
 

Turisterna får vända i dörren Stockholm stänger sina krogar på sommaren 
 
När det är dags för Stockholm att visa upp sin bästa sida stänger stadens restauranger. 
44 av 100 krogar i huvudstaden är igenbommade i sommar. Vasastan och Östermalm är 
i princip ödelagda vad gäller serveringar. 
 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_16311750.asp   
Funderar du på att äta ute i Stockholm ikväll? Ta en titt på kartan på sidan härintill först. 
Nästan hälften av stans krogar har sommarstängt. 
 
Av de senaste 100 krogar som SvD recenserat under vinjetten Krogguiden i kulturdelen har 
44 stängt under sommaren. De flesta är igenbommade under juli månad och öppnar någon 
vecka in i augusti. 
 
Bland de restauranger som fortfarande tar emot gäster har många dragit ner på både öppettider 
och service. Inte minst lunchen ligger pyrt till i sommartider och plockas ofta bort helt eller 
ersätts av enklare menyer. 
 
Sett till de olika stadsdelarna är det framförallt Vasastan och Östermalm som drabbas av 
restaurangdöden. Där har en överväldigande majoritet av restaurangerna semesterstängt. 
 
–Det är jättetråkigt, i synnerhet om man har besök. Vi hade vänner från London här förra året, 
det var nästan omöjligt att få bord, vi försökte med tio restauranger innan vi hittade en som 
var öppen, säger Lisa Förare Winbladh, frilansande matskribent som skriver för SvD. 
 
Överhuvudtaget tycker hon att det är svårt hitta ställen som serverar bra svensk 
husmanskost, något som turister ofta efterfrågar. Lisa Förare Winbladh rekommenderar 
Sturehof och Långbro värdshus för stockholmare med utländska gäster. 
 
Restaurangerna är mycket viktiga i bilden av Stockholm som turistdestination, påpekar hon. 
 
–Det finns väldigt många bra restauranger här. Många av mina vänner som är krogkritiker är 
positivt överraskade över den höga kvaliteten på maten och att kockarna är så tekniskt 
duktiga. 
 
Stockholm visitors board, stadens marknadsföringsbolag, använder flitigt mat- och 
restaurangkulturen i sin reklam. Presschefen Ann-Charlotte Jönsson tar emot många 
förfrågningar om restauranger från utländska journalister. 
 
–Restauranger är en jätteviktig del. Så kallade citybreaks är ett växande turistsegment, man 
reser över en helg för shopping, upplevelser och god mat. Vårt perspektiv är självklart att vi 
önskar att alla restauranger höll öppet under sommaren, och även under andra högtider som 
jul. 
 
Ann-Charlotte Jönsson tror däremot inte att turistströmningarna till Stockholm påverkas 
negativt. 
 
Krögarna uppger olika orsaker till sina långa sommarlov. Ett är att kundunderlaget är för 
dåligt. Ett annat att de helt enkelt behöver semester. 



 
–Man kan inte jobba 365 dagar om året. Vi är en familjekrog och klarar det inte. Vi måste 
vara lediga och äta upp oss också, säger Valerio Amico på Dell‘atore, på mobil från 
semestern. 
 
Mats Hulth, vd på Sveriges hotell- och restaurangföretagare, ger liknande förklaringar. 
 
–De flesta privatturister efterfrågar inte exklusiva restauranger, representationskrogarna kan 
inte ha öppet när affärsfolket försvinner. Ett andra skäl är att krogar som ligger högt 
kulinariskt kanske är beroende av en eller två kockar och vågar inte ta in vikarier. Det är 
tråkigt för vi har så hemskt mycket att visa upp, säger han. 
 
Internationellt sett är det inte lika vanligt att restauranger har sommarstängt i storstäderna. 
Konkurrensen är för stor och att stänga kan bli dyrt. I Sverige, där personalkostnaderna är 
högre och överstiger lokalhyran för restaurangerna, blir det däremot billigare att stänga helt än 
att hålla öppet med vikarier, uppger personer i branschen. 
 
För dem som trots allt har öppet har konkurrenternas lång- ledighet positiva effekter. 
 
–När så många stänger måste folk ta vägen någonstans. Turisterna är oerhört trevliga kunder, 
de är lugna och jätteöppna människor som är lättare att jobba med, säger Janis Giassemis på 
Greken på hörnet. 
 
Toni kommentar: 
SHR, Mats Hulth, jag förstår att det är enklare att ropa på mera statliga bidrag än att 
åstadkomma nåt vettigt i branschen som exempelvis en översyn av arbetsvillkoren, 
skatter och annat som är orsaken till att det är bättre att hålla stängt än att ha öppet när 
turisterna kommer till stan utan företagens platskort. Men för detta krävs det lite mer 
än att skriva stolliga artiklar i svensk press när det är sommartorka. Ta med dig 
Carlsson, Thomas Brühl och några till – gärna i förtidspension det är långt billigare för 
samhället än att ha er igång ständigt ropande på mera bidrag.  
 


