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Vad tänker en krögare på när sista 
gästen har gått?

KROG
KOLLEN

2016
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EN UNDERSÖKNING 
OM VAD KRÖGARNA 
FUNDERAR PÅ.
Sedan flera år tillbaka har restaurangbranschen fått allt bättre 
statistik. Mörkertalen har minskat och kraven på rapportering 
ökat. Men allt fångas inte i siffror om inköp, omsättning och 
antal anställda. Vi ville veta mer om krögarens tankar, vad de 
funderar på, hur de bestämmer sin meny och vad som håller 
dem vakna om nätterna?

Vi har valt att undersöka mellanskiktet av restauranger, inte 
de finaste som tar för sig i media, utan de som finns överallt 
och serverar många gäster. På grund av att många tydligt 
etniska restauranger har egna inköpsled har vi valt bort dem. 
En lista på restaurangerna som deltagit i undersökningen 
finns i slutet av boken.

Då vi visste att det skulle vara svårt att få ihop en större mängd 
svar hade vi aldrig som mål att göra en statistiskt säkerställd 
undersökning, utan något mer som visar på indikationer och 
tankar. Vår tanke bakom undersökningen har varit att ge en 
så målande bild som möjligt, och därför har vi arbetat med 
öppna svar där de tillfrågade fått bre ut sig i lite fler ord.

Smaklig spis!
KROGKOLLEN 2016
© 2016 Food & Friends 
Citera oss gärna i media, men ange källa  
matkommunikationsbyrån Food & Friends.

Tryck: Printografen, Halmstad
Stort tack!
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Det är tydligt att den största frågan som 
krögarna funderar på handlar om perso-
nal. Till övervägande del handlar detta 
om att det är hög personalomsätt-
ning och att det är svårt att hitta 
folk som vill jobba, den andra 
delen handlar om att kostna-
derna för personal skenar 
iväg med momshöjningar, 
höjda arbetsgivaravgifter, 
etc. Detta svar var väntat, 
med debatten som finns i 
branschen.

Lika väntad är nästa svar 
som handlar om lönsamhet, 
hur får man verksamheten att 
gå runt. Alla som är egna företa-
gare kan känna igen sig i detta. 

Mindre väntat var medvetenheten om 
vikten av att driva förändringar och ut-
veckling. Av de mer målande svaren finns 
”att hela tiden ha något nytt”, ”att driva 
restaurangen så den känns levande” och 
”att inte stanna av och bli för bekväm”. Hur 
samman länkad utveckling och ekonomi är 
fångas i citatet ”utvecklas och överleva”.

I flera kommentarer pratas det även om 
problem med ”Lagar och regler, myndig- 
hetsbeslut som ändras hela tiden”. Att gå med vinst.

Vad är din största ut
maning som krögare 
det kommande året? 

3 Att skaffa personal,  
brottas med ekonomin 
och få folk på stolarna.

Som alla i våran bransch 
personalbrist, och med nya  

lagen så blir det ännu svårare 
för oss att anställa ungdomar.

Fylla stället  
med folk.

Personalen. 
Svårt att hitta bra 
folk som vill stanna

i branschen.
Utveckla vår 
produkt och  
oss s jälva.

Behålla/hitta nya  
medarbetare 

34%

Utveckla  
restaurangen

13%

Behålla standarden/ 
varumärket 

13%

Myndighetsbeslut/ 
lagar/regler

11%

Ekonomin 
24%

Hitta bra  
råvaror

5%

En del enstaka svar handlar även om att 
utveckla varumärket och komma med i  
fler guider.

Ingen svarade i denna öppna fråga att  
råvaror och inköp var en utmaning. Det 
ska vi undersöka djupare vidare.

Ekonomin 
24%

Möjligt ge tre svar på frågan. Svar på ”Annat”  
kodat manuellt.
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Hur varorna kommer till restau-
rangen är det klart största irrita-
tions momentet för krögarna. Detta 
kan handla om att det inte alltid 
går att välja vilken dag varorna ska 
levere ras, att varorna inte kommer 
på utsatt tid, att det saknas be-
ställda varor och att de är dåligt 
märkta. I mindre utsträckning har 
hela ordrar kommit bort. På det 
stora hela verkar det finnas områ-
den för grossisterna att förbättra 
servicen här.

Att beställda varor ersätts med andra, 
vilket skulle kunna vara grossistens egna 
varor, är ett mindre problem. Om detta 
beror på att sådana byten inte sker så ofta 
eller att man nöjer sig med ersättningsva-
ran går inte att utläsa.

Ett annat mindre problem handlar om 
kvantiteter, antingen att det blir dyrt när 
man tar små mängder eller att man helt 
enkelt inte kan beställa det. En krögare 
vittnar om att detta leder till att det ”inte  
får plats i skafferiet med allt man köpt”.

I flera fall får leverantören och chauffören 
kritik för att ha för låg kunskap, och man 
förundras över ”den totala avsaknaden  
för stolthet och service”. 

 

Vilka är de tre största 
återkommande utman
ingarna i din vardag för 
råvaror och inköp?

3 Priset är inte det svåraste, 
det finns större utmaningar 
i hur varorna levereras.

Hålla koll på 
alla delar. Att allt finns som vi vill 
ha. Hålla tider.

Tillgängligheten,
priset och hantering.

I många fall kan 
lagerpersonal inte plocka 

fram rätt kvalitet.

När det kommer 
nya trender så blir 
det problem med att 

hitta leverantör.

Det är mycket synd att den som levererar 
inget vet eller bryr sig, kunde lika gärna 
varit en lastbil full med vad som helst.

Att jag inte kan få leverans på de dagar  
jag vill, utan när leverantören bestämmer ........ 39%

Att enskilda varor inte levereras i tid ................. 25%

Priset på råvarorna........................................... 25%

Att varorna är dåligt märkta, så man  
inte ser vad det är ............................................ 18%

Att det saknas varor som jag har beställt ..........14%

Att det är svårt att hitta rätt råvaror ...................11%

Att det är komplicerat att beställa .....................11%

Att jag får andra varor än det jag beställde, 
så kallade ”ersättningsvaror” ............................11%

Att det är dålig tillgång på råvaror .....................11%

Låg kunskap hos leverantören ..........................11%

Logistiken till konsument ...................................11%

Att det inte finns någon att tala med,  
utan att allt ska göras via dator .......................... 7%

Möjlighet till mindre leveranser ........................... 7%

Att hela orders som jag lagt kommer bort  
och inte levereras ............................................... 4%

40
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0

Möjligt ge tre svar på frågan. Svar på ”Annat”  
kodat manuellt.

39%

25% 25%

18%

14%

11% 11% 11% 11% 11% 11%

7% 7%

4%
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Att det är bra råvaror ...............................................35%

Att det tilltalar mina gäster/är det är gott ..................29%

Att det är nya rätter så att jag kan 
erbjuda mina gäster variation ...................................26%

Att det blir en så bra kalkyl som  
möjligt, med låg ”råvaruprocent” ..............................20%

Att det är bekanta rätter som jag vet hur man lagar....15%

Att det inte tar för lång tid att laga maten .................12%

Att jag är ensam i mitt geografiska område  
med att servera dessa rätter ......................................6%

Att jag har fått bra stöd från  
en säljare från producent  
eller grossist .......................3%

Att jag har fått ett inspirerande  
receptmaterial som hjälper  
mig lyckas ..........................3%

Annat ...............................13%

Vad är viktigast när 
du bestämmer rätterna 
på menyn på din 
resta urang?

3 Krögarna vill bjuda på 
både nytt och välbekant. 
Men kvalitet och säsong 
präglar också menyn.
Den här frågan handlar huvudsakligen inte 
om inköp, utan om hur krögaren bestäm-
mer vilka rätter som ska vara på menyn. 
Hur det går till är intressant att veta för 
producenter som naturligtvis vill få in sina 
produkter på menyerna.

Precis som i de övergripande fråg orna 
är krögarna medvetna om att utveckla 
sin verksamhet, och att erbjuda gästerna 
något nytt hamnar högt i ordningen. Men 
inte för nytt. Hälften så många svar handlar 
om att gästerna ska känna igen menyn 
och rätterna, och att restaurangen står för 
något välbekant som man måste vårda. 

Att gästerna känner 
igen rätterna sam-
tidigt som det känns 
nytt och intressant.

Schyssta
råvaror.

Närproducerat. 
Ekologiskt.

Överraskningsfaktorn.
Att det är färskt 
och att det finns 
något för alla.

Att det är 
väldigt gott.

35%

29%

20%

15%

12%

6%

3% 3%

13%

26%
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Även viktigt är att man själv vet hur rätterna 
ska lagas. En blandning av nytt och gam-
malt således.

Råvaror och kvalitet svarar flera på denna 
fråga, vilket tyder på att de utgår från vad 
som finns tillgängligt, till exempel råvaror 
som är i säsong. Några stycken nämner 
också ekonomi som en styrande faktor,  
att kalkylen blir bra.

Flera nämner också att rätterna måste 
smaka gott, och att de själva måste vara 
stolta över vilka rätter som hamnar på 
menyn: ”Att jag är nöjd med dem.”

Möjligt ge tre svar på frågan.  
Svar på ”Annat” kodat manuellt.
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Från förra frågan som handlade om hur 
man bygger sin meny så dyker vi här ner i 
valet av råvaror. Då tränger sig även realis-
men på, och pris har blivit en viktig faktor. 
Samtidigt kan man ta denna fråga med en 
nypa salt, vem vill betala för mycket?

Sammanslaget utgör smakupplevelse 
och olika kvalitetsaspekter ändå en större 
betydelse än pris. Slår man ihop staplarna 
för svenskproducerat med närproducerat 
så är detta viktig are än ekologiskt. Därefter 
kommer smakupplevelse. Hälsa och fritt 
från tillsatser har låg svarfrekvens.

Oväntat är att två svarsalternativ inte har 
valts alls. Enligt detta verkar det helt  
oin tressant om varorna har en 
bra förpackning, samt om rå-
varorna kommer från ett känt 
företag eller varumärke.

Notera dock att frågan är 
ställd så att man ska ge tre  
alternativ på vad som är vik-
tigt när man handlar råvaror.  
Att ingen har kryssat dessa 
två betyder inte att frågorna 
är helt oviktiga, bara att det 
inte hamnat bland topp tre 
hos någon krögare. Det är en 

Att råvarorna har en bra smakupplevelse .................31%

Att rårorna håller en hög kvalitet ...............................23%

Att råvarorna är ekologiska ......................................34%

Att råvarorna är hälsosamma .....................................6%

Att råvarorna är hållbart producerade ......................23%

Att råvarorna är närproducerade ..............................23%

Att råvarorna är svenskproducerade ........................14%

Att råvarorna är fria från tillsatser och E-nummer ........6%

Att råvarorna inte har för högt pris ...........................49%

Att råvarorna kommer från ett känt  
företag eller varumärke ..............................................0%

Att råvarorna har en bra förpackning ..........................0%

Annat ......................................................................19%

Vad är viktigast när du 
handlar råvaror till din 
restaurang?

3 Både pris och kvalitet  
är viktigt, ekologiskt och 
närproducerat väger tungt.

Seriösaproducenter

Bra kvalitet. 
Det ska vara 

säljbart till kund. 

Veta var
det kommer 

ifrån.

Kvalitet och pris. 

Att det är i säsong
och miljömässigt. 
Svenskt kött och 
rätt märkt fisk. 

Att det finns bra 
tillgång under hela

menyperioden.

40

30
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31%

23%

34%

6%

23% 23%

14%

6%

49%

0% 0%

19%

skillnad, vilket vi ser när detta belyses i en 
egen fråga på nästa sida.

Möjligt ge tre svar på frågan. Svar på ”Annat” 
kodat manuellt.

50
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Den förra frågan visade att ingen 
av krögarna värderade huruvida 
varorna kom från ett känt företag 
eller varumärke bland sina topp 
tre kriterier när de gör inköp. 
Men detta betyder inte att det 
är helt oviktigt.

På det här uppslaget är 
frågan annorlunda ställd, 
och de har fått värdera 
huruvida det är viktigt med 
en känd avsändare jämfört 
med grossistens egna varor. 
Fortfarande väger kända namn 
ganska lätt. En stor grupp, det 
vill säga fyra av tio, säger att  
det är varken viktigt eller oviktigt.  
Fler tycker att det drar åt oviktigt (35 %) 
än de som drar år viktigt (26 %).

Detta tyder på att i en tredjedel av fallen är 
krögarna nöjda med att köpa grossisternas 
egna varor. Dock får man ta i beaktning att 
detta är en vid fråga, och att preferenserna 
kan vara olika för olika varugrupper.

Att köpa en stapelvara kanske enbart han d  - 
lar om pris, medan andra råvaror som är 
mer centrala på tallriken kräver mer. 

Det finns en större risk att det blir fel. Detta 
kan vi enbart spekulera om, men det verkar 
som om märkesproducenterna har ett 
fortsatt behov av att berätta vad som gör 
deras varor värda att prioritera.

Den här frågan hade inget öppet svars-
alternativ.

Hur viktigt är det med 
kända producenter som 
står bakom råvarorna, 
jämfört med att handla 
grossistens egna  
produkter? 

3 En tredjedel tycker att 
grossisternas egna varor 
fungerar bra.

Helt oviktigt
19%

Oviktigt
16%

Varken eller
39%

Viktigt
10%

Mycket viktigt 
16%



14 15

Hur skulle du välja få 
inspiration och tips om 
nya produkter framöver?

3 Det viktigaste är  
personliga kontakter,  
sedan kommer resor.
Över lag verkar restauratörerna föredra 
direkta möten med sina leverantörer.  
Mässor, säljbesök och personliga samtal 
har alla stor vikt, och ska inte underskattas 
som ett sätt att nå ut. Utskick och tidningar 
fungerar sämre.

Även om restauratörer sällan utmålas som 
särskilt digitala så ger bloggare och sociala 
medier bra input. I sociala medier har de 
troligen kontakt med sina kollegor, som 
även ger inspiration i personliga samtal.  
Att bloggare fungerar som inspiration  
öppnar för frågan hur dessa kan vara en 
del av producenternas marknadsföring.

Som sagt tidigare så verkar dessa krögare 
vara måna om att utveckla sin verksamhet, 

och listar inspirationskällor som resor  
och att besöka andra restauranger. 

Kokar man ihop alternativen personliga 
kontakter, att prata med kollegor och  
att prova andra kök så låter kockträffar 
som ett sätt att förena dessa faktorer på. 
Kanske i sällskap av en bloggare?

 

Genom samtal  
med producenten 
och grossisterna.

Resor.

Söka s jälv på olika sätt, 
till exempel genom att gå  
på andra restauranger.

Kontakt med 
producenterna, 
snacka med dem  

på mässor.

Bloggare och  
sociala medier. 

Genom samtal med min grossist/ 
mina grossister ....................................24%

Genom grossisternas hemsidor/  
tidningar/nyhetsflöde ...........................15%

Genom personligt besök av  
säljare från leverantörer ........................18%

Genom att läsa tidningar och utskick  
(ex medlemstidningar/fackpress osv) .....9%

Genom att surfa på nätet och googla ....9%

Genom att följa bloggare och  
att kolla på sociala medier....................21%

Genom att besöka grossistmässor 
och matmässor ...................................29%

Genom att prata med kollegor  
och vänner i branschen .......................18%

Genom att besöka andra restauranger 
och se hur de gör ................................24%

Annat ..................................................50%

Möjligt ge tre svar på frågan. 
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24%

15%
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21%

29%

18%

24%

50%
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Hur mycket är det värt att  
betala för produkter från  
sådan uppfödning jämfört 
med konventionell uppfödning?

3 Åsikterna är olika,  
men betalningsviljan  
ligger runt 20 % extra.
Så gott som samtliga krögare säger att de 
värnar om djurens välmående, och att de 
vet att kunderna är beredda att betala mer. 
Men hur mycket mer? Där går meningarna 
isär och det är en ganska splittrad bild 
över betalningsviljan för dessa mervärden. 
Några stycken är beredda att betala dub-
belt så mycket, någon inget alls.

Sammanslaget verkar det som om 20 % 
extra är vad krögarna är beredda att lägga 

på att djuren ska födas upp bättre. De verkar 
som om de flesta har förstått att detta inte 
bara handlar om etik, det är också en fråga 
som kvalitet och smak. Och då är också 
kunderna beredda att betala mer.

Flera av de svarande säger att de redan tar 
sådan hänsyn i sina inköp, medan andra 
har svårt att få ut dessa kostnader på  
sina gäster. 

Det är extremt
viktigt att djuren 

har det bra. 

Folk börjar bli mer 
och mer medvetna 
samt bryr sig mer. 

Det finns olika sätt att ta hand om djur som ger livsmedel. Ett sätt handlar  
om att djuren får vara mer utomhus, att det får större yta att röra sig på  
och att det får ekologiskt foder från gården. 

Konsumenterna 
bestämmer. 

Vi kör redan bara på sådan mat. 

Kunderna är beredda att betala mer. 

Det är viktigt att 
djuren har det bra 
men det måste vara 
ekonomiskt hållbart.

4%

4%

8%

11-15% extra  
17%

Inget alls

6-10% extra

16-20% extra  
29%

21-30% extra  
13%

31-40% extra  
13%

61-80% 
extra

81-100% extra  
13%
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Det förs diskussioner  
om att allt kött som 
serveras på restauranger 
måste ursprungsmärkas. 
Hur ställer du dig till det?

3 Antingen har man redan 
börjat med ursprungs
märkning, eller så gör 
man det när man måste.
Det här är en fråga som man i grunden är 
positiv till, fyra av tio säger sig redan ha 
infört detta på sina menyer eller kommer 
göra det omgående. 

Den andra stora gruppen ser inget fel i 
detta men tycker att det innebär merjobb 
och att det kan betyda att menyerna blir 
röriga. Dessa 40 % kommer att införa det 
på sina menyer när det blir tvång.

Det är viktigt mot konsumenterna, även om det innebär merjobb för oss. 

Kommer inte märka saker i menyn 
men ser till så någon på plats alltid 
kan svara på detta i muntlig form. 

Det är mycket

besvär för oss.

Det är inget jag 
gillar men måste 

man så måste man.
Vi är noga med 

att berätta om vem 
vi köper ifrån.

6%

3%

35%

15%

41%

Det kommer jag inte att införa på  
min restaurang ..........................................6%

Det kommer jag att göra när  
det blir lag på det .....................................41%

Det kommer jag att göra omgående ..........3%

Det har jag redan infört ............................35%

Vet ej .......................................................15%

Många har svarat att de gärna informerar 
gästerna om ursprung, men helst gör det 
muntligen. 

Ett litet fåtal kommer inte införa det, även 
om det skulle bli lag på det.

En ganska stor grupp svarar ”vet ej”, vilket 
speglar att frågan fortfarande är uppe i 
luften och behöver diskuteras mer. Kopplat 
till föregående fråga om värdet av bättre 
djuruppfödning, så skulle man kunna se 
det som en möjlighet att sälja bättre om 
man informerade om ursprunget i menyn.
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Idag pågår en debatt om 
kött som råvara. Hur ser 
du att detta kommer att 
påverka era menyval i 
framtiden?

3 De alternativa protein
erna kommer ta större 
plats på menyerna.

En dryg tredjedel ser att de kommer 
minska mängden nötkött, fläskkött och 
kycklingkött. Så gott som ingen ser att 
dessa köttslag kommer att öka. En dryg 
tredjedel av krögarna ser även att att det 
svenska köttet kommer att öka. Så i den 
utsträckningen det serveras kött, kommer 
det allt oftare att vara svenskt.

Så vad ska vi äta istället för kött? Vad det 
gäller fisk så tror 15 % att detta kommer 
minska på tallriken, medan 24 % ser att det 
kommer att öka.

Den största förändringen sker dock inom 
det mer alternativa proteinerna, som nästan 
häften ser kommer öka. Vad detta består 
av är inte definierat i frågan, men det är 
lätt att tänka på produkter som Anamma, 

Oumph eller Hälsans Kök. 
Här verkar krög arna vara 
öppna för en förändring 
på tallriken.

En tredjedel har också 
svarat att de ser att 
portionerna kommer bli 
mindre. Det är en fråga 
med många beröringspunkter så som  
miljöpåverkan, hälsa i form av övervikt  
och fetma, och vad som slängs på krogen.  
Kan det bli status att dra ned portionerna 
skulle det gagna många.

Runt 10 % har svarat ”vet ej” på de olika 
frågorna, vilket får anses ganska lågt i 
denna nya frågeställning.

Jag tror att de f lesta 
väljer att äta grönt 
lite oftare och djur 
ibland, men då ska 
det gärna smaka 

samma som tidigare.

Vi arbetar med att 
minska mängden kött och öka 
mängden grönt på tallriken.

Jag tror mängden
mat på tallriken 
måste minska.

Klimatkompen sation

kommer att vara grejen.

Minska mycket

Minska något

Oförändrat

Öka något

Öka mycket

Vet ej
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Villka är det tre trender som kommer att påverka 
din restaurang och rest au rangbranschen mest 
de närmaste åren?

Hälsa och nyttiga, lätta rätter.

Redan nu kan du 
beställa via digitala 

appar på vissa
restauranger.Kvalitetskonkurrens.

Fast food trender 
och det ekologiska i

samma sammanhang.

Miljö och 
hållbarhet.

Ta tillbaka
klassiker med 
modern tvist.

Vilt.

Vi är väldigt nära att börja få betalt för vårt avfall, 
då kommer alla att börja med sortering på allvar, det 

kommer bli någon mindre aktör som blir först och 
sedan kommer dem stora att följa efter.

Vegan,  
vegetariskt, 
gluten, laktos.

Familjer kommer att 
gå ut mer tillsammans.
Så familjemiddagar och 

barnanpassat.
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Göteborg

Bekk

Den lilla tavernan

Familjen

HAK

Joe Farelli’s

Karlssons Garage

Linnéterrassen

Mr. P

Paddington’s

Pinchos

Ruby

Sjöbaren

Helsingborg

Brooklyn

Drottninggatan 35

Olsons Skafferi 

Malmö

Bastard

Belle Epoque 

Bouchon

Bullen - Två krögare

Far i Hatten

Grand Öl & Mat

Mosaik

Plockepinn

Rebell

Salt & Brygga

Siesta

Söder om Småland

Västergatan 16

Stockholm

39 Wäst

Agnes

Akkurat

Astrids 

Austin Food Works

BankOmat

Bar nomre

Bar-bro

Barobao

Bestiacafe

Bierhaus

Bird

Bistroteket

Broms

Cafe Colette

Clou

Cultur

Dilikatessen/barhommage

Erlands

Etablissemanget

Faros

Hotellet

Jim&Jacob

Kafferang

Kalf & Hansen

Koloni Telefonplan

Kvarnen

Köttmästaren

Le Nom

Matboden Södermalm

Melanders Dalagatan

Nybrogatan 38

Nygammalt

Pane Vino

Proviant Kungsholmen

Restaurang Åberg Nilsson

Sally Voltaire & Systrar

Sannas

Sibiriska soppköket

Sixten & Frans

Speceriet

Surfers 

Söders hjärta

Theran Grill

Trattoria Montanari

Tre Vänner

Usine

Vigårda

Vina

Wasahof 

Yuc!

Österlånggatan 17

Tillfrågade restauranger
Följande restauranger har kontaktats och visat intresse att vara 
med i undersökningen, av dessa svarade 35 på enkäten.
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Undersökningen har gjorts på uppdrag av Food & Friends av Regi AB. 

Frågorna och sammanställningen av svaren har gjorts tillsammans. 

Analysen och rapporten har skrivits av Food & Friends.

Undersökningen har varit inriktad på de många restaurangerna i Sverige, 

och vi har därför valt enklare restauranger av typen ”kvarterskrogar” som 

respondenter. Ingen av restaurangerna räknas till ”fina duken”. Då tydligt 

etniska krogar ofta har speciella grossister har vi valt bort dessa.

Utifrån detta kriterium har vi per telefon kontaktat och rekryterat restau

ranger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vi ringde cirka

150 restauranger och fick ihop 80 stycken som uttalade intresse att vara 

med i undersökningen. 

Listan med restauranger lämnades till Regi som kontaktade dem per mail. 

Då detta inte gav den svarsfrekvens vi behövde började Regi ringa runt 

efter listan. Efter flertalet påminnelser och många samtal fick vi efter tre 

veckor svar från 35 krögare. Det var betydligt svårare än vad vi hade trott. 

Regi rapporterar dock att när de väl har fått kontakt har krögarna alltid varit 

positiva och tagit sig tid att svara utförligt. Många krögare har en stressig 

dag, och det är svårt för dem att avsätta ens 10 minuter.

Många krögare har svarat ”utanför boxen”, dvs de har i många flervalsfrågor 

inte valt något av alternativen, utan istället ”Annat” och lagt ut texten. 

I många fall har dessa svar kunnat sorterats under något av svarsalternativen, 

det vill säga att även om ”Kvalitet” har varit ett givet svarsalternativ så har 

många valt ”Annat” och sedan pratat om kvalitet! Vad detta beteende tyder 

på går bara att spekulera om.

När det har varit tydligt har vi kodat dessa ”Annat” till någon av svars

alternativen. Detta går inte att göra utan någon form av godtycklighet, men 

vi har valt det då vi ser att det har gett en rikare och sannare bild av 

vad krögarna sagt.

Undersökningsmetodik
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FOOD & FRIENDS är kommunikationsbyrån för mat,  
dryck och måltider – inget annat.  
Vi tror på kunskap. Sedan starten 1998 har vi samlat 
unik kunskap om branschen och vad som driver 
fram gång för våra uppdragsgivare inom Retail och 
Away From Home. I vårt erbjudande finns koncept, 
strategi, reklam, kommunikation, PR och design.  
We Create Cravings. 

www.foodfriends.se


