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Resultat af prisanalysen december 2013 

 

 

I dette notat redegøres for resultaterne af prisanalysen, der er gennem-

ført i december måned 2013. 

 

Prisanalysen er gennemført efter anvisning af ekstern lektor Mogens 

Bjerre, CBS. Designet er beskrevet i et notat, der er vedlagt udvalgs-

indstillingen til møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18. de-

cember 2013. 

 

Analyseresultater 

 

Simpel analyse. 

I den simple analyse er sammensat en indkøbskurv ved at tage en af 

hver af undersøgelsens 74 varer og sammenligne den samlede pris ved 

køb af et stk. af hver vare. 

 

Denne analyse er gengivet i bilag 1 og viser følgende priser for den 

samlede kurv. 

 

Tabel 1   Simpel analyse – Priser for den samlede indkøbskurv hos 

de 5 dagligvareleverandører i  kr. december 2013 

 

 
 

Vægtet analyse 

I den vægtede analyse er varerne vægtet efter salget af de forskellige 

varer, således at prisforskelle på varer, der sælges mange af, vægter 

mere end prisforskellen på de mindre solgte varer. 
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 Side 2 af 2 

Tabel 2 Vægtet analyse – Priser for den samlede indkøbskurv hos 

de 5 dagligvareleverandører i  kr. december 2013 

 

 
 

 

Konklusion 

 

Det ses af analysen, at kommunens to leverandører ligger omtrent på 

linje med priserne hos Super Brugsen og Føtex. 

 

Borgernes indkøb hos kommunens leverandører udgør i gennemsnit 

350 kr. om ugen. En borger, der får leveret indkøb fra kommunen be-

taler i gennemsnit 3,5 kr. mere pr. indkøb end hvis de samme varer 

blev hentet i Super Brugsen eller Føtex. 

 

Prisforskellen til Netto er gennemsnitlig 59,5 kr. pr. indkøb. Netto er 

medtaget i undersøgelsen for at belyse borgernes oplevelse af ind-

købsordningen i forhold til selv at foretage indkøb. Men det skal be-

mærkes, at Nettos vareudvalg ikke svarer til det, som indkøbsordnin-

gen foreskriver, og at borgere, der kun har mulighed for at handle ét 

sted, skal kunne være sikre på, at leverandøren har et bredt udvalg, der 

dækker alle daglige fornødenheder. 

 

Bilag 

 

Bilag 1 -Simpel analyse 

Bilag 2 -Vægtet analyse 

 


