
Lunchprisindex för helåret 2008 klart 
Sveriges billigaste lunchkvarter

SSveriges billigaste lunchkvarter är Hornstull. Här är snittpriset för en lunch 54 kr vilket är 18 kr under riksgenomsnittet.  Det 
visar Restaurangportalen Gastrogates senaste lunchprisindex i en sammanställning av 2008.  Toppar listan som dyraste 
lunchkvarteret gör fortfarande Slussen i Stockholm där snittlunchen kostar mer än 90 kr. Den entydiga trenden i helårssam-
manställningen är att lunchpriserna stiger i oförändrad takt. Lunchpriserna fortsatte att stiga även under andra halvan av 
2008 och  trotsar därmed konjunkturen.

– Det kan löna sig att tänka sig för innan man stämmer lunchträff, det är inte många stenkast mellan landets dyraste och 
billigaste lunchkvarter, säger Patrik Smede vd på Gastogate.

Lunchprisindex är en återkommande undersökning av lunchpriserna i Sverige som genomförs av restaurangportalen Gast-
rogate. Undersökningen för helåret 2008 visar nu att lunchpriserna fortsätter att stiga trots vikande konjunktur. Det genom-
snittliga priset i landet för en lunch under 2008 var 72,1 kronor vilket är 3,7 procent högre än snittpriset för helåret 2007. 
– Intressant att notera är att prisutvecklingen, med några få undantag, trotsar konjunkturen. Förra året steg priset med 3,7 
procent och under innevarande års första månad har lunchpriserna stigit med 1,7 procent, säger Patrik Smede vd på Gast-
rogate. 

Västerås dyraste lunchstaden

Västerås har seglat upp på placeringen som landets dyraste lunchstad med ett snittpris 74,2 kr för en lunch. Uppsala som 
var dyraste lunchstad 2007, är Sveriges sjunde dyraste lunchstad 2008 med ett snittpris på 70,3 kr. 

– Det rör på sig i statistiken. Västerås är ett intressant exempel, när vi började mäta snittade en lunch på 56,7 kr, idag åtta år 
senare snittar en lunch på 74,3 kr, säger Patrik Smede. 

Stockholm dyrast och billigast 

I Stockholm, som har både landets dyraste respektive billigaste lunchkvarter, kostar en lunch i genomsnitt 72,7 kr, vilket gör 
Stockholm till dyrast bland storstadsregionerna. Lunchkvarteret Slussen med ett snittpris på 92,4 kr, är med god marginal 
till tvåan Sergels Torg landets dyraste lunchkvarter även 2008. Den glada nyheten för alla södermalmsbor är att landets billi-
gaste lunchkvarter numera är Hornstull. I ol hittade man det billigaste lunchkvarteret i Malmö. 

Jämn prisnivå i Göteborg

I kontrast till Stockholm är skillnaderna mellan lunchkvarter i Göteborg relativt små.  Mölndal är fortsatt billigast i regionen 
med ett snittpris på 68 kr. Linnéstaden som var dyrast i Göteborgsområdet i ol är ett av få lunchkvarter som har lägre snitt-
priser i år jämfört med föregående år. Dyrast i år är istället centrum med snittpriset 72,4 kr. Snittpriset för hela Göteborg är 
72,1 kr. 

Malmö 

I I Malmö, som i ol hade Sveriges billigaste lunchkvarter, varierar priserna stort. Billigaste lunchkvarteret i Malmö och näst 
billigast i Sverige är Möllevången med ett snittpris på 57 kr. Dyraste kvarteret att luncha i är Västra Hamnen där genom-
snittslunchen ligger på 79,2 kr. Snittpriset för hela Malmö är 70,6 kr. 

 
Siffrorna i undersökningen grundar sig på totalt 251 695 menyer från 571 restauranger med lunchpriser mellan 40 och 99 
kr. 

 
För mer information om kontakta, Patrik Smede vd på Gastrogate 070-257 51 00 eller 021-360 95 50 

Prisutveckling för lunchpriserna på riksnivå senaste åren

År 2005        66 kr             
År 2006        67,50kr 
År 2007        69, 50 kr
År 2008        72,10 kr


