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Sammanfattning 
Sedan början på 2017 har restaurangmarknadens tillväxttakt avtagit. Andra kvartalet låg i linje med den 
utvecklingen. Restaurangmarknadens volym (omsättningen rensat för rena prisförändringar) växte endast 
marginellt och liknande tendenser kan ses på hushållens konsumtion. Den inhemska konsumtionen står för 
ungefär 70 procent av konsumtionen av restaurangtjänster. Av den anledningen kommer det att bli fortsatt viktigt 
att följa hur hushållens konsumtionsvilja kommer att utvecklas framöver. För tillfället är hushållen negativt 
inställda såväl sin egen som den svenska ekonomins utveckling. En inte helt oviktig observation är att antalet 
restaurangföretag bara ser ut att fortsätta öka, vilket naturligtvis betyder att fler ska dela på en kaka som knappt 
växer, d.v.s. konkurrensen ökar.  En ljuspunkt är dock turismen, vars fortsatta ökning bidragit till att hålla 
konsumtionen uppe på restaurangmarknaden.  

Även om restaurangmarknaden har bromsat in tydligt syns ändå vissa spår av återhämtning. Restaurangföretagen 
själva har en positiv syn på utvecklingen av den framtida efterfrågan. Utvecklingen av volymen har ökat 
marginellt fyra kvartal i följd men är bara knappt tillbaka på 2017 års nivåer. Det blir intressant att se hur utfallet 
blir nästa kvartal som kommer att jämföras med kvartal, vars volym ökat istället för minskat. 

Prisutvecklingstakten på restaurangmarknaden har efter momssänkningen haft ett tydligt cykliskt mönster och 
byter tendens ungefär var fjärde kvartal. Eftersom prisökningstakten dämpades under 2018 och utvecklingen av 
livsmedelspriserna varit betydligt högre än restaurangpriserna under det senaste året bör man kunna förvänta sig 
att priserna på restaurangtjänster kommer att präglas av högre ökningstakt under 2019. Så verkar det också ha 
blivit, eftersom ökningstakten tilltagit under det första halvåret 2019. Nu återstår att se om efterfrågan tillåter att 
restaurangpriserna ökar för att jämna skillnaden mot inköpspriserna på livsmedel. I annat fall bör man snart se en 
minskad lönsamhet. 

Med hänsyn till prisutvecklingen och kalendereffekter ökade omsättningen på restaurangmarknaden med 3,2 
procent. Det är ungefär hälften av vad omsättningsökningen var 2016 men efter många år av exceptionell tillväxt 
är det naturligt att tillväxten också avstannar då och då. 

Just nu bedömer vi framtidsutsikterna som relativt oklara. Utvecklingen på restaurangmarknaden kommer den 
närmaste framtiden i huvudsak att avgöras av fyra saker som delvis hänger ihop: hushållens konsumtionsvilja, 
utvecklingen av försäljningspris respektive inköpspris, den allmänna konjunkturen (även den internationella) och 
utfallet av nästa års avtalsrörelse. För tillfället är det svårt att se några tydliga positiva tecken på 
restauranghimlen. 
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Kräftgången fortsätter i restaurangnäringen andra kvartalet - oklara framtidsutsikter 
Restaurangomsättningen i kronor ökade med 2,7 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med 
motsvarande kvartal 2018. I volym minskade omsättningen med 0,4 procent. Med volymförändring 
menas omsättningstillväxt rensat för rena prisökningar1. Kalenderkorrigerat (hänsyn är tagen till hur 
dagarna ligger jämfört motsvarande period föregående år) ökade volymen med 0,5 procent. Påsken låg 
2018 i månadsskiftet mellan första och andra kvartalet, medan den inföll helt och hållet under andra 
kvartalet i år. 
 
Restaurangnäringen har sedan början av 2017 gått in i en period som präglas av en betydligt lugnare 
utvecklingstakt av restaurangomsättningen, se diagram 1. Även om tillväxttakten varit positiv de 
senaste fyra kvartalen så var resultatet under andra kvartalet fortfarande i linje med den utvecklingen. I 
åtanke bör man också ha att utvecklingen under andra kvartalet i år jämförs med ett förhållandevis 
svagt första kvartal 2018, då omsättningsvolymen var oförändrad jämfört med ett år tidigare. Den 
sammanlagda sålda volymen restaurangtjänster är bara marginellt högre än motsvarande kvartal för två 
år sedan. 
 
Diagram 1  Omsättningsutveckling (volym kalenderkorrigerad) i restaurangnäringen tom 2:a kv. 2019 

%-utveckling jämfört med motsvarande period ett år innan 

 
Källa: Restaurangindex (SCB) 

                                                      
1 Med rena prisökningar menas exempelvis att man ökar priset på en kopp kaffe utan att kvaliteten eller storleken på koppen 
förändrats. 
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Hushållens konsumtion växer allt svagare 
I diagram 2 ser man att den relativt svaga utvecklingen vi sett i restaurangnäringen sedan början på 
2017 sammanfaller med en avtagande och dämpad tillväxttakt av hushållens totala konsumtion. Detta 
är en indikation på att den allmänna ekonomiska konjunkturen håller på att bromsa in, vilket redan 
påverkat näringen och sannolikt kommer att göra det ännu mer om trenden håller i sig. 
Konjunkturinstitutet förutspår dock att hushållens konsumtionsutgifter kommer att stiga med 1,9 
procent under 2020 till följd av en svagt positiv utveckling på bostadsmarknaden. Att det automatiskt 
skulle gynna restaurangnäringen är dock inte säkert, även om prognosen visar sig slå in. 
 
Diagram 2  Volymförändring av hushållens konsumtion (exkl. icke vinstdrivande organisationer) t.o.m. 

2:a kv. 2019 
%-utveckling jämfört med motsvarande period ett år innan 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 

Förändringen av hushållens konsumtionsutgifter (volym) på logi och restaurang som visas i diagram 3 
uppvisar ett liknande men inte identiskt mönster. Här syns en tydlig minskning av hushållens 
konsumtionsutgifter på logi och restaurang efter andra kvartalet 2017 och i början på 2018, vilken inte 
återfinns i diagram 2 (hushållens totala konsumtion).  

I diagram 3 beskrivs även utvecklingen av restaurangnäringens volym på höger axel. Här ser man att 
det finns en ganska god korrelation. Den är inte hundraprocentig, vilket den inte heller ska vara 
eftersom konsumtionsutgifterna även omfattar logi. Observera att de olika variablerna är ritade på olika 
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skalor eftersom sambandet inte är 1-1. Differensen mellan tillväxttakten i hushållens 
konsumtionsutgifter på logi och restaurang och den omsatta volymen restaurangtjänster 2012-2013 var 
en sättning i hotellmarknaden till följd av euro-krisen medan restaurangmarknaden samtidigt fick hjälp 
av momssänkningen. På omvänt sätt kan man tänka sig att det på senare tid varit hotellmarknaden som 
delvis håller upp konsumtionsutgifterna då de svenska gästnätterna fortsatt att öka även efter början på 
2017, om än i klart lägre takt än innan 2017. Under det första halvåret i år har de svenska gästnätterna 
på hotell ökat med drygt 740 000, enligt preliminära siffror från Inkvarteringsstatistiken2. 

 

Diagram 3  Hushållens konsumtionsutgifter på restauranger, caféer, hotell o annan 
övernattningsservice jämfört med restaurangförsäljning i volym t.o.m. kvartal 2 2019 
Säsongsrensad volymförändring jämfört med motsvarande period föregående år, procent 
Glidande medelvärde, 4 kvartal

 
Källa: SCB; Nationalräkenskaperna och Restaurangindex 

Det är alltså Visitas fortsatta bedömning, att det är den lokala inhemska konsumtionen av 
restaurangtjänster som bromsat in och står för den relativt svaga volymtillväxten i 
restaurangomsättningen. Restaurangkonsumtionen kopplat till resande och turism verkar fortsätta att 
utvecklas positivt. Hotellgäster äter den absoluta majoriteten av sina måltider på restaurang. Bland 
annat av den anledningen ser vi att försäljningen på hotellrestauranger under första halvåret ökat med 
knappt fem procent i volym, vilket är näst mest bland restaurangkategorierna. Volymen sjönk förvisso 

                                                      
2 En del av detta är sannolikt del av en statistisk korrigering och det är i dagsläget inte möjligt att säga hur stor den är. 
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under andra kvartalet men från en mycket hög nivå. På trafiknära restauranger med tydlig koppling till 
resandet ser vi liknande tendens.  
 

Förväntningarna pekar åt olika håll 
I diagram 4 syns restaurangföretagens förväntningar på hur efterfrågan kommer att utvecklas på tre 
respektive sex månaders sikt. Vanligtvis är restaurangföretagen mer positiva på längre än kortare sikt. 
Efter en period av att alltfler restaurangföretag har blivit negativa såväl på tre som på sex månaders sikt 
tycks humöret ha återhämtat sig något under andra kvartalet. Fler restaurangföretag bedömer att 
efterfrågan kommer att öka än som bedömer att den kommer att minska på både tre och sex månaders 
sikt. 
 
Diagram 4 Synen på efterfrågan i restaurangnäringen (3 och 6 månaders sikt) t.o.m. 2:a kv. 2019 

Nettotal3 
 

 
Källa: Konjunkturbarometern kvartal (Konjunkturinstitutet) 

Då vi tidigare (se diagram 2 och 3) tittat på hushållens faktiska konsumtionsutgifter faller det sig 
naturligt att även se hur de ser på framtiden. I diagram 5 ser vi hushållens syn på utvecklingen av den 
egna (mikroindex) respektive den svenska ekonomin (makroindex). Konfidensindikatorn är i princip en 

                                                      
3 Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat att efterfrågan kommer att öka respektive minska.  
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sammanvägning av de föregående två. Under en ganska lång period har hushållen varit positiva till sin 
egen ekonomis utveckling men pessimistiska till den svenska ekonomins utveckling. Sedan början på 
2018 är gör man dock samma bedömning av utvecklingen av både den egna och den svenska 
ekonomin. Det slående är också att den sjunkande trenden har hållit i sig sedan dess och nu är fler 
hushåll negativa än som är positiva till både sin egen och Sveriges ekonomiska utveckling. Senast 
hushållen var lika negativa om sin egen ekonomi var under 2013 men det är fortfarande en bit kvar till 
bottennoteringen (denna period) som inträffade under euro-krisen 2012. 

Diagram 5 Hushållens syn på utvecklingen av sin egen och den svenska ekonomin 
Månatlig undersökning,  standardiserade nettotal4, genomsnitt = 100 
Glidande medelvärde 12 månader 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern  

 
Till sist får man ha i åtanke att de lägre tillväxttakterna som just nu präglar branschen sker från en hög 
nivå efter många år av exceptionell tillväxt. En ljuspunkt för restaurangnäringen är att den svaga 
kronan gynnar turisters konsumtion, inte minst de svenska. 

Något lägre prisökningstakt på restaurangtjänster 
Prisnivån på restaurangtjänster låg 2,8 procent högre det andra kvartalet 2019 än motsvarande kvartal 
2018 (se diagram 6). I och med att momsen på mat serverad på restaurang sänktes 2012 låg 

                                                      
4 Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat att efterfrågan kommer att öka respektive minska.  
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prisökningstakten i restaurangnäringen relativt lågt under fyra år därefter ur ett historiskt perspektiv. 
Det bör tilläggas att även om prisökningstakten under denna period var lägre än normalt så översteg 
den ändå tydligt den generella inflationstakten. Under 2017 och 2018 höjdes prisökningstakten åter till 
den takt som i genomsnitt gällt på 2000-talet innan momssänkningen, cirka 3 procent. Den högre 
prisnivån på restaurangtjänster vi såg under 2017–2018 berodde sannolikt på flera olika faktorer. En 
förklaring är de höjda arbetsgivaravgifterna för unga som infördes i två steg perioden 2015/2016 och 
drabbade restaurangnäringen hårt. Arbetskraftskostnaderna för restaurangföretagen gick upp med 
nästan fyra procent på grund av detta.  En annan förklaring kan vara att svårigheten att rekrytera, vilket 
i kombination med den höga nivån på efterfrågan fram till 2017, kan ha drivit upp prisökningstakten.  

Under 2018 bromsade prisökningstakten upp, vilket sannolikt kan kopplas, dels till en måttligare 
tillväxt i efterfrågan, dels till den cykliska tendensen som verkar finnas i prisutvecklingen på 
restaurangtjänster. Prisförändringscykeln ses tydligt om man tittar på det glidande medelvärdet, då 
takten tenderar att byta riktning efter ungefär fyra kvartal. Om detta mönster skulle upprepa sig så 
borde man se högre prisökningar nu än under 2018, och faktum är att man sedan januari 2019 kan 
notera en högre ökningstakt än tidigare. I juli ökade priserna på restaurangtjänster med 3,3 procent. 

Diagram 6  Prisutveckling i restaurangnäringen t.o.m. 2:a kv. 2019 
%-utveckling jämfört med motsvarande period föregående år 

 

 
Källa: Konsumentprisindex (SCB) 
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Något annat som pekar mot en högre prisökningstakt på restaurangtjänster kan ses i diagram 7. 
Producentpriserna på livsmedel har nämligen haft en klart högre prisökningstakt än priserna på 
restaurangtjänster i mer än 12 månader, vilket vittnar om en lägre marginal för restaurangerna. Nu 
återstår att se om efterfrågan tillåter att priserna ökar för att jämna ut denna skillnad. I annat fall bör 
man snart se en minskad lönsamhet på restauranger. 
 
Diagram 7  Prisutveckling i restaurangnäringen t.o.m. 1:a kv. 2019 

%-utveckling jämfört med motsvarande period föregående år 
 

 
Källa: SCB; KPI, ITPI 
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Stor spridning i omsättningstillväxt mellan restaurangkategorier  
Skillnaderna i utvecklingens värde (snarare än volym) mellan olika restaurangkategorier var stor under 
årets första två kvartal. I diagram 8 visas den procentuella omsättningsutvecklingen för olika 
restaurangkategorier under första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018. 
 
Som framgår av diagram 8 var utfallet procentuellt högst på Nöjesrestauranger, pubar och barer. Den 
stora anledningen till detta är dock en omkategorisering av restaurangföretag som SCB gjort som ett led 
i sin årliga översyn. Som vi tidigare nämnt var omsättningstillväxten under första halvåret god i 
kategorierna ”Hotellrestauranger” samt ”Trafiknära restauranger, catering, mässor”. En förklaring 
till detta var den positiva utvecklingen av resande och turism under första kvartalet. Det totala antalet 
gästnätter ökade med drygt 655 000 under första halvåret 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. 
Med tanke på att det motsvarar en ökning på knappt fyra procent och omsättningsökningen på 
hotellrestaurangerna motsvarade nästan nio procent får man anta att de även tagit en större andel av den 
lokala konsumtionen under denna period. Även snabbmatssegmentet har utvecklats positivt hittills i år. 
 
 
Diagram 8  Ackumulerad omsättningsutveckling (värde) i olika restaurangkategorier i 

restaurangnäringen 2019 
%-utveckling jämfört med motsvarande period 2018 

 
Källa: Restaurangindex (SCB) 
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Den blygsamma utvecklingen av omsättning på kategorin ”Café/Konditorier” ska ses i ljuset av att den 
kategorin har haft en exceptionell tillväxt under flera år med tillväxttal i det närmaste dubbelt så höga 
som restaurangnäringen totalt. Efter fyra kvartal i följd som tillväxten varit negativ för denna kategori 
ökade nu omsättningen med drygt fem procent, vilket betyder att man återigen är på rekordnivå. 
 
Lunch- och kvällsrestauranger utgör den absolut största kategorin med 46 procent av den totala 
omsättningen på restaurangmarknaden, och spelar därför stor roll för den totala utvecklingen. 
Omsättningsutvecklingen i denna kategori var relativt stark jämfört med första kvartalet förra året men 
då ska man ha i åtanke att utvecklingen det kvartalet var relativt svag. Utvecklingen andra kvartalet 
förra året var betydligt starkare, vilket också påverkade det procentuella utfallet under kvartal 2 
negativt då segmentets omsättning minskade med knappt en procent. 
 
Personalrestaurangernas omsättningsutveckling har minskat ordentligt hittills i år och det är en trend 
som pågått sedan länge. Omsättningen har minskat 14 kvartal i följd och andra kvartalet i år noterades 
den största minskningen under den perioden då man också gjorde sin bottennotering i nivå. Segmentets 
omsättningsvärde är sedan andra kvartalet 2018 mindre än när Restaurangindex startade 2007. 
 
I diagram 8 är den ackumulerade utvecklingen av värdet på omsättningen positiv i alla segment utom 
ett. Man bör dock ha i åtanke att en relativt stor del av detta kommer från prisökningar. 
 
 



visita.se
Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 | Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00, Box 186, 201 21 Malmö,  
Telefon +46 40 35 25 00 | Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund, Telefon +46 63 14 10 99 | Box 1958, 791 19 Falun, Telefon +46 23-580 48

Se
p

 -1
9


	Restaurangindex
	2:a kvartalet 2019
	Visita
	Sammanfattning
	Kräftgången fortsätter i restaurangnäringen andra kvartalet - oklara framtidsutsikter
	Hushållens konsumtion växer allt svagare
	Förväntningarna pekar åt olika håll
	Något lägre prisökningstakt på restaurangtjänster
	Stor spridning i omsättningstillväxt mellan restaurangkategorier


