare på sin sida, 

dessutom hävdar Prisjakt och Pricerunner att de visar ”alla” Sveriges legitima återförsäljare 

på sina sidor vilket vi finner ohållbart. Vi såg vid fler tillfällen i vår undersökning att 

Pricerunner uppgav vissa återförsäljare som inte Prisjakt inte hade för samma produkt och 

vice versa. Därför vore det intressant att forska i hur många olika återförsäljare de olika 

prisjämförelsesidorna uppvisar p.g.a. att om de endast visar en begränsad del av marknaden 

leder det till en subjektiv marknadsillustration.  

Det vore även intressant att forska i hur tillförlitlig den övriga informationen på 

Prisjämförelsesidorna är. Vi har som bekant bara undersökt pristillförlitligheten, 

betygssättningen och därav dess grad av oberoende. Det vore intressant att ta reda på hur 

tillförlitlig produktinformation och återförsäljarinformation är på prissidorna. 

Vår förhoppning är att vår forskning ska lyfta fram en diskussion gällande prissidornas 

uppbyggnad.  

 

Vi klappar oss härmed på axeln och önskar kommande forskare all lycka i sina åtaganden...   
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Sökmotorsannonsering, http://www.sokmotorer.info/sokmotorsannonsering 
 
Muntliga Källor 
 
Jacob Tolleryd- VD, Compricer (07-05-23) 

Jonas Bonde- VD, Prisjakt (07-05-14) 

Viktor Dahlborg- marknadschef, Pricerunner (07-05-25) 

Johan Strand- Marknadsansvarig, Datorbutiken (07-05-16) 

Johan Nilsson- E-handelschef, Expert (07-05-16) 

Sebastian Knapp- Marknadschef, Komplett (07-05-15) 

Michael Hallberg- Marknadschef, InWareHouse (07-05-15) 

 

Illustrationer 

Bild 1: Val av tillvägagångssätt: Eget skapad  

Bild 2: Marknadsföringsmixen: Eget skapad 

Bild 3: E-handelns omsättning: Eget skapad 

Bild 4: Porters femkraftsmodell: Eget skapad 

Bild 5: Uppgifter på antal prisuppgiftsfel: Eget skapad 

Bild 6: Uppgifter på det procentuella antalet prisuppgiftsfel: Eget skapad 

Bild 7: Prisfelens storlek: Eget skapad 

Bild 8: Exceldokument för satta betyg: Eget skapad   
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11.2 Prisuppgifter hos prisjämförelsesidor  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 68 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 69 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 70 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 71 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 72 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 73 

 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 74 

 

 
 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 75 

11.3 Kunders betyg på återförsäljaren 
 
  Pricerunner Pricerunner 3 saknas Prisjakt  Prisjakt 10 saknas 

  Kund Antal röster Ej kund 
Antal 
röster Kund 

Antal 
röster 

Ej 
kund 

Antal 
röster 

1 elekrtonikbutik          

alfadigi  8 2342   5 31   

alina systems  9 38   9 24   

BRC          

Butik.it   9 881    7 25 

Cdon      8 53   

chargeit        10 2 

claes ohlson        8 57 

Clickshopp    8 7     

Combit data          

Cyberfoto  10 10249   9 73   

Databutiken          

databyrån    8 1   8 7 

Datagrottan      6 1   

dataknuten        5 8 

dataparadiset        4 7 

Datapryl      9 31   

Datashoppen          

Datorbutiken  9 11343   7 125   

Dayhost          

digicom.nu  10 109   8 17   

Digitalshoppen  8 3   10 5   

Djin          

Dustin  7 9   9 139   

Dustin home  8 37   9 335   

E2 save  9 203   6 5   

ecedata      8 3   

Elgiganten    7 10     

ericssons fota        9 2 

Expancy        7 8 

Expert  8 10       

First class comm    6 23     

fotoexperten        8 5 

fotokungen  8 5   9 14   

fotomaster      1 1   

fotovideo  9 10   8 6   

Fristadenmob    8 2   7 4 

Gameshop  9 7   7 11   

Gazoo HB          

Grand it    7 1     

Hallbäcks    8 1 7 110   

Hegethorns  8 5   9 10   

HPESC          

inet  9 2894   9 147   

intropris  9 357   10 7   

intropris      10 7   

Inwarehouse  9 4666   8 372   

It online        8 2 

It.service  8 1353   4 67   

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 76 

itbutikken        6 20 

it-shoppen kristanstad  7 1 5 25   

JME data  9 5015   7 105   

kameraexperten  9 196   10 2   

Katscing  9 1074   9 65   

Komplett  9 11578   8 296   

kso konsulting  7 3   7 3   

levitech  7 7   9 15   

Liontech        7 1 

liontech        8 2 

MD multi    7 2 8 12   

Mediamarkt          

Mega store  9 6959   6 19   

Mera mob  7 18   5 11   

microstore        7 26 

minnie    6 18   4 29 

Miobillagret  10 93   8 3   

Misco  9 9968   7 23   

mj multimedia    7 2     

Mobilmästaren          

Monatel          

More4less    9 5   10 7 

Mp3sweden          

multitronic    7 9 9 29   

Neptunset  8 10   7 41   

Net on net  9 10666   8 929   

Netbay    7 1     

netoutlet      6 7   

netoutlet    7 1     

netshop      8 14   

netsuperstore    5 12   2 104 

Nordby digital        10 1 

nordic it    5 3     

ONOFF  9 894       

opensolution    8 2 9 13   

Pc city    7 4 7 15   

pc-handel      10 1   

pc-kungen        7 8 

pc-office      6 5   

Pixmania  8 4689   5 215   

plusfoto & data        8 6 

Prispress        9 8 

proxdata        5 4 

Radars  9 26   8 9   

salesonnet        5 5 

Satvision    9 4   10 1 

sbsdata        10 2 

Siba  7 7   6 607   

Skansor        1 3 

svandinavian foto  10 16   8 25   

swefo  8 1     7 2 

TBH  8 1009   8 102   

TDJ data    8 1   8 26 

Teknik online          
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Teknikmagasinet    8 2 7 78   

Tele2 butiken          

Telia butiken          

Telium webbutik          

The phonehouse        7 17 

Total el o it    6 3     

Webbhallen  9 9764   8 318   

Westiumdata    8 1     

Widebase    8 9   7 4 

yfo        7 3 

   95642  125  4581  406 

          

                    

          

  betyg Pricerunner   betyg Prisjakt   

  10 10467   10 22 13  

  9 75648 9  9 895 10  

  8 9464 26  8 2159 105  

  7 44 31  7 511 98  

  6  44  6 644 20  

  5  15  5 282 17  

  4    4 67 36  

  3    3    

  2    2  104  

  1    1 1 3  

   95642 125   4581 406  

          

Medelbetyg   9.01 6,76   7,56 5,68  
Medelbetyg utan 
netsuperstore   9,01 6,95   7,56 6,94  
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11.4 Intervjufrågor till återförsäljare 
 

1) Vad har du för position inom företaget? 
 
2a) När startades företaget 
b) När började ni med e-handel? 
. 
3) Hur stor är er omsättning? 
 
4) Hur stor del (%) av den totala försäljningen utgör e-handeln? 
 
5) Hur marknadsför ni era produkter/tjänster inom e-handeln? 
 
6a) Samarbetar ni med några prisjämförelsesidor, i så fall vilka?  
 
b) varför ingick ni ett samarbete? 
 
c) Har de medfört det värde ni trodde? 
 
d) Om ni varit kunder men valt att avsluta samarbetet. Vad är anledningen? 
 
7) Anser ni att prisjämförelsesidorna uppvisar en rättvis bild av marknaden? 
 
8) Hur tror ni att dessa sidor påverkar er som återförsäljare? 
 
9) Kan ni som återförsäljare ställa några krav på prisjämförelsesidorna? 
 
10. Har ni fått betyg ändrade/borttagna hos prisjämförelsesidorna? 
 
11a) Vad anser du om resultatet i pristillförlitlighetsundersökningen 
(undersökning A)? 
 
b) Vad kan det bero på? 
 
12a) Vad anser du om att det finns skillnader i antal prisfel mellan de som är 
kunder och de som inte är kunder? 
 
b) Vad kan det bero på? 
 
13) Vad anser du om att det finns skillnader mellan kunders återförsäljarbetyg och 
ickekunders återförsäljarbetyg hos Pricerunner (undersökning B)? 
 
b) Vad kan det bero på? 
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11.5 Intervjufrågor till prisjämförelsesidorna 
 

 
1) Hur stor är er marknadsandel i Sverige? 

 
2) Hur många anställda har ni? 

 
3) Hur stor del av konsumenternas besök på er hemsida leder till faktiska  köp? 

 
4) Hur ser den genomsnittliga användaren ut? 

 
5) Hur tror ni att ni påverkar konkurrensen bland återförsäljarna? 

 
6) Vilka metoder använder ni för att hitta nya återförsäljare? 

 
7) Hur arbetar ni för att uppvisa en så rättvis bild av marknaden som möjligt?  

 
8) Representerar ni alla återförsäljare? 
 
9) Ställer ni några krav på återförsäljarna?  

 
10) Hur ser återförsäljarna på er? 

 
   11) På vilka sätt kan företag marknadsföra sig på er sida? 

 
12) Är det något ni vet att ni skulle kunna förändra/förbättra för att uppvisa en  mer 
rättvis bild av marknaden? 

 
13) Händer det att ni tar bort återförsäljarbetyg? 
 
14a) Vad anser du om resultatet i pristillförlitlighetsundersökningen? (undersökning 
A)? 
 
b) Vad kan det bero på? 
 
15a) Vad anser du om att det finns skillnader i antal prisfel mellan de som är kunder 
och de som inte är kunder? 
 
b) Vad kan det bero på? 
 
16) Vad anser du om att det finns skillnader mellan kunders återförsäljarbetyg och 
ickekunders återförsäljarbetyg hos Pricerunner (undersökning B)? 
 
b) Vad kan det bero på? 

 
 
 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com

