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Myt att svenskar är dåliga på att pruta 
 
Det går inte att pruta i en svensk hemelektronikbutik. Den slutsatsen kan man 
dra efter att ha talat med företrädare för de stora butikskedjorna. Detta motsägs 
dock av en undersökning som PriceRunner.se, Sveriges ledande 
konsumentguide för pris- och produktjämförelser, har gjort bland sina 
användare. Undersökningen visar att sju av tio svenskar framgångsrikt har 
prisförhandlat vid köp av varor i Sverige.  
 
För många svenskar stundar nu veckor av semester med avkoppling och shopping. Att 
shopping är ett viktigt semesternöje för många bekräftas av bland annat Nordeas 
Temoundersökning om svenska barnfamiljers semesterplaner. För den som är beredd 
att ge sig in i prisdiskussioner finns också möjligheten att göra en riktigt bra affär. 
PriceRunner.se har gjort en undersökning bland sina användare, som visar att 
svensken faktiskt är en driven prisförhandlare. Bland dem som är 26 år och äldre anger 
hela åtta av tio att de någon gång medvetet ägnat sig åt att pressa priser.  
 
– Resultatet är anmärkningsvärt med tanke på att de handlare vi varit i kontakt med 
hävdar att det inte går att pruta i deras butiker. En förklaring till att svenska 
konsumenter gärna prutar, kan vara att de lagt till sig med dessa vanor under resor till 
länder där det är helt naturligt att prisförhandla, säger Victor Dahlborg, marknadschef 
på PriceRunner. 
 
Både män och kvinnor ägnar sig aktivt åt att försöka sänka priset på varor. Kvinnor är 
dock generellt mer angelägna om att få ett lågt pris medan män kan tänka sig 
kompensation i form av extra tillbehör och paketpris. 
 
De tre områden där konsumenterna enligt undersökningen är mest angelägna om att få 
ett lågt och bra pris på är bilar, bostads- och mäklartjänster samt hemelektronik. 
 
Undersökningen avslöjar också att de som inte ger sig in i prisförhandlingar, i de flesta 
fall avstår, eftersom de inte vill framstå som ”snåla eller fattiga”. 
 
– För svenska konsumenter är PriceRunners prutguide 
(http://se.pricerunner.com/prutguide.html) ett bra sätt att förbereda sig inför ett köp. Här 
kan de enkelt hitta information som kan vara till konkret nytta i en prisförhandling, säger 
Victor Dahlborg. 

http://se.pricerunner.com/prutguide.html
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Övrigt från undersökningen 
 
Generellt resultat 

• Av samtliga som svarat på undersökningens frågor anger 7 av 10 att de någon gång 
har prutat på en vara de har köpt i Sverige. I åldersspannet 26 år och äldre har 8 av 10 
prutat. 

• Främsta skälet att pruta är att folk vet att det finns en prutmån på de flesta 
produkter/tjänster som de köper. Det näst främsta skälet är att det finns pengar att 
spara.  

• De som inte prutar tycker att det är obehaglig/pinsamt att försöka pruta i Sverige.  
• Den som inte prutar vill inte framstå som ”snål/fattig”.  
• Nästan 9 av 10 svenskar har prutat på en vara de har köpt utomlands.  
• Skälet att pruta utomlands är att man vet att det finns prutmån för produkterna, och att 

det känns mer acceptabelt bland säljarna.  
• Vanliga orsaker till att inte pruta utomlands är bristande språkkunskaper och att det 

känns pinsamt.  
• Det vanligaste prutargumentet är att man kan få produkten billigare hos en konkurrent 

och att produkten är för dyr.  
• 8 av 10 vill ha prisavdrag.  
• Bara 1 av 10 har prutat på en vara/tjänst på nätet.  
• Bilar, bostads/mäklartjänster och hemelektronik är de 3 viktigaste kategorier att pruta 

på.  
 
Analys av män och kvinnors prutvanor 

• 8 av 10 män har prutat på en vara i Sverige.  
• 7 av 10 kvinnor har prutat på en vara i Sverige.  
• Både män och kvinnor tycker att det finns en prutmån på de produkter de köper.  

Kvinnor prutar i större utsträckning än män av ekonomiska skäl.  
• Fler kvinnor än män tycker att det är obehagligt eller pinsamt att pruta.  
• Främsta skälet för män och kvinnor att pruta är att det finns en prutmån och det är 

accepterat bland säljarna. Ta bort 
• Kvinnor vill ha ett prisavdrag i större utsträckning än män som också kan tänka sig 

kompensationsvaror.  
• Fler kvinnor än män tror inte att det går att pruta på hemelektronikprodukter.  
• Män tycker i större utsträckning än kvinnor att det är ganska eller mycket viktig att pruta 

på bilar.  
• Fler män än kvinnor tycker att det är viktigt att pruta på banklåneräntan.  
 

För mer information 
Victor Dahlborg, marknadschef PriceRunner.se, mobil 0709-25 35 95. 
Email: victor.dahlborg@pricerunner.com 
 

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 6 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 jämförelsesajter – 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 
http://se.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  
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