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Användandet av prisjämförelsesajter ökar  
- störst ökning bland kvinnor  
 
Myten om att unga män är de typiska Internetanvändarna håller på att dö ut. En  
ny undersökning som Sifo har genomfört om användandet av prisjämförelsesajter 
visar att användandet ökar framförallt hos kvinnor i åldern 30-49 år.  
 
Sveriges ledande konsumentguide för pris- och produktjämförelser, PriceRunner har 
under april 2008 låtit Sifo undersöka användandet av prisjämförelsesajter i Sverige.  
Användandet bland kvinnor i åldern 30–49 år har ökat med 213 procent jämfört med 
mätningen i juni 2006.  
 
– Det är kvinnorna som i allt större utsträckning handlar på internet. De köper 

biljetter, bokar resor och shoppar kläder. Idag utgör kvinnorna nära hälften av 
användarna på Pricerunner vilket är en ökning med närmare 70 procent jämfört 
med 3 år sedan. Då var knappt 1 av 3 besökare kvinnor. Det är framförallt 
köpstarka och prismedvetna kvinnor som använder våra tjänster, säger Victor 
Dahlborg, marknadschef på PriceRunner.se 

 
PriceRunner dominerar  
Sifo har undersökt hur väl svenska folket känner till och använder olika prisjämförelse- 
och köprådstjänster på Internet. Idag uppger 55 procent av den svenska befolkningen 
mellan 15-65+ år att de känner till PriceRunners tjänst, vilket är en ökning med 25 
procent från förra mätningen i juni 2006. Detta motsvarar nära 4,2 miljoner svenskar 
vilket är mer än dubbelt så mycket som närmsta konkurrent. 
 
Sverige är världsledande när det gäller användandet av prisjämförelsesajter. Mer än 
varannan Internetanvändare utnyttjar en prisjämförelsesajt innan de handlar visar 
Sifo/Postens undersökning i november 2007. Nio av tio användare upplever dessutom 
att PriceRunners sajt är användarvänlig.  
 
- Vår vision är att alla människor ska kunna jämföra produkter och priser på ett 

smidigt sätt, oavsett förutsättningar Därför genomför vi kontinuerliga fokusgrupper 
och vetenskapliga användartester för att förbättra vår användbarhet och 
tillgänglighet, säger Victor Dahlborg.  

 
Övrig statistik från undersökningen: 
• 7 av 10 som känner till PriceRunner har använt sajten. 
• 9 av 10 som besöker Pricerunner uppger att de kommer att besöka sajten igen. 
• PriceRunners användare är jämnt fördelade mellan kvinnor och män.  
• Unga människor använder PriceRunner oftare än genomsnittet, men det är i 

målgruppen 30-49 år som det största antalet av användarna finns.  
• Av PriceRunners samtliga användare står kvinnor i åldern 15-29 år för 15 procent 

medan män i samma ålder står för 11 procent.  
• Sifo-undersökningen i april 2008 visar att var annan användare anser att PriceRunner 

erbjuder bättre produktinformation än andra liknande tjänster.  
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Kännedom om prisjämförelse- och köprådssajter 
 

 
 
 
 
Bildtext: 55 procent av alla svenskar i åldersgruppen 15 år - 65+ år känner till 
prisjämförelsesajten PriceRunner – det motsvarar c:a 4,2 miljoner svenskar.  
 
Fakta om hur undersökningen genomförts 
Sifo Research International genomförde den 1-2 april 2008 en kännedoms- och attitydundersökning hos 500 
slumpmässigt utvalda svenskar mellan 15- och 65+ år. Intervjuerna har genomförts via telefon.  
 
 
Om PriceRunner 
PriceRunner är den ledande konsumentguiden för pris- och produktjämförelser. På ett och samma ställe listas de lägsta 
priserna, flest kundrecensioner och det största utbudet av produktinformation. Företaget har verksamhet i Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Österrike och USA. C:a sex miljoner unika användare utnyttjar varje 
månad PriceRunners tjänst. Vi uppdaterar c:a 12 miljoner priser varje dag och jämför priser på produkter som TV-
apparater, mobiltelefoner, digitalkameror, mp3-spelare, bärbara datorer och vitvaror, till bredband, resor och 
kontaktlinser. PriceRunner listar även – till skillnad från andra prisjämförelsesajter – priser från fysiska butiker. Företaget 
grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm. PriceRunner förvärvades i augusti 2004 av det amerikanska 
online-marknadsföringsbolaget ValueClick, Inc. (Nasdaq: VCLK). För ytterligare information, vänligen besök 
www.pricerunner.com.  
Den här releasen innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling som kan komma skilja sig från 
verkligheten. För detaljerad beskrivning se Forward looking statement disclaimer på 
http://se.pricerunner.com/pressrum.html.  
 
Om Sifo 
Sifo Research International är ett internationellt konsult- och undersökningsföretag. Den svenska delen av företaget 
bildades 1954 och hette tidigare Sifo Research & Consulting. Sifo gör årligen över 1 000 000 intervjuer över hela 
världen och har specialistkompetens inom multinationella studier. 
 

För mer information 
Victor Dahlborg, marknadschef PriceRunner.se, mobil 0709-25 35 95. 


