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Inledning 
Detta är en kommenterad och jämförande sammanställning av de mest relevanta 
resultaten av Kost & Närings enkätundersökning Grossistbarometern, åren 2015-2016. I 
vissa fall förekommer också jämförelser med 2014 års resultat.   

Grossistbarometern är den första undersökningen av kundupplevelse i de offentliga 
måltidsverksamheterna där grossisterna på ett transparent och överskådligt sätt jämförs 
med varandra. 

Barometern skickas till de kommuner och landsting i landet som har en 
huvudkontaktperson för måltidsverksamheten, och genomförs årligen sedan 2014.  

2014-2016 har följande grossister ingått i barometern:  

• Gunnar Dafgård 

• Martin & Servera 

• Menigo 

• Svensk Cater (ny fr.o.m. 2015) 

Grossistbarometern är utformad i samråd med ovan nämnda grossister, som också ställer 
sig bakom initiativet. 

Nästa barometer 2018 
Efter att 2014-2016 ha genomförts årligen kommer Grossistbarometern fortsättningsvis att 
genomföras vartannat år.  

Vi inom Kost & Näring gör bedömningen att de första tre barometrarna har tecknat en tydlig 
bild av de offentliga verksamheternas samarbeten med sina grossister. Genom att göra 
genomförandeintervallet längre räknar vi med att i kommande genomföranden, från 2018 
och framåt, kunna peka på större rörelser i resultaten jämfört med tidigare.  

En annan viktig hänsyn är det höga generella trycket på landets kost- och måltidschefer att 
besvara olika typer av undersökningar och enkäter. I 2016 års barometer är svarsfrekvensen 
betydligt lägre än 2014 och 2015. Genom att genomföra Grossistbarometern endast 
vartannat år gör Kost & Näring sitt för att lätta på ”enkätbördan” för dem som leder landets 
måltidsverksamheter. 



 

 

 

GROSSISTBAROMETERN 2016 – RESULTAT OCH ANALYS SIDA 5 
KOST & NÄRING – FÖR SVERIGES VIKTIGASTE MÅLTIDER.           2016-10-12 

Undersökningsområden 
Denna rapport är begränsad till de områden som bedömts vara av störst relevans och 
intresse för en fortsatt konstruktiv diskussion kring samarbetet mellan de stora 
livsmedelsgrossisterna och deras offentliga kunder.  

De kompletta svaren och kommentarerna från alla tre barometrar som genomförts finns 
tillsammans med 2015 års sammanfattande rapport fritt tillgängliga för nedladdning på 
www.grossistbarometern.se. 

I denna rapport behandlas följande områden specifikt:  

• Avtal och överprövningar 

• Problemområden 

• Utbytesvaror 

• Upphandlande part: kunskap och uppföljning 

• Samlad bedömning 

Om Grossistbarometern 2016  
Följande basfakta utgör grunden för 2016 års Grossistbarometer:  

• Tid för genomförande: 21 september – 5 oktober 2016 

• Barometern skickad till: 305 kommuner och landsting 

• Svarsfrekvens: 30 % – 93 slutförda barometrar, varav 3 från landsting och övriga 

från kommuner 

• Bakomliggande antal måltider: De kommuner och landsting som svarat på 

Grossistbarometern 2016 ansvarar tillsammans för omkring 815 000 offentliga 
måltider en genomsnittlig vardag.  

Lägre svarsfrekvens 
Jämfört med 2014 och 2015 års Grossistbarometrar, där antalet svarande legat omkring 50 
procent, uppvisar årets barometer betydligt lägre siffror. En svarsfrekvens om 30 procent 
innebär att resultaten av 2016 års Grossistbarometer generellt bör tolkas med ett större mått 
av försiktighet än tidigare. 

Med det sagt; något uppenbart mönster i 2016 års bortfall, avseende exempelvis geografi 
eller kommunens/landstingets storlek, går inte att skönja. Strukturen i de inkomna svaren 
skiljer sig inte väsentligt från den i fjolårets barometer. 
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Gunnar Dafgård och Svensk Cater  
– mycket begränsat svarsunderlag  
Marknaden för livsmedelsleveranser till de offentliga måltidsverksamheterna 
domineras av grossisterna Martin & Servera och Menigo, något som också visar 
sig i det sammanlagda antalet inkomna svar på Grossistbarometern.  

För att vara tydliga med vilka antal inkomna svar som ligger till grund för 
undersökningsresultatens och denna rapports olika delar, redovisas här antalet 
respondenter som svarat ”Ja” på frågan: Levererar [Grossisten] i nuläget livsmedel till något 
eller några av de offentliga köken i din kommun/ditt landsting?  

• Gunnar Dafgård: 11 svar 

• Martin & Servera: 63 svar 

• Menigo: 54 svar 

• Svensk Cater: 8 svar  

 

Observera att nedanstående antal svar summerar till ett högre tal än antalet 

respondenter. Detta beror på att många kommuner och landsting har avtal med fler 

än en av grossisterna i barometern. 

Väl medvetna om att ett högre antal respondenter varit önskvärt, i synnerhet när 
det gäller Gunnar Dafgård och Svensk Cater, väljer vi i det följande att ändå 
presentera resultat och jämförelser för alla fyra grossisterna sida vid sida. Dock 
tillsammans med en uppmaning att tolka resultaten för nämnda båda grossister 
med extra stor försiktighet. 

Svensk Cater ny sedan 2015 
I de fall där jämförelser i denna rapport görs av och mellan grossisterna över samtliga tre år 
som Grossistbarometern genomförts, saknas för 2014 siffror för Svensk Cater. Anledningen 
är att grossisten inkluderades i barometern först från och med 2015. 
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1. Överprövningar 
Resultaten av Grossistbarometern 2015 pekade mot en skarpt nedåtgående trend 
ifråga antalet begäranden av överprövningar. Årets resultat visar att denna för 
verksamheterna positiva utveckling håller i sig. I bara ett enda fall uppger 
respondenter i 2016 års barometer överprövning som skäl till att ett ordinarie 
avtal om livsmedelsinköp för närvarande saknas. 

Det faktum att antalet överprövningar minskat kraftigt visar sig också i den 
samlade avtalsstocken. Andelen nu löpande avtal som blev föremål för  
överprövning i samband med upphandlingsprocessen minskar drastiskt, från  
20 % 2015 till 12 % 2016.  

 

Menigo eller Martin & Servera låg bakom mer än 9 av 10 överprövningar 
som begärdes i samband med upphandlingarna som föregick de nu löpande 
avtalen (fig. 3). Precis som 2015 toppar Menigo med 53 % av 
överprövningarna, även om grossistens andel av överprövningarna minskar 
med 10 procentenheter från fjolårets nivå (63 %). Martin & Serveras andel 
går istället i motsatt riktning och uppgår 2016 till 40 %, att jämföra med  
32 % året innan. 

Värt att notera är att Gunnar Dafgård eller Svensk Cater i likhet med 2015 
inte förekommer alls i statistiken kring begäranden om överprövningar. 

Ja 
20% 

Nej 
69% 

Vet ej/ej 
svar 
11% 

Fig. 1  – 2015 respektive f ig. 2  –  2016: "Blev det aktuella avtalet med [Grossisten] föremål 
för överprövning under upphandlingsprocessen?"  
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2. Problemområden i 
samarbetet  
I en av Grossistbarometerns delar ombeds respondenterna bedöma graden av 
problem på olika områden i samarbetet. Årets resultat uppvisar små skillnader i 
måltidsverksamheternas uppfattning om inom vilka områden problemen är som 
störst (fig. 4).  

Rank 

Fig. 4: I vilken utsträckning upplever du följande problem i 
samarbetet med [Grossisten]?  
Skala 1 – 6 (Inga problem alls – Mycket stora problem) 2015 2016 

1 (1) Sen avisering vid utebliven vara eller ersättningsvara 3,02 2,92 

2 (4) Uteblivna varor 2,69 2,64 

3 (2) Avtalade varor utgår ur sortimentet och byts ut mot andra varor, utan 
överenskommelse 

2,73 2,64 

4 (3) Bristfälligt packade varor 2,71 2,63 

5 (7) Varuleveranser tidigare eller senare än överenskommet  2,36 2,63 

6 (5) Leverans av andra varor än de beställda, utan att detta aviserats  2,65 2,51 

7 (6) Otillräcklig respons i samband med att brister påtalas 2,58 2,40 

8 (8) Varor skadade vid leverans 2,35 2,31 

9 (9) Svårt att få kontakt med support-/servicepersonal hos grossisten 2,19 2,07 

 Snittpoäng: 2,59 2,53 
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Servera 

Svensk Cater  Övriga 

Fig. 3: "Nu gällande avtal: Vilken eller vilka aktörer begärde överprövning?" Resultaten avser 
den totala avtalsstocken vid tiden för genomförandet av Grossistbarometern 2016. 
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Den genomsnittliga poängen, det vill säga den sammantagna graden av problem 
inom alla problemområden, faller något jämfört med 2015, till 2,53. Översatt i 
barometerns svarsalternativ ligger kost- och måltidschefernas generella 
problemupplevelse därmed mitt emellan ”Obetydliga problem” (2) och ”Vissa 
problem” (3). 

En närmare blick på de tre områden där respondenterna sammantaget upplever 
störst problem, visar att skillnaderna mellan grossisterna är betydande (fig. 5). 
Som enda grossist hamnar Menigo högre än 3, ”Vissa problem”, inom samtliga 
tre områden. I botten återfinns de båda mindre aktörerna Svensk Cater och 
Gunnar Dafgård. Även Martin & Servera placerar sig markant lägre än Menigo. 

 

 

Sett till sammantagen problemupplevelse per grossist (fig. 6) uppvisar samtliga 
utom Svensk Cater förbättringar jämfört med 2015. Gunnar Dafgård svarar för 
den mest markanta förbättringen. Med en minskning om 0,5 poäng placerar sig 
grossisten för första gången under 2, ”Obetydliga problem”, på liknande nivå 
som Svensk Cater. 
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Fig. 5: Topp 3, problemområden 2016: "I vilken utsträckning upplever du följande problem i 
samarbetet med [Grossisten]? Skala 1 – 6 (Inga problem alls – Mycket stora problem).   



 

 

 

GROSSISTBAROMETERN 2016 – RESULTAT OCH ANALYS SIDA 10 
KOST & NÄRING – FÖR SVERIGES VIKTIGASTE MÅLTIDER.           2016-10-12 

  

 
3. Utbytesvaror och avtalslängd 
Ifråga om utbytesvaror i den samlade avtalsstocken, det vill säga samtliga nu 
löpande avtal, finns ett samband mellan förfluten avtalstid och andel 
utbytesvaror: ju längre genomsnittlig avtalstid, desto större genomsnittlig andel 
utbytesvaror (fig. 7 och 8).  

Förklaringen ligger i att andelen utbytesvaror under en avtalsperiod "byggs upp" 
för att vara som högst när avtalet i fråga löper ut.  

Med hänsyn tagen till sambandet mellan avtalstid och andel utbytesvaror svarar 
Menigo för den största och mest positiva förändringen – om än från en tydligt 
högre nivå än barometerns övriga tre grossister. Trots att den genomsnittliga 
förflutna avtalstiden ligger kvar på nära nog identisk nivå jämfört med 2015, har 
andelen utbytesvaror minskat markant. 

Fig. 6: Genomsnittlig problemupplevelse, total per grossist.  
Skala 1 – 6 (Inga problem alls – Mycket stora problem). 
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Fig. 8: "Hittills under avtalsperioden, hur stor andel av varorna i avtalet med [Grossisten] uppskattar du har utgått ur 
sortimentet och bytts ut mot andra, liknande varor?" Skala 1 – 10: ju högre tal, desto större andel utbytesvaror. 

För en minskande andel utbytesvaror svarar också Martin & Servera, trots längre 
genomsnittlig förfluten avtalstid jämfört med året innan. Den minskade andel 
utbytesvaror som märks hos Gunnar Dafgård torde till stor del kunna förklaras av 
en motsvarande minskning i genomsnittlig förfluten avtalstid.  

Svensk Cater sticker ut med en tydligt ökad andel utbytesvaror, utan att detta 
motiveras av längre genomsnittlig förfluten avtalstid. Grossisten tar därmed ett 
steg bort från sin unikt låga andel utbytesvaror från 2015. 

Utbytesvarornas kvalitet 
Kost- och måltidschefernas upplevelse av utbytesvarornas kvalitetsnivå (fig. 9) 
fortsätter att förbättras. Fortfarande återfinns visserligen marknadens båda 
största grossister tydligt under snittbetyget 3 – det vill säga "likvärdig" – på den 
femgradiga skalan. Samtidigt kan både Martin & Servera, och i ännu högre 
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Fig. 7: "Vilket avtalsår är avtalet med [Grossisten] inne på i nuläget?" Skala 1 – 5  
(Första året – Femte året). 
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Ja 
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Nej 
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21% 

utsträckning Menigo, under de senaste tre åren uppvisa en stabil utveckling i 
positiv riktning. 

 

Fig. 9: "Jämfört med de ursprungligt avtalade varornas kvalitet, vilken kvalitetsnivå anser du att utbytesvarorna håller 
generellt?" Skala 1 – 5 (Mycket sämre – Mycket bättre). 

4. Upphandlande part 
– kunskap och uppföljning 
I huvudsak kretsar frågorna i Grossistbarometern kring upphandlande parts – 
det vill säga landets kost- och måltidschefers – upplevelser och bedömningar av 
grossisterna. Men barometern undersöker också verksamheternas egna insatser 
rörande uppföljning och kunskap om avtalen. Frågan om huruvida den egna 
organisationen har en rutin för uppföljning av avtalen med respektive grossist 
besvaras 2016 i nära 4 av 5 fall med ett "Ja" – en tangering av 2015 års siffror.  
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Fig. 10 – 2015 respektive f ig. 11 – 2016: "Har din organisation en rutin för regelbunden 
uppföljning av avtalet med [Grossisten]?" 
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Respondenternas betyg på sig själva om hur insatta de är i avtalen och dess 
villkor totalt sett fortsätter uppåt och parkerar sig 2016 väl över en 4 eller "väl 
insatt" på den femgradiga skalan (fig. 12). 

 

Den totala andelen avtal där respondenterna anser uppföljning sker i tillräcklig 
utsträckning uppgår i årets barometer till 73 % (fig. 13), en förbättring jämfört 
med föregående år (70 %). Fördelat per grossist ger resultaten för 
Grossistbarometerns alla tre år vid hand att det är i samarbetet med de två 
största grossisterna, Martin & Servera och Menigo, som de stora förbättringarna 
skett ifråga om avtalsuppföljning.  

Samtidigt som utvecklingen alltså går åt rätt håll bör understrykas att 
respondenterna fortfarande i mer än 1 av 4 fall anser att avtalsuppföljningen inte 
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Fig. 12: "Hur väl insatt bedömer du att du är i avtalet med [Grossisten] och dess villkor totalt sett?" Skala 1 – 5 
(Inte alls insatt – Mycket väl insatt). 

Fig. 13: "Anser du att din organisation följer upp avtalet med [Grossisten] i tillräcklig utsträckning?" 
Tabellen visar andelen som svarat "JA" på frågan. 
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är tillräcklig. En betydande förbättringspotential kvarstår med andra ord i 
verksamheterna när det gäller avtalsuppföljningen.  

5. Samlad bedömning 
Grossistbarometern ska i första hand ses som en kartläggning av specifika 
områden inom samarbetet mellan grossisterna och de offentliga 
måltidsverksamheterna, där de olika delarna inte vägs samman till en samlad 
ranking eller topplista.  

Emellertid ställs i undersökningen avslutningsvis en fråga om kommunens eller 
landstingets samlade bedömning av samarbetet: Allt sammantaget, hur nöjd är du 
med samarbetet med [Grossisten]? Observera att resultaten här nedanför (fig. 14) 
alltså ska ses som en komplettering till övriga resultat – och inte som en enskild 
siffra som "säger allt".  

Jämfört med 2015 sticker en kraftig förbättring av omdömet för Gunnar Dafgård. 
Svensk Cater får istället sämre omdömen jämfört med fjolåret. Till följd av det 
låga antalet respondenter för dessa båda grossister bör resultaten, som tidigare 
nämnts, dock tolkas med extra stor försiktighet. 

Mellan de två största grossisterna ökar avståndet ytterligare i respondenternas 
samlade bedömning. Medan Martin & Servera fortsätter sin klättring uppåt – 
och nu delar förstaplatsen med Gunnar Dafgård – ligger Menigo oförändrat på 
samma, betydligt lägre nivå som vid tiden för genomförandet av 2014 års 
Grossistbarometer.  

Fig. 14: "Allt sammantaget: hur nöjd är du med samarbetet med [Grossisten]?" Skala 1 – 10 (Mycket 
missnöjd – Mycket nöjd). 
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För Sveriges viktigaste måltider. 
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