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Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 

Dyraste luncherna vid Slussen i Stockholm 
Sveriges dyraste luncher hittar man Sveriges dyraste luncher hittar man Sveriges dyraste luncher hittar man Sveriges dyraste luncher hittar man vvvviiiidddd    Slussen i Stockholm. Där kostar Slussen i Stockholm. Där kostar Slussen i Stockholm. Där kostar Slussen i Stockholm. Där kostar 
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landetlandetlandetlandet. Billigast i landet är Västra innerstaden i Malmö, där man får en . Billigast i landet är Västra innerstaden i Malmö, där man får en . Billigast i landet är Västra innerstaden i Malmö, där man får en . Billigast i landet är Västra innerstaden i Malmö, där man får en 
lunch för en femtiolapp.lunch för en femtiolapp.lunch för en femtiolapp.lunch för en femtiolapp.    
––––    Slussen har seglat upp på en toppnotering i år.Slussen har seglat upp på en toppnotering i år.Slussen har seglat upp på en toppnotering i år.Slussen har seglat upp på en toppnotering i år.    Bara ett par kvarter Bara ett par kvarter Bara ett par kvarter Bara ett par kvarter 
därifrån finns Stockholms billigaste luncher, säger Patrik Smeddärifrån finns Stockholms billigaste luncher, säger Patrik Smeddärifrån finns Stockholms billigaste luncher, säger Patrik Smeddärifrån finns Stockholms billigaste luncher, säger Patrik Smede,e,e,e,    vd på vd på vd på vd på 
Gastrogate.Gastrogate.Gastrogate.Gastrogate. 
 
Varje halvår genomför restaurangportalen Gastrogate en undersökning av lunchpriserna i 
Sverige. I stort sett ligger prisnivån lika i hela landet, där snittet ligger på 71,70 kronor. 
Högst snittpris har Uppsala med 74,30 kr, tätt följt av Västerås med 74,20 kr, Stockholm 
med 72,30 kr och Göteborg med 72,20 kr. Lägst snittpris har Malmö med 70 kr.  
 
Stockholm dyrast i landetStockholm dyrast i landetStockholm dyrast i landetStockholm dyrast i landet    
Dyraste området i landet är Slussen på Södermalm. Där kostar en lunch i genomsnitt 90,80 
kronor, troligtvis med stark draghjälp av Gondolen och Sjöfartshotellet. Slussen går 
därmed om förra årets värsting, Sergels torg, som stannar på 84 kronor, vilket är samma 
pris som förra året. Billigast innanför tullarna är fortfarande Hornstull, som ligger kvar på 
snittet 54 kronor för en lunch, samma pris som 2007.  
 
– Liksom tidigare år skiljer sig lunchpriserna åt betydligt beroende på var man bor. Bara på 
Hornsgatan skiljer priserna sig över 35 kronor från den ena änden av Hornsgatan till den 
andra. Detta kanske kan motivera en lunchpromenad, säger Patrik Smede på Gastrogate. 
 
Homogena priser i GöteborgHomogena priser i GöteborgHomogena priser i GöteborgHomogena priser i Göteborg    
Generellt kan man säga att lunchpriserna i Göteborg är mer homogena än de i Stockholm. 
Stadsdelen Hisingen är dyrast med snittpriset 74,20 kr. Billigast är Mölndal med snittpriset 
68 kr. 
 
Billigaste lunchen hittar man i MalmöBilligaste lunchen hittar man i MalmöBilligaste lunchen hittar man i MalmöBilligaste lunchen hittar man i Malmö    
I Malmö varierar priserna nästan lika mycket som i Stockholm. Den dyraste stadsdelen är 
Västra hamnen, där snittpriset ligger på 79,40 kr. De billigaste luncherna hittar man i 
stadsdelen Västra innerstaden där en lunch kostar 50 kr i snitt. 
 
    
Årsvis jämförelse av sÅrsvis jämförelse av sÅrsvis jämförelse av sÅrsvis jämförelse av snittpris på lunch i Sverigenittpris på lunch i Sverigenittpris på lunch i Sverigenittpris på lunch i Sverige    



 
År 2005 66,00 kr 
År 2006 67,50 kr 
År 2007 69,50 kr 
År 2008 71,70 kr 
 
Snittpriset på luncher i Sverige har ökat med 3,16 procent sedan förra året. Jämförelsevis 
kan man titta på konsumentprisindex som ökat med 3,69 procent under samma period. 
Lunchpriset har alltså ökat mindre än snittet bland konsumentvaror. 
 
Siffrorna grundar sig på totalt 181 890 menyer från 488 restauranger runtom i landet med 
lunchpriser mellan 40 och 99 kronor. 
 
Gastrogate är en guide på Internet till Sveriges restauranger. Här finner man menyer, 
kartor, bilder, information, möjlighet att boka bord och mer än 8 000 recensioner från 
gästerna. Cirka 1000 restauranger är anslutna och webbplatsen har cirka 89 000 besökare 
per vecka. 

För mer informationFör mer informationFör mer informationFör mer information, se www.gastrogate.com eller kontakta Patrik Smede på 
 070-267 51 00 eller 021-360 95 50 
 
KIA-index: Gastrogate.com ligger 2008-02-20 på 140:e plats. 
 



    
Så här serSå här serSå här serSå här ser    listan över snittpriser på lunch i Stockholms stadsdelar ut:listan över snittpriser på lunch i Stockholms stadsdelar ut:listan över snittpriser på lunch i Stockholms stadsdelar ut:listan över snittpriser på lunch i Stockholms stadsdelar ut:    
 
Stockholm Slussen   90,8 
 
Stockholm City - Sergels Torg  84 
 
Stockholm Norrmalm  81,2 
 
Stockholm Järfälla   80,4 
 
Stockholm City - Centralen  79,8 
 
Stockholm Enskede   79,4 
 
Stockholm Kungens Kurva  79 
 
Stockholm Mariatorget  78,2 
 
Stockholm City - Hötorget  77 
  
Stockholm Gamla Stan  76,9 
 
Stockholm City - Kungsträdgården 76,8 
 
Stockholm Djurgården  76,5 
 
Stockholm Upplands Väsby  76,3 
 
Stockholm Östermalm  76 
 
Stockholm Vallentuna  75 
  
Stockholm Katarina / Sofia  74,4 
 
Stockholm Spånga   74,3 
  
Stockholm Bromma   73,7 
 
Stockholm Kista   73,6 
 
Stockholm City - Stureplan  73,4 
 
Stockholm Vasastan   72,3 
 
Stockholm Arlanda / Märsta  72,2 
 
Stockholm Tyresö   72,1 
 
Stockholm Södra Station  72 
 



Stockholm Täby   70,5 
 
Stockholm Nacka   70,1 
 
Stockholm Kungsholmen  70 
 
Stockholm Sollentuna  69,9 
 
Stockholm Sundbyberg  69,9 
 
Stockholm Haninge   69,8 
 
Stockholm Västberga  69,7 
 
Stockholm Hammarby  69,6 
 
Stockholm Gärdet   69,6 
 
Stockholm Älvsjö   69,2 
 
Stockholm Huddinge  68,6 
 
Stockholm Stadshagen  67,8 
  
Stockholm Solna   67,7 
 
Stockholm Hägersten  66,9 
  
Stockholm Liljeholmen  66,1 
 
Stockholm Årsta   66 
 
Stockholm Globen/Johanneshov 64,9 
 
Stockholm Danderyd  64,9 
 
Stockholm Segeltorp  63,1 
 
Stockholm Medborgarplatsen 62,9 
 
Stockholm Skärholmen  60 
 
Stockholm Bandhagen / Högdalen 60 
 
Stockholm Hornstull / Zinkensdamm 54 
 
 
 
 
 
 



 
 
Så här ser listan över snittpriser på lunch i Göteborgs stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Göteborgs stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Göteborgs stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Göteborgs stadsdelar ut:    
 
Göteborg Hisingen  74,2 
 
Göteborg Centrum  72 
 
Göteborg Linnéstaden 71,1 
 
Göteborg Mölndal  68 
 
    
    
Så här ser listan över snittpriser på lunch i Malmös stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Malmös stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Malmös stadsdelar ut:Så här ser listan över snittpriser på lunch i Malmös stadsdelar ut:    
 
Malmö Västra hamnen  79,4 
 
Malmö Centrum   73,7 
 
Malmö Vellinge   69,4 
 
Malmö Kirseberg  65 
 
Malmö Rosengård  65 
 
Malmö Fosie   64 
 
Malmö Frihamnen  61,2 
 
Malmö Södra Innerstaden 59,6 
 
Malmö Möllevången  57 
 
Malmö Västra Innerstaden 50 
 
 
 
Källa: www.gastrogate.com 
 


