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Portaler, der sammenligner produkters priser eller kvalitet, spiller en 

stadig større rolle, når vi vælger, hvad vi køber og hos hvem. Derfor er 

det afgørende, at portalerne er så pålidelige som muligt, så vi kan få 

markeder med en velfungerende konkurrence. Uafhængig, frivillig 

mærkningsordning for prisportaler skal oprettes. 
 

 

Baggrund 

Aktive og kompetente forbrugere er en forud-

sætning for at få konkurrencen på et marked til 

at fungere, så varerne bliver billigere og/eller 

bedre.  

 

Når forbrugerne ikke altid reagerer som for-

ventet, kan det skyldes, at de synes, det er for 

besværligt at finde ud af, hvad man skal vælge. 

Her kan man hjælpe med informationsindsam-

ling og let tilgængelige sammenligninger.  

 

Et af virkemidlerne er prisportaler, som kan 

gøre det nemmere for forbrugeren at finde den 

bedste handel. 

 

Der findes portaler, hvor man kan sammenlig-

ne løbende ydelser (fx på strøm, teleabonne-

menter, forsikringer eller lån) og enkeltpro-

dukter (elektronik, håndværkerydelser, daglig-

varer).  

 

De tre mest besøgte danske prisportaler har 

tilsammen i de senere år i gennemsnit haft 

cirka 3,2 mio. besøg hver måned. Forbrugerne 

bruger især prisportalerne til at hente informa-

tion om priser og til at tjekke, at de handler til 

den laveste pris. De bruger dem også til at 

finde og sammenligne information om tilbud-

dene.  

 

Derfor er det afgørende både for forbrugerne 

og virksomhederne, at portalerne er så pålide-

lige som mulige, så vi kan få markeder med en 

velfungerende konkurrence. Udfordringerne er 

i dag, at 

1) forbrugerne ikke altid kan finde det bedste 

tilbud på en prisportal. 

2) forbrugerne ofte ikke bruger portalerne så 

aktivt, som de kunne. 

3) virksomhederne kan manipulere portaler-

ne på forskellig vis.  

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

På baggrund af dette må vi stadig råde forbrug-

erne til at tjekke mindst to prisportaler, hvis 

man skal have blot et nogenlunde overblik over 

det marked, man søger på efter en tjeneste 

eller et produkt.  

 

Løsningsforslag 

Der skal etableres en uafhængig mærknings-

ordning for prisportaler, helst på EU-niveau, 

så forbrugerne har noget at se efter, når de skal 

vide, om de kan stole på en portal. Indtil det 

sker, vil en dansk ordning kunne hjælpe for-

brugerne og konkurrencen. 

 

På alle markeder bør forbrugerne have adgang 

til mindst én pålidelig portal. Her er det vigtigt, 
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Pålidelige prisportaler på nettet 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

Vi skal have oprettet en uafhængig, frivillig mærkningsordning for prisportaler, så forbrugerne har 

noget at se efter, når de skal vide, om de kan stole på en sammenligningsportal. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

at forbrugeren selv kan bestemme, hvordan 

søgeresultaterne skal ordnes, at portalerne er 

leverandøruafhængige, og at forbrugerne fin-

der portalerne naturlige og lette at bruge. 

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig 

Virksomheder og brancher bør kræve og arbej-

de for, at de og deres produkter præsenteres på 

en fair måde på portalerne.  

 

 

Yderligere oplysninger 

Cheføkonom Morten Bruun Pedersen, mbp@fbr.dk  / 2715 7435, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, 

vj@fbr.dk / 2280 6106. 

 

 

 

 

Faktaboks   

 

 I en undersøgelse foretaget for EU-Kommissionen angiver 59 % af forbrugerne, at de havde tillid 

til prissammenligningssider anbefalet af forbrugerorganisationerne.  

 En undersøgelse i Forbrugerrådet Tænk i 2016 af de mest benyttede prisportaler viste fejl i dem 

alle sammen.  

 En evaluering fra Energistyrelsen i april 2016 konkluderede, at ingen af 12 prisportaler på teleom-

rådet fulgte samtlige anbefalinger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om prisportaler. Fire 

ud af fem sider oplyste samtidig, at de ikke kender til styrelsens anbefalinger om "Prissammenlig-

ninger på internettet" fra 2012. 

 

Forbrugerrådet Tænk har i oktober og november 2018 undersøgt 34 prisportaler på forskellige marke-

der, hvoraf 18 portaler er danske: 

 Ingen af de 34 portaler viste præcis, hvor stor en andel af markedet de dækker. 

 Kun 4 ud af de 34 portaler fandt alle de billigste priser i vores søgninger, selv om flere af prispor-

talerne lover det. 
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