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Skillnader i lunchpriser rekordstora 
 

Den genomsnittliga lunchen i Sverige kostar nu för första gången över sjuttiofem kronor, 

visar nya siffror från Gastrogates lunchprisindex. I Stockholm fortsätter 

prisökningarna, medan lunchpriserna i Göteborg och Malmö minskar. Skillnaderna i 

lunchpriser mellan städerna har därmed aldrig varit så stora som nu. Om regeringens 

förslag om sänkt restaurangmoms genomförs minskar statens skatteintäkter med cirka 

sju kronor och åttio öre för varje lunch.  

 

Lunchprisindex är en återkommande undersökning av lunchpriserna i Sverige som genomförs 

av restaurangportalen Gastrogate två gånger per år. Den senaste undersökningen, som avser 

perioden januari till juli 2010, visar att det genomsnittliga lunchpriset i Sverige för första 

gången överstiger sjuttiofem kronor. Samtidigt som priserna i Stockholm under perioden stigit 

med en krona och tjugo öre, har motsvarade priser i Göteborg minskat med tio öre och i 

Malmö med hela en krona och fyrtio öre.  

 

- Skillnader i lunchpriser mellan städerna har aldrig varit så stora som nu, säger Patrik 

Smede, vd på Gastrogate. Bara under det senaste halvåret har skillnaden i pris mellan 

Stockholm och Malmö nästan fördubblats till över sex kronor.  

 

Den genomsnittliga lunchen kostar nu i Stockholm 76,90 kronor, Göteborg 73,50 kronor och i 

Malmö 70,80 kronor. Även lokala prisskillnader är stora. I till exempel Stockholms innerstad 

är skillnaden så stor som tjugofem kronor mellan den billigaste och dyraste stadsdelen. Stora 

lokala skillnader skapar möjligheter för konsumenter att med små ansträngningar, till exempel 

genom att använda Gastrogates iPhone applikation för att jämföra priser, minska sina utgifter.  

 

Om regeringens förslag med sänkt restaurangmoms från tjugofem procent till tolv procent blir 

verklighet innebär det minskade momskostnader med i genomsnitt cirka sju kronor och åttio 

öre. Förslaget skapar särskilt höga förväntningar i Stockholm där momskostnaderna minskar 

med strax över åtta kronor. Motsvarande siffror för Göteborg respektive Malmö är sju kronor 

och sextio öre samt sju kronor och trettio öre.   

 

- Vi uppskattar att regeringens förslag om sänkt restaurangmoms kommer leda till 

stagnerande prisökningar och att fler arbetstillfällen skapas i branschen. Stora lokala 

prisskillnader kommer dock sannolikt att kvarstå, säger Patrik Smede.  

 

 

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta; 

Patrik Smede, vd Gastrogate, patrik.smede@gastrogate.com, tel.070 267 51 00. 

 

 



Snabbfakta från Lunchprisindex 2010 
 

Sveriges tre dyraste lunchstäder 

1. Stockholm snittpris 76,90 kr 

2. Örebro snittpris 76,00 kr 

3. Västerås/Lund snittpris 75,70 kr 

 

Sveriges tre billigaste lunchstäder 

1. Malmö snittpris 70,80 kr 

2. Göteborg snittpris 73,50 kr 

3. Uppsala snittpris 75,50 kr  

 

 

Snittpris storstäder senaste fem åren 

 

 Stockholm Göteborg Malmö 

2010 76,9 73,5 70,8 

2009 75,8 73,6 72,2 

2008 72,6 72,2 70,6 

2007 70 68,4 66,3 

2006 68,1 67,4 66,8 

 

  
 

Gastrogate är sedan 1999 Sveriges ledande restaurangguide. Här finner man information, menyer, bilder, kartor, 

möjlighet att boka bord och mer än 17 000 recensioner från gästerna. Cirka 1 000 restauranger är anslutna och 

webbplatsen har cirka 100 000 besökare per vecka. 

 


