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HARRYSRAPPORTEN
Trender, beteenden och attityder som formar morgondagens nöjesliv.
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Gamla nöjesbeteenden
begravs och nya växer fram

ågot frustrerade över hur lite branschen vet om
rådande trender bestämde vi oss för att göra slag
i saken och skapa en framtidsrapport som utifrån
olika perspektiv belyser beteenden och trender.
Vem vill inte veta vad morgondagens gäst går
igång på? Hur ser nästa generations gäster på ett
restaurang- eller nattklubbsbesök? Vad definierar en
lyckad utekväll? Hur mycket lägger vi på nöjen och
så vidare?
Vi tog kontakt med Kairos Future för att tillsammans
förstå de faktorer som påverkar morgondagens nöjes
konsument. Att återkommande skapa en rapport
om framtiden är oerhört lärorikt, både för oss som
skriver den och förhoppningsvis även för dig som
läser den. Branschen behöver mer fakta på bordet och
förflytta sig från kvalificerat tyckande till att i högre
utsträckning veta mer om framtiden. På det här sättet
hoppas vi bidra till den förflyttningen.
De ekonomiska prognoserna för restaurangbranschen
pekar rakt uppåt, mer uppåt än för dagligvaruhandeln.
Superkul! Men, för att lyckas måste vi bli ännu bättre
på att förhålla oss till rådande trender.
Trevlig läsning – vi ses på krogen!

Niclas Möller
vd, harrys
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Gustav Löfving
marknadschef, harrys
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sid. 6–13

9.

Det sjuder i krog- och
restaurangvärlden
Så här ser det ut idag. Tydliga
förändringar som påverkat och
påverkar branschen. Hur förändrar
digitaliseringen förutsättningarna?
Är det så att förändringarna har börjat ta fart,
men att vi bara sett
början än?

sid. 14–39

75%

50%

10.

Fenomen och trender
I det här avsnittet kikar vi på elva fenomen och nio tillväxttrender
som gäller för branschen. Allt från det att folk vill gå på nattklubb
mitt på dagen till att det bästa är om restaurangens morötter odlas
på taket. Och vi funderar kring appar, 3D-skrivare och spelteorier.

SKRÄDDARSYDD ÖL

VATTENSOMMELIERER

11.
sid. 48–59

Svensken och festen
Antingen går vi ut ofta eller sällan. Hur kan branschen anpassa
sig för att möta båda målgrupperna? Hur hanterar vi nästa
generation – som kan sägas vara en mysgeneration (som är
ständigt uppkopplad)? Och kan krogen återvinna dejtarna?

HÄRODLAT

12.

AIRDINE - SOCIAL DINING
sid. 60–61

Nöjeskronan
Så här spenderar vi svenskar våra
pengar på nöje.

sid. 40–47
De fyra nöjestyperna
Vi har kommit fram till att det finns fyra
typer eller sinnesstämningar som går på
krogen. Hur anpassar sig branschen för att
tillgodose deras behov? Måste branschaktörerna
välja en av typerna att rikta in sig mot? Eller kan
allas önskemål mötas?
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25%

sid. 62–71

sid. 72–79

Spåkulan
Med hjälp av branschexperter har vi
tittat på vad framtiden kan innehålla.
Är det dags för tebarer, vattenbutlers
och virtual reality-restauranger? Ska
krogen flytta hem till gästerna? Vi
spekulerar och experterna säger sitt.

Avslutning
Här rundar vi av med några sista
funderingar, lite om vår metod samt
anger källor och annat smått och
gott.
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DET SJUDER I

KROG- &
RESTAURANGVÄRLDEN
Alla har någon gång besökt en restaurang eller en krog.
Åtminstone har alla en uppfattning om vad det är, vad
som sker där och varför man går dit. Hela 96 % av Sveriges
befolkning går på restaurang kvällstid minst en gång per
år, nästan hälften går ut minst en gång i månaden. Det är
höga siffror, men branschen kan inte luta sig tillbaka.
Den yngre generation som nu når restaurang- och
kroglandskapet har nya typer av beteenden och
värderingar. Det påverkar vad de förväntar sig
att uppleva.
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DET SJUDER I KROG- & RESTAURANGVÄRLDEN

TRE TYDLIGA
FÖRÄNDRINGAR IDAG
Tre tydliga pågående förändringar som formar den marknad
branschen verkar på är urbana livsstilar, en åldrande
och mer mångkulturell befolkning samt en ny syn på
nattklubbar. Men branschen påverkas även utifrån.

DEN DIGITALA
VERKLIGHETEN
Digitaliseringen skapar både möjligheter och utmaningar.
Regeringen vill digitalisera restaurangbranschen. Det ska
underlätta för branschen att fokusera mer på drift och
utveckling än rapportering till myndigheter.
Parallellt blir gästerna allt mer digitala. I gruppen 18–24
år uppdaterar 44 % sin Snapchat före utgång. Under kvällen sjunker siffran till 36 % och efter kvällen är siffran 32 %.
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En gäst på en restaurang eller en krog är således inte
ensam i traditionell bemärkelse. Den är uppkopplad
mot kompisgänget, familj, bekanta, dejtingsajter och
rejtingsajter (exempelvis Tripadvisor). Det skapar en ny
konsumentmakt som krögare behöver förhålla sig till.

1. Urbaniseringen påverkar enormt
Den starka urbaniseringen innebär växande städer. De
inflyttade söker nya tillhörigheter, skapar lokala byar och
letar efter genuina upplevelser och varumärken. Dessa
nya värderingar och beteenden sprids sedan ut i landet
via digitala kanaler.
2. Vi blir äldre och mer mångkulturella
Sverige är ett land med en åldrande och alltmer internationell befolkning. Det påverkar självfallet krogar och
restauranger.
Om 30 år är var fjärde invånare 65 år eller äldre. Det är
en konsumentgrupp som är vana vid ett aktivt nöjesliv
och skapar en stor efterfrågan i krog- och restaurangbranschen.

Antalet invandrade medborgare förväntas ligga på en stadig nivå. Detta innebär att Sverige fortsätter utvecklas som
ett land med många olika synsätt, traditioner och livsstilar.

Och det måste branschen anamma.

3. Är det god natt för nattklubbarna?
Nattklubbarna är bland de första som känner av ett
minskat underlag. De nya beteendena stämmer inte med
de upplevelser traditionella nattklubbar erbjuder. I vår
enkät framgår att hela 70 % går på nattklubb max en gång
per år. Det stämmer överens med ett mönster som kan
ses bland trenderna. Dels söker gästerna nya platser och
koncept där de får vara med och skapa upplevelser, dels
efterfrågas fräscha och moderna koncept.
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DET SJUDER I KROG- & RESTAURANGVÄRLDEN

– TOPP 5 –

DÄRFÖR
GÅR FOLK PÅ
RESTAURANG
EN VARDAG

Förvånansvärt många går ut av det rationella skälet, att äta.
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DET SJUDER I KROG- & RESTAURANGVÄRLDEN

FÖRÄNDRINGAR
KOMMER OCKSÅ FRÅN
ANDRA BRANSCHER

Utöver nya beteenden påverkar externa trender krogar
och restauranger. Nya tjänster och innovationer i vardagen
gör att det krävs nya förutsättningar för att bli framgångsrik som krögare.
Det handlar om att skapa nya affärsmodeller som
levererar det konsumenten söker – nöjesupplevelser på
sina villkor. Två exempel är att leverera maten via UberEats
till de som föredrar att äta hemma, eller att skicka ut en
bartender eller kock till förfesten eller middagen.
Framtidens restaurang är annorlunda
Enligt Nanna Waktel, VD på Berns Salonger i Stockholm
finns en ny syn på vad en krog ska leverera. I Stureplansgruppen går nattklubbsdelen ned till förmån för restaurang och hotell.
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Hon menar att en restaurang idag är mer än en plats där
man äter. Det handlar minst lika mycket om social gemenskap och upplevelse. Ett ökat fokus på musik och nöje gör
restaurangen till den nya klubben. Det gör att den gamla
klubben får svårare att ta betalt för samma nöjesupp
levelse som restauranger erbjuder.
Förändringarna kommer att bli än större
Sammantaget kan man säga att det har börjat sjuda i
krog- och restaurangvärlden, men att det inte stormkokar
än. Med denna rapport som bas tror vi att det under de
kommande 5–10 åren kommer att hända mer än vad som
skett de senaste 50 åren. Är branschen och du beredd?

Vårt mål med rapporten
• Att förstå vad som är på gång att förändras och hur
konsumenterna kräver att branschen anpassar sig.
• Inspirera, provocera och skapa diskussioner i branschen.
• Höja temperaturen av innovation och utveckling i en
bransch som har oändligt stora möjligheter.
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FENOMEN
Dagen är den nya natten
Livet är gränslöst, så varför ska vi
bara gå ut på natten?

360-sensorisk
I framtiden måste alla sinnen
få sitt på krogen.

Social hållbarhet
Vi har redan omfamnat ekologin,
nu vill vi hjälpa våra medmänniskor.

Clean eating culture
Det hälsosamma kroglivet är
på frammarsch.

Sluta släng
Det blir allt viktigare att inte
slänga mat.

Foodies blir foodgeeks
Matintresserade konsumenter
kan påverka hela världen.

Dynamisk prissättning
Varför ska mat och dryck alltid kosta
lika mycket?

Restaurant-2-home
Om inte gästen kommer till
krogen får krogen komma till gästen.

Regissören
Konsumenterna vill bli mer delaktiga
i upplevelsen.
Datadrivna menyer
Kommer framtidens menyer att formas av våra tidigare beställningar?
Appertainment
Är det apparna som styr vart vi
går framöver?

Rapporten bygger på metoder inom omvärldsanalys.
Genom att använda Framtidspanelen har vi spanat,
värderat och analyserat vad som väntar. Med hjälp av
några av branschens skarpaste hjärnor har en första
karta skapats, fylld av spännande och utmanande
fenomen och trender som påverkar gästerna,
restaurangerna, krogarna och utelivet.
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TILLVÄXT

Delningsekonomi – sharing is caring
Konsumenterna vill dela med sig,
kan branschen hjälpa till?
Food printers
Går det att skriva ut gourmetmat?
Nischade livsstilsfester
Allt fler arenor nischas mot nya
och avgränsade livsstilar

MOGNA
Silverclubbing
I framtiden är medelålders
ungdomar allt viktigare
som målgrupp.
Nattklubbstransformation
Kan den traditionella nattklubben förnya
sig?

Urban tribes
Allt fler blir stadsbor,
det förändrar hur vi går ut.

CollaboLocavego
ramania
Grönsaker är
Samarbeten
bra, men bäst
över gränserna
är de när
ritar om krog- och
de odlas
restaurangkartan.
i närheten.
Sundhetsfestaren
Man kan ha roligt utan
sprit – nu chansar fler
på det.
Rejtingsamhället
Varje krog kan bedömas när
som helst och måste bemöta det.
Gamifaction
Ska engagemanget öka måste
branschen våga spela spelet.

Den digitala servisen
Kan servisen bli mer
automatiserad och
mer personlig
samtidigt?

N.B. De mogna trenderna beskrivs tidigare. Nu kör vi på med fenomenen och tillväxtfaktorerna.

GENOMSLAG PÅ
MARKNADEN

FENOMEN
I det här avsnittet presenterar vi trender som i grunden
förändrar hur konsumenter ser på nöjeslivet, men också på
livet i stort. Det föder ett starkt behov av en nöjeslivsbransch
som är på tårna och som vill möta framtiden.
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FENOMEN

1. DAGEN ÄR DEN NYA NATTEN
Nanna Waktel på Berns menar att definitionen på fest är på väg att
förändras. Då är det relevant att fråga sig om inte branschen måste
glömma klockan och vara lika attraktiv oavsett tid på dygnet.

Handlar fest om att dricka och dansa
eller är det en fråga om att uppleva
saker? Om det senare är sant, då behöver det inte vara kväll för att festen
ska dra igång, menar Nanna Waktel.
Vi lever i allt mer kontinuerliga
flöden. Det gränslösa dygnet gör att
aktiviteter som traditionellt kopplas
till natt/dag sker när som helst. Vi
jobbar på kvällarna, tränar under
lunchen och arbetar på väg hem.
Nattklubben som bara
är öppen över lunch
Digitaliseringen och en allt högre
tillgänglighet ger aktiviteter en ny
mening när de förläggs på andra
tider. Festandet är inget undantag.
Nu behöver det inte vara midnatt för
att hänga på klubb. Två exempel på
detta är:
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• Lunch Beat: gästerna dansar
och har kul under en timme. Det
som är annorlunda är att allt sker
kl. 12–14, det är alkoholfritt och
efteråt går alla tillbaka till jobbet
eller skolan.
• Out of Office: ett nattklubbs
koncept som håller öppet kl. 17–21.
Det lockar mängder av gäster och
genom att byta arenor behålls den
fräscha och nya känslan i konceptet, samtidigt som gästen känner
igen sig i den bra upplevelsen.

Passning till branschen
• Optimera användandet av dina
lokaler. Lämpar dom sig kanske
för en dagsfest?
• Skapa koncept på samma sätt
som du idag gör när du aktiverar
din nattklubb/krog.

32 % av alla 25-35-åringar
besöker återkommande
svartklubbar.
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44 % föredrar att handla
från företag som uppträder
etiskt korrekt.

2. SOCIAL HÅLLBARHET
Nu när eko nästan är standard i vår konsumtion skiftar fokus till våra
medmänniskor. Utvecklingen i världen gör att allt fler vurmar för sin
nästa. Det här är en stor möjlighet för branschen att göra gott.
Allt fler människor är nödställda på
grund av krig, terror och en ökande
ekonomisk polarisering. Hållbarhet
i sociala frågor är ingen nyhet, men
kommer att anta nya former och uttryck framöver. Det finns restauranger
som tar det sociala åtagandet ett
steg längre och erbjuder människor
i utanförskap chansen att komma
in i samhället igen.
Nöjesarenor kan förbättra
livet för utsatta
Kan det vara en god affärsidé att
vara en godhjärtad samhällsmedborgare? Svaret är ja, och det finns
flera goda exempel på det:
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• Second Shot i London ger hemlösa jobb under ett halvår för att
ge dem en nystart. Dessutom kan
gästerna välja att donera en måltid till nödställda när man betalar.
• Jamie Oliver lanserade restaurangen Fifteen Cornwall 2006 i
syfte att ge arbetslösa ungdomar
i Cornwall ett jobb och chansen
att lära sig kockyrket.
• People’s Supermarket i London
säljer matöverskott till lägre priser
till människor med låga inkomster.
Vinsterna investeras tillbaka i
samhället för att finansiera stöd-

tjänster såsom skuldrådgivning,
matlagningskurser, men också
workshops i att skriva CV och
träna inför anställningsintervjuer.

Passning till branschen
• Hitta ett CSR-engagemang som
är relevant för din verksamhet.
Något som har en tydlig koppling till ditt varumärke eller din
produkt du säljer.
• Skapa inte ett CSR-engagemang
bara för att göra det.

3. DYNAMISK PRISSÄTTNING
Beläggningen skiftar kraftigt på krogar och restauranger. För att
bemöta det kan dynamisk prissättning erbjuda en ny affärsmöjlighet
– och det är främst appar som möjliggör det hela.
Digitaliseringen gör det lättare att
anpassa priserna efter den efterfrågan som finns. Dynamisk prissättning
är utbrett inom flyg-, underhållning-,
och hotellindustrin samt detaljhandel. Nu är den på väg in i krog- och
restaurangbranschen.
Appar som alltid levererar rätt pris
Dynamisk prissättning är värdeskapande för både gäst och restaurang.
Vi ser flera exempel på detta inom
restaurangsarenan i form av olika
appar.
Requested är en sådan. Via den
appen drar restauranger in kunder
under lågtrafik genom att förhandla

smarta rabatter. Gästerna erbjuder
sig att betala ett visst pris och de anslutna restaurangerna får 15 minuter
på sig att tacka ja eller nej.
Ett annat exempel är Sanmen
Road Intelligent Farmers Market i
Shanghai. Där finns en skärm med
prisinformation för alla jordbruks
produkter som säljs på marknaden.
Den uppdateras i realtid vilket gör
hela processen mer transparent för
alla inblandade parter.

Passning till branschen
• Ta hjälp av de digitala kanaler
du har tillgängliga och råd med.
Kommunicera löpande med dina
gäster om dina rörliga priser.
• Ta hjälp av din kassaleverantör
för att analysera din försäljning
och prissättning.
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4.
REGISSÖREN
Gästerna vill bli mer och
mer delaktiga i upplevelsen.
Krogar som erbjuder rätt typ
av delaktighet kan skaffa sig
ett försprång och ta bättre
betalt.

Gränslöshet fortsätter vara en
genomgående aspekt i våra liv.
Människor vill påverka och sedan
betala för det de själva varit med
skapare till. Drivkraften är den
ökande status som upplevelser har.
Nyckeln till framgång är
känslomässig attraktion
De restauranger som kan skapa
upplevelser eller en känslomässig
attraktion kring produkter och
varumärken kan ta bättre betalt och
får ett försprång. Men konkurrensen
är hård. Utvecklingen drivs mot allt
mer unika upplevelser och dessa ska,
förutom att leverera ett mervärde,
också förändra och förbättra oss på
olika sätt.
Det blir allt viktigare för gästen att
välja nivå på involvering och därmed
regissera sin egen upplevelse. Vi
ser fler skräddarsydda restaurang
besök. Detta accentueras ännu mer i
den yngre generationen som är van
vid att alltid vara med och få snabb
respons och feedback.
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5. DELNINGSEKONOMI
– SHARING IS CARING
Idag vill många konsumenter inte köpa till sig själva, det är finare att dela.
Det utmanar krogbranschen, men samtidigt skapas nya affärsmöjligheter.

Passning till branschen

Delningsekonomin bygger på en
förflyttning från att äga saker till att
få tillgång till produkter och tjänster.
Konsumenter handlar, delar och
byter sinsemellan. Digitala platt
formar och varumärken kopplar ihop
konsumenter i stora nätverk. Det
här drivs av ekonomiska, etiska och
miljömässiga skäl. Delning handlar
också om ett mindset. Att tänka
cirkulärt i vardagen är allt viktigare
för allt fler.

• Öka flexibiliteten i menyn och låt
gästerna påverka sin maträtt i
större utsträckning.

Måste krogen flytta hem till folk?
Delningsekonomin utmanar de

traditionella aktörerna. Den bygger
på att vara en förmedlare mellan
konsument och slutprodukt, vilket
betyder att företaget inte äger någon
produkt. Airbnb äger inga fastigheter,
Spotify äger inga musikbolag, Uber
äger inga bilar. Kanske kommer
världens största restaurangkedja inte
äga några restauranger i framtiden.
Flera bolag agerar idag förmedlare
mellan hemmakockar och gäster
i målet att erbjuda en god och
trevlig middag hemma hos andra.
Dessutom erbjuds gemenskap och
delning, vilket förstärker upplevelsen.

Konsumenternas längtan efter ett
mer hållbart agerande kommer
förmodligen att fortsätta driva trenden i framtiden. Och kanske måste
krogarna ge sig in i det här och våga
flytta hem till folk.

Passning till branschen
• Någon med mycket kapital får
stå för utvecklingen av dessa
tjänster. Om du får möjlighet att
bli en del av liknande lösningar
som Airbnb men för vår bransch,
testa!
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6. DATADRIVNA MENYER
Traditionellt har gäster valt från en tryckt meny. I framtiden kanske
menyn styrs av tidigare beställningar och preferenser.

Menyer som skapas efter gästens
smak, preferenser och tidigare val.
Science fiction? Kanske igår, men
idag är de här.
Restaurangerna har börjat samla
in kunddata via appar och cookies
för att på allvar börja generera data
som skapar bättre upplevelser. Detta
ställer krav på digitaliseringsinsikt,
it och organisation. Samtidigt måste
apparna locka gästerna, alternativt
ska gästerna kunna spåras på stället.
Appar ger mervärde till
gäster och leverantörer
Starbucks använder appar för att ge
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mervärde och samtidigt lära känna
kunderna. De erbjuder bland annat
konsumenterna att beställa och
betala i förväg. Kunden får en ungefärlig tid för hämtning och slipper
köandet.
Ett annat sätt att samla in kunddata
är beacons. Appen Wisely fungerar
som en lojalitetskort. Samtidigt
larmas restaurangen så fort en ny
Wisely-kund kommer in i lokalen.
Personalen får information om
kundens matpreferenser, besöks
historia och recensioner. Det ger nya
möjligheter att erbjuda en högklassig
matupplevelse.

Passning till branschen
• Investera i system som ger dig
möjlighet att bättre anpassa
upplevelsen efter gästens
önskemål.
• Våga hoppa på tåget och testa.

7. FOOD PRINTERS
En stor teknisk revolution är 3D-skrivarna. Redan nu är de på
väg in i restaurangköken och i framtiden kan det mycket väl
vara så att många maträtter skrivs ut istället för att lagas.
Matprintern är på väg att bli ett allt
vanligare redskap i professionella
kök. Nyfikenheten är stor på vad
3D-skrivaren kan addera till mat
upplevelsen.
Pop-up och 3D – början på
en ny era?
Det finns skrivare som kan skriva ut
kakor i degform. Och den nederländska firman ByFlow har tagit fram en
bärbar 3D-skrivare som, tack vare
utbytbara munstycken, kan skriva
ätbara material som choklad,
hummus, kött, ost och deg. Och
ByFlow har tagit konceptet ett steg

vidare med pop-up-restaurangen
Food Ink där de samarbetar med
kända Michelinkockar.
3D-skrivarna öppnar nya möjligheter till matskapande som inte kan
göras av en människa, vilket speciellt
kockarna ser som en fördel. De är
nyfikna och villiga att experimentera,
vilket är ett måste för att påverka
konsumenternas inställning till
3D-mat.
Givet att tekniken blir allt billigare
är det troligt att matprintern snart
är lika oumbärlig och naturlig som
ugnen eller mikron.

Passning till branschen
• Bevaka utvecklingen på avstånd.
• En ny teknik som behöver
utvecklas på många sätt innan
den blir kommersiellt gångbar.
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Ett exempel är appen Keyflow som guidar gästerna i nattklubbslivet.

Kappa Bar är en framgångsrik e-sportbar i Göteborg.

8. APPERTAINMENT
Appar blir allt viktigare för konsumenter när de väljer vart de
går ut. Att hänga med här skapar stora möjligheter för krogar
att synas i en värld där alla skriker högt för att nå ut.
Ditt personliga varumärke byggs av
vad du äter eller inte, med vem du
umgås eller inte och var du syns eller
inte syns. Idag är det svårt att hålla
koll på de coolaste evenemangen,
men självklart finns det appar för det
också.
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Apparna väljer och fixar företräde
Logiken är att när man ska gå ut
ska man hänga på bra ställen och
umgås med kul folk. Även om man
är i en okänd stad. Apparna väljer
ut exklusiva unika events, med hjälp
av experter inom upplevelse och
tech-branschen, och allt kunden
behöver göra är att välja rätt.

Andra appar fokuserar på att
erbjuda inträde till populära ställen.
Då behövs inte rätt kontakter för
att komma in på rätt uteställe.
Dessutom använder appen dynamisk
prissättning. De här tjänsterna lockar
speciellt yngre konsumenter som
inte gillar att planera i förväg och
gör allt via sin telefon. Hela utgången
– research, beställning, betalning,
bekräftelse, och inträde – finns i en
och samma app. Telefonen är på
väg att bli konsumentens väg in i
nöjeslivet.

Passning till branschen
• Om plånboken tillåter och du
tycker att en app skulle öka
gästupplevelsen – investera.
• Bli en del av redan existerande
verktyg såsom Keyflow,
Tripadvisor, Swish etc.

9. NISCHADE LIVSSTILSFESTER
Idag är det livsstil snarare än demografi som knyter ihop människor.
Därför är det viktigt för branschen att skapa koncept som lockar
både unika livsstilar och en bred publik.
I kölvattnet av allt fler fragmen
terade livsstilar eftersöks och
tillhandahålls arenor och platser för
nischade livsstilsfester. Det kan vara
ett vardagsrum med innerstadstjejer,
en bilträff för rockabillys eller något
helt annat.
Det som tidigare organiserades
av konsumenterna själva, eller
omedvetet av nöjeslivsaktörer, har
nu allt oftare krogar som medvetna
arrangörer. Bland annat har
Meltdown satsat på över 20
e-sportbarer i Europa.

Kan spelare och soffpotatisar
lockas ut?
Kappa Bar i Göteborg är en av de
krogar som tilltalar denna målgrupp.
Här möts erfarna gamers och en
publik som bara vill gå ut. Just
gaming är området där det här är
tydligast. Tittar vi på nästa generations krogbesökare (15–24-åringarna)
spelade 50 % av dessa i dataspel
i genomsnitt 58 minuter per dag
(Mediebarometern, 2014). Det säger
sig självt att det krävs nya koncept
för att locka ut den här publiken.
Även intresse för TV-serier och
populärkultur kan vara grogrund för

nya spännande koncept. Coventry
pub visar exempelvis Game of
Thrones och bjuder på gratis
popcorn.

Passning till branschen
• Om den lokala marknaden är
tillräckligt stor kan det vara bra
att tydliggöra vilka livsstilar man
vill attrahera.
• Budskap som bara vissa förstår,
eller mat som har en tydlig
förankring i vissa sub-grupper
ger möjligheter att skapa nya
spännande koncept.
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FENOMEN

När hotellkedjan Nordic Choice bytte stora tallrikar mot små i 52 av sina restauranger minskade matavfallet med 20 %.

10. DEN DIGITALA SERVISEN

11. SLUTA SLÄNG

Mobilen är perfekt för att få snabb service för gäster.
Samtidigt kan digitaliseringen skapa en bättre personlig
service om den används rätt.

Matsvinnet kritiseras allt mer. För branschen, som redan är
duktig på att ta hand om råvarorna, kan det bli en framgångsfaktor att marknadsföra detta mot konsumenterna.

I en tid av växande digital
konsumentmakt finns det inte
utrymme för aktörer utan koll på
läget. Allra minst om man serverar
mat. Den digitala servisen kan vara
ett svar på detta och är ett sätt att
standardisera mötet med gästen för
att säkra kvaliteten och tillföra en ny
sorts lust till besöket.
Tekniska lösningen är avgörande
Mother i Stockholm var tidigt ute med
beställningar via läsplatta i bordet.
Servicen bestod främst av runners
som levererade maten och skötte
betalningen. Tekniken blev tyvärr för
komplicerad och tog bort fokus från
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den fantastiska restaurangen, maten
och upplevelsen i stort. Mother är ett
bra exempel på hur viktig den tekniska lösningen är. Den kan både hjälpa
och stjälpa.
Pinchos är ett strålande exempel
på en restaurangkedja där den
tekniska lösningen är grundbulten i
verksamheten. Med ett egensnickrat
kassasystem och en väl fungerande
app har kedjan full kontroll på
sina gäster som både beställer och
betalar via appen. Idag betalar 75%
av Pinchos kunder via appen, resten
med kort. Gästerna hämtar själva sin
mat i köket och drycken i baren.
Pinchos visar att det går att

kombinera digitala hjälpmedel med
en fullgod restaurangupplevelse.
Idag finns det till och med restauranger som låter gästerna beställa
via Facebook Messenger. På KFC i
Shanghai beställer gästerna till och
med via robotar.

Passning till branschen
• Var beredd på att servisens roll
förändras.
• Förbered er på att skapa en ny
kombination av mänsklig service
och digital effektivitet.

Restauranger är redan exceptionellt
duktiga på att ta hand om råvarorna.
Många kök anpassar menyerna
utifrån vad som finns i kylskåpet. Att
sylta, torka, salta och röka råvaror för
att undvika att kasta mat har blivit
ett mantra i stora delar av samhället.
Mer ansvar. Färre förpackningar.
Det arbetet kliver nu in i matsalen,
syns på menyn och påverkar
varumärket. Att visa att matsvinnet
minimeras kommuniceras mer och
mer. Ett exempel är måltidsbutiken
Panini som kallar sig en noll-slöseriaktör. Samtidigt görs en social insats
genom att allt som inte sålts under

dagen skänks till Stadsmissionen.
Teknikutvecklingen driver på sluta
släng-rörelsen. Det finns appar som
säljer matöverskottet från restauranger, kaféer och mataffärer till
rabatterade priser. Dessutom ökar
konsumenternas intresse för att
undvika spill och skräp. Det finns
butiker helt utan förpackningar. Vissa
matbutiker, till exempel Coop, har
börjat sälja fula frukter och grönsaker.
Tidigare slängdes de på grund av
estetik eller utgångsdatum, nu säljs
de med framgång. Restaurang Rub &
Stub i Köpenhamn baserar sin
verksamhetsmodell på samma idé.

Passning till branschen
• Optimera menyn.
• Optimera portionsstorlekarna.
Studera tallrikarna som hamnar
i disken. Vad slänger gästerna?
• Sätt inte meny för lång tid i
förväg. Använd de råvaror du
har tillgång till.
• Ta reda på om någon kan
återanvända det du ändå slänger.
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TILLVÄXTTRENDER
På de kommande sidorna presenterar vi tillväxttrender
som skapar nya affärsmöjligheter för branschen. Många av
dem kan locka helt nya grupper till arenan.
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1. SUNDHETSFESTAREN
Allt fler tycker att de inte behöver alkohol för att ha roligt när
de festar. Och ett starkare hälsoideal påverkar också. Det gör
att branschen kan och måste testa nya vägar.
Tidigare i rapporten har vi redovisat
ett helt nytt synsätt på alkohol bland
unga. De som är i åldern 18–24 är
minst intresserade av att gå ut och
supa/bli berusade. Det förändrar hela
spelplanen för branschen.
Hälsosamma nöjen är det nya
Trenden Sundhetsfestaren drivs på
av andra trender med fokus på hälsa,
träning och ansvarsfull kosthållning.
Den här trenden styrs av konsumenter
som inte vill behöva göra avkall på
en kul nöjeskväll bara för att de inte
blir berusade eller använder andra
rusningsmedel.
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Club Sober i Umeå har anammat
trenden och på torsdagskvällar är
det alkoholförbud. De som jobbar där
är nöjda. Mindre kladd, färre spyor
och otrevligheter. Förhoppningen är
att kunna utöka till helgerna, säger
Margret Björgvinsdottir, discjockey.
I dagsläget drar inte de alkoholfria
drinkarna in lika mycket pengar,
men hon hoppas att framtiden blir
annorlunda.

Passning till branschen
• Leverantörerna måste bli bättre
på att erbjuda alkoholfria/svaga
drycker.
• Barpersonalen måste bli
bättre på att erbjuda minst lika
spännande och goda alkoholfria
alternativ.
• Se över helheten, allt från snacks
till hela menyn. Sundhetsfestaren
finns överallt.

2. LOCAVEGO
Den här trenden beskriver mötet mellan de vegetariska
och närproducerade rörelserna. Och de ställer såväl krav
som öppnar möjligheter för branschen.
Grönt och närodlat är starkt
sammanlänkade. Vegetariskt växer
och blir alltmer populärt, pådrivet
av trenden Clean Eating Culture och
en ökad miljömedvetenhet bland
konsumenterna. Det lokala växer i
betydelse när nya odlingskoncept
möjliggör att den gröna staden blir
verklighet.
IKEA är förstås med på tåget
IKEA introducerade nyligen »The
Farm« – en odlingsstation som
bygger på hydroponik, en teknik
som innebär att odla växter i näringslösning helt utan jord. Det är IKEAs

förhoppning att tekniken anammas
av restaurangbranschen så att
ingredienserna på riktigt blir lokala.

Passning till branschen

Mer grönt, även på mackarna
Vegetariska trender fortsätter också
påverka traditionella produkter. Ett
exempel är Banza, gjort på kikärtor
istället för mjöl, vilket skapar en
sundare och mer proteinrik pasta.
Under 2016 lanserade Preem en
delvis vegetarisk korv. Den kom
med ett löfte att halvera klimat
påverkan jämfört med en vanlig korv.
Dessutom innehöll den fler vegetabiliska ingredienser, vilket både kunden
och miljön mår bättre av.

• Se över menyn – säkerställ att det
finns spännande fusioner mellan
kött och grönt.

• Skapa nya, spännande koncept
och produkter.

• Börja odla (gästerna plockar
gärna tomaterna till sin egen
sallad).
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3. CLEAN
EATING
CULTURE
Allt fler vill äta mer
hälsosamt. Det påverkar
menyerna och hur mat
upplevelsen paketeras.
Clean Eating Culture är en av de
senaste kosttrenderna från USA. Den
bygger på att välja rena råvaror med
naturliga smaker och tillsatser. Vilket
ska ge oss bättre humör, skarpare
hjärna, färre inflammationer, lugnare
mage, mer energi, starkare immunförsvar, bättre sexliv, skydd mot
cancer, fräschare hy och skydd mot
hjärt- och kärlsjukdomar.
Fler vill må bättre
Idag föredrar nästan 65 % av
konsumenterna världen över färska
varor och produkter, och siffran
förväntas öka. Det har branschen
upptäckt. Två exempel:
• 7-Eleven i Norge har börjat sälja
Salma Raw, färsk sashimi förpackad
i en smidig förpackning. Rätten är
ett hälsosammare alternativ till
storsäljaren varmkorv.
• McDonald’s Next i Hong Kong
erbjuder en salladsbar med 19
ingredienser som gästerna själva
kan kombinera.

Passning till branschen
• Utbilda personalen i hur de ska
ta hand om dessa önskemål.
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Dessutom uppger hälften av de
globala konsumenterna att de
försöker gå ner i vikt. Och av dessa
uppger tre fjärdedelar att de planerar
att skifta fokus mot mer naturlig och
fräsch mat. Allt det här kommer att
vända upp och ned på branschens
materbjudande.

4. FOODIES BLIR FOODGEEKS
Sociala medier har skapat en ny maktfaktor – foodies med stor
publik. Branschen måste vara redo att agera utifrån det här och
anpassa sig efter vad konsumenterna vill ha.
Foodies är konsumenter som sätter
maten först. Med ett förfinat intresse
lägger de stora summor pengar
på mat och restaurangbesök. De
värderar, reflekterar och sprider
sina åsikter via sociala medier.
All makt åt foodien
Att foodien är mäktig har kockar varit
medvetna om under en tid. Men nu
tillåter fler och fler sig vara mat
intresserade kritiker utan att behöva
åka på turné bland världens Guide
Michelin-restauranger.
Youtube-kanalen »Matgeek« drivs
av Johan Hedberg. Hans plattform

följs av närmare 100 000 personer och
vissa klipp har runt en halv miljon
visningar. Det har gjort honom till en
matkraft att räkna med.
Johan symboliserar en strömning
där mat och nörderi har blivit tillgängligt för de många. Klippen riktar
sig till vanliga konsumenter och
skräddarsys också för de han vet har
behov av att lära sig bra och enkel
kosthållning med finess. I klippen »Mat
för Gamers« riktar han sig till unga
dataspelsintresserade, en grupp som
i vanliga fall inte förknippas med
matlagning.

Diskussionen har bara börjat
En projektion är att matdiskussionen
online fortsätter att utvecklas i takt
med den logik som finns på sociala
medier. Det vill säga en avskalad,
icke-producerad och ärlig framtoning
som sätter ämnet först, något som
konsumenten uppskattar.

Passning till branschen
• Matdiskussion ägs inte av anonyma kritiker – tyckandet engagerar
konsumenten, agera utifrån det
• Krogarna har möjlighet att bli en
del av diskussionen – ta chansen

5. 360-SENSORISK
Vi har fem sinnen. Varför har inte branschen uppmärksammat
det fullt ut tidigare? Genom att attrahera fler sinnen kan affären
förbättras och utökas.
En allt starkare rörelse inom
branschen betraktar numera
platsen som en möjlighet att leverera
360-upplevelser. Konsumenten har
inte bara ett sinne att tillfredsställa
– en noga genomtänkt totalupplevelse handlar om doft, syn, känsla,
synintryck och mycket mer.
Att dofta som ett hotell
och äta med själen
The W hotel är en kedja som profilerar
sig bland annat med sin speciella
doft. Den har blivit en signatur och

en upplevelse som gör att gästerna
kommer åter. Doften kan även köpas
så att gästerna skapar samma
känsla hemma.
Sublimotion på Ibiza, är ett noga
genomtänkt och designat koncept
från kocken Paco Roncero. Ätupplevelsen är sammansatt med hjälp av
bland annat illusionister, arkitekter,
koreografer och ingenjörer. Det lyfter
gastronomin till helt nya upplevelser.
Det här är bara två exempel på hur
en krog kan fånga upp mycket mer,
genom att tänka fullt ut.

Passning till branschen
• Bredda synen på varumärket
• Varför kan inte gästerna få med
sig recepten hem?
• Fundra över hur din krog ska
dofta och kännas. Det missar de
flesta krogarna.
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7. COLLABORAMANIA
Lusten att samarbeta över gränserna blir allt större. Och det leder
till oväntade samarbeten. Allt från stjärnkockar på hamburgerkedjor till artificiella intelligenser som blandar flingor.
Collaboramania är namnet på den
trend som nu översköljer konsumenterna. Överallt syns spår av nya sätt
att skapa och samarbeta. Sökandet
och experimenterandet drivs på av
en allt mer innovativ och nyfiken
kultur samt rastlösa, nyhetssökande
konsumenter.
Kockar, burgare och robotar
Kockar söker allt fler nya influenser
och samarbeten med andra kockar,
hotell, varumärken, artister,
designers och matbloggare för att
skapa unika smakupplevelser. Just
bloggarna har fått allt större makt
de senaste åren, vilket vi delvis berört
när vi pratade om foodies.

6. RESTAURANT-2-HOME
Det växer fram fler sätt för branschen att komma hem till
konsumenterna genom att professionella kök levererar mat
på ett smidigt och uppskattat sätt.

Tjänsten Wolt lanserades i Finland
våren 2015. Man har nu 70 000 kunder
i Helsingfors, Åbo och Tampere. I
Helsingfors är redan 10 % av befolkningen registrerade användare av
tjänsten. Det är ett tydligt exempel
på den här tillväxttrenden.
Varför hämtmat när
det finns hemmat?
I en nyligen publicerad studie har
det fastslagits att marknaden för
hemlevererad, lagad mat kan växa
till 210 miljarder dollar globalt. Det
är tydligt att det finns en omättlig
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hunger efter hemlevererad
restaurangmat.
Story Hotel Riddargatan i Stockholm
är en aktör som förstått värdet
för sina gäster: Nu kan en lyxig
restaurangmåltid avnjutas utan
att gästen lämnar hotellsängen.
Foodora agerar matleverantör för
rumservicen och hämtar det som
önskas från Stockholms främsta
restauranger.
Det finns de som tar det ett steg
längre. The Drop Off Service levererar
färdiga festmiddagar med mat,
dukning, blommor, musik, vin med

mera. För att få till rätt stämning
medföljer också en instruktionsfilm
för hur allt ska ställas iordning.
Därefter är det bara att bjuda in
gästerna och låta festen börja.

Passning till branschen
• Små aktörer kan få stora möjligheter i och med den växande
efterfrågan på mat som levereras
till dörren
• Nu finns alla möjligheter att bli en
business-2-business-leverantör

Ett färskt exempel på ett oväntat
möte är Jureskog och McDonald’s.
Under 2016 fick gästerna på
McDonald’s en möjlighet att pröva
nya, spännande hamburgare
komponerade av en av Sveriges
erkänt skickligaste hamburger
kockar.
I april 2016 var det premiär för Bear
Nakeds erbjudande om skräddarsydda
flingblandningar genererade med
hjälp av den artificiella intelligensen
IBM Watson. Besökare på hemsidan
fick välja en bas. Därefter skapade
IBM Watson förslag på nya kombinationer. Den som konsumenten gillade
mest kunde därefter beställas på
samma hemsida.

Passning till branschen
• Fortsätt bejaka nya spännande
samarbeten för att skapa nya
upplevelser och locka nya konsumenter
• Rör inte kärnprodukten, men
skapa varianter
• Experimentera med koncept som
breddar sinnet

8. REJTINGSAMHÄLLET
Hela världen kan höja eller sänka en aktör när som helst. Det gör
det viktigare än någonsin att ge kunderna vad de vill ha.

Människor har alltid intresserat sig
för andra val. Det finns också en större
tilltro till vad andra konsumenter
faktiskt gör än vad experterna säger,
särskilt de som talar i egen sak. Det
är därför viktigt att få information om
andra konsumenters val och upplevelser av produkter eller varumärken.
Alla bedömer alla – hela tiden
Internet har gjort det lättare för
konsumenter att tycka till om företag
och tjänster. Det har också blivit allt

viktigare för företag att vara det
populäraste alternativet, eftersom
vi styrs av vad andra valt. Några
exempel på sådana jämförelse- och
rejtingsajter är Prisjakt.nu (bästa
pris) och Tripadvisor.se (omdömen
och recensioner av semestrar, hotell
och restauranger).
Nästan hälften av internetanvändarna postar omdömen om produkter
eller företag. De yngsta delar sina
erfarenheter mest (58 % i åldersgruppen 25–34) och siffran minskar
med stigande ålder. Användandet av

omdömen ligger på 33 % om vi ser
på alla ålderskategorier (Global Web
Index 2015).

Passning till branschen
• Se till att anpassa er till denna
nya konsumentmakt
• Bemöt granskningar och undersök vad upplevelserna handlar
om
• Ta in insikterna om vad gästerna
gillar och anpassa erbjudandet
för att bli än mer attraktiv
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9. GAMIFICATION
Gamification är den engelska termen för att använda spelprinciper
i syfte att öka engagemang, effektivitet, uthållighet eller upplevelser både
i privatlivet och på arbetsplatser. I krog- och restaurangbranschen kan det
stärka vissa beteenden hos såväl kunder som anställda.

Gamification är i sig ingen ny trend
men den nya tidens utveckling av AR
(Augmented Reality) och VR (Virtual
Reality) för det hela ett steg längre.
Spelet kan börja
Smartphones, sensorer,
positioneringstjänster och kameror
gör det möjligt att mäta och analysera
våra liv och kan därmed användas
för spelmoment.
Restaurangindustrin har bara
börjat upptäcka fördelen med
gamification. Pizza Hut har nyligen
inbäddat spelmekanik i interaktiva
bordsskivor som låter kunderna
skräddarsy egna virtuella pizzor.
Genom att lägga sin mobil på bordet
kan kunderna också betala online
via bordsskivan vilket gör att man
slipper köa vid kassan eller invänta
servitör.
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Kan branschen dra nytta
av Tinder med flera?
Ett område som krogen historiskt
varit kung på är dejting. Vi har i
rapporten pekat på hur utvecklingen
av dejtingappar och sociala nätverk
förändrar detta.
Nanna Waktel, VD på Berns menar
att man inte går på nattklubb för att
ragga på samma sätt utan snarare
går man dit för att man redan sett
någon via sociala medier som man
vill träffa.
Ett exempel är Tinder Social. Appen
maximerar nöjeskvällen genom att
matcha, nätverka och socialisera
med andra grupper inför, under och
efter utekvällen. Med hjälp av en realtidstjänst kan gänget värma upp och
samtidigt se vilka andra som är på
gång ut. Och man kan chatta och till
och med arrangera eventuella fysiska
möten senare på kvällen.

Passning till branschen
• Vinn konkurrensfördelar – utveckla
lösningar inom gamification.
• Se till att få med hörnstenarna
tävling, utveckling och lärande,
uppmuntran samt igenkänning
– det kan bygga lojalitet.
• Skapa poängsystem som belönar
engagerade kunder.
• Använd kunddatan för att förbättra
erbjudandet.
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DAGS ATT
MÖTA DE FYRA
NÖJESTYPERNA
Vi har inte samma nöjesbehov varje gång vi går ut. Även under
kvällen kan våra nöjesbehov ändras. Det kan bero på vilka du
går ut med, vilken stämning du är i, vilket humör du är på eller
helt enkelt vad du känner för att göra. Vi går in i olika roller,
olika nöjestyper med olika typer av behov.

40

41

KONTAKTSKAPAREN
KONTAKTSKAPAREN

KONNÄSSÖREN
KONNÄSSÖREN

KONNÄSSÖREN
KROGHÄNGAREN
KROGHÄNGAREN

KONVERSATÖREN
KONVERSATÖREN

DE FYRA NÖJESTYPERNA

KONNÄSSÖREN

KONTAKTSKAPAREN

Konnässören vill först och främst uppleva mat och dryck,
nästan på ett professionellt sätt. Upplevelsen ska vara
personlig, introvert och konnässören lägger stor vikt vid
smakerna som upplevs.

Kontaktskaparen värdesätter upplevelser där man ser
och blir sedd av andra. Krogen, konserten och nattklubben
ses som en scen där kontakt med människor tas. Ofta är
drivkraften att finna en partner karakteristiskt för gäster i
denna typ av sinnesstämning.

Konnässörens arenor
Bättre restauranger som rekommenderats
av andra. Den sitter helst ihop med 1–3 andra
personer och samtalar nära och personligt.

Här bor Konnässören
Främst utanför storstäderna, med undantag för
matstaden Malmö. Gotland och Skåne har många
konnässörer, följda av Göteborgsregionen, Halland
och Gävleborg.

KONVERSATÖREN
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Kontaktskaparens arenor
Både hemma och ute, det viktiga är en
uppsluppen stämning som gör det lätt att ta
kontakt. Personen är glad och framåt och behöver
inte hänga med sina kompisar.

Här bor Kontaktskaparen
Främst i storstadsregionerna. I övriga Sverige är
typen underrepresenterad.

KROGHÄNGAREN

Kroghängaren prioriterar kvalitet snarare än kvantitet
i umgänget. Därför lockar arenor som levererar underhållning och möjlighet att umgås med vänner. Att miljön förhöjer
känslan av tillsammans är viktigare än att uppleva god
mat och dryck à la konnässören. Det kan till och med vara
så att kompisarna har större inverkan på helhetsupplevelsen är service, mat och dryck.

Kroghängarens arenor
Lite varstans men tydligt ihop med sitt
kompisgäng och tydligt ointresserad av andra.
Skratten är interna och det är svårt att komma
nära för utomstående. Och den är lika gärna hemma som på krogen.

Konversatören prioriterar arenor där den kan varva ner
eller släppa loss. En slags fristad där kravlösheten får ta
överhand. Personen vill gärna föra nära samtal med sitt
umgänge och vill ha ett fyllt glas genom hela upplevelsen.
Mat är inte jätteviktigt, men den delar gärna plockmat
med sitt sällskap.

Konversatörens arenor
På en pub eller annan plats med lägre volym.
Det är viktigt att kunna samtala utan att behöva
skrika. Platsen bör ha en bred och djup kunskap om
dryck, och Konversatören använder sitt val av dryck
som markör för sin identitet.

Här bor Kroghängaren

Här bor Konversatören

Framförallt på landsbygden.

Framförallt i större städer, men i något högre grad
även på landsbygden.

KONVERSATÖREN
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DE FYRA NÖJESTYPERNA

HÄR BOR DE OLIKA
NÖJESTYPERNA
nöjestypen bor här

konnässören
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nöjestypen bor inte här

kontaktskaparen

Bostadsorten styr var,
när & hur ofta vi går ut
Kartan över Sverige visar att utanför storstadsregionerna är det
mer konversation och kroghäng som lockar ut oss. I storstäderna
är kontaktskapande och konnässörskap vanligare.

kroghängaren

konversatören
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INTERN STIMULANS

DE FYRA NÖJESTYPERNA

DET OVÄNTADE ÄR DET
SOM FÖRENAR OSS

VARVA NER

KROGHÄNGAREN

Överraskningar är ett uppskattat inslag i nöjeslivet. Samtliga typer
av konsumenter är öppna för det oväntade. Men, det finns en hel del
skillnader. Att förstå matrisen till höger är viktigt för att branschen
ska kunna skapa koncept som lockar tydliga målgrupper.

Vad innebär det här för branschen?
Utifrån dessa fyra typer kan aktören ensam
eller tillsammans med andra börja fundera
på hur en ort, ett område eller ett event
upplevs av konsumenten. Det fina är att det
är sällan som konsumenten alltid är en och
samma typ.
Det finns konsumenter som gärna är en
av dessa typer och går ut som konnässör eller
kontaktskapare. Särskilt inom gruppen som går ut
ofta och bland unga konsumenter finns en rörlighet
mellan de olika typerna. En nöjeskväll börjar med kroghäng, glider över till kontaktskapande och avslutas med
konversation. Branschen bör göra klart för sig:
• Hur man designar upplevelser
• Jobbar med övergångar
• Profilerar sig mot valda typer för att säkra en
optimal upplevelse
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KONNÄSSÖREN

BLI FULL/
SLÄPPA LOSS

SPONTAN

Först
var vi på lilla
puben och åt. Jag tog ribbs
och Simon tog hamburgare medan Anton och Petter tog Bookmaker
toast. Sen så drog vi vidare till Harrys
och tog lite dricka. Men de va lite för
lugnt och folktomt så då drog vi bort till
o'learys. Men där var det inte mycket
mer folk än vad det var på Harrys så vi
stack hemåt istället. Ginger joe, Xide
och Smirnoff blev inte världens
bästa blandning för magen
om man säger så.

UPPLEVA
MAT OCH DRYCK

PROFESSIONELLT
KONTAKTSKAPANDE

KROGHÄNGAREN

KONVERSATÖREN

ÖPPEN
FÖR DET
OVÄNTADE
UMGÄNGE
MED VÄNNER/
KOLLEGOR

RAGGA/
HITTA PARTNER

SE OCH BLI SEDD

FÖRLÄNGNING
AV AKTIVITET

Tjej, 20 år

EFTERTÄNKSAM

Konversatören värdesätter överraskningar
mest, antagligen för att det finns ett element
av det oväntade i samtal med andra och en
strävan efter att släppa loss. Konnässören vill
överraskas av nya smaker och kontaktskaparen
vill möta nya människor. Minst intresserad är
kroghängaren, vilket ligger i linje med hur
högt den värdesätter sin grupp.

KONTAKTSKAPAREN

KONVERSATÖREN

KONTAKTSKAPAREN

UNDERHÅLLNING
I SOCIAL MILJÖ

Det här beskriver sökandet tydligt. Tjejen vill hitta rätt arena, är olika typer,
men slutar sedan hemma. Det här är alarmerande för krogarna på orten.
De måste anpassa stämning och utbud till de som är ute i nöjeslivet.

KONTAKTSKAPAREN

KONNÄSSÖREN

EXTERN STIMULANS

KROGHÄNGAREN
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SVENSKEN
& FESTEN
I analysen av vår enkät till 2 024 svenska konsumenter
framträder två huvudgrupper av besökare. De som
går ut ofta och de som går ut sällan.

48

49

SVENSKEN & FESTEN

Var tionde svensk föredrar
att gå ut ensam.

NÖJESFREKVENS

En av skillnaderna mellan de som går ut ofta och de som
går ut sällan ligger i hur de värderar sina besök. Ofta-
gäster premierar hög och god kvalitet på mat och dryck,
medan miljön är viktigast för sällan-gäster. De senare
lägger alltså mer vikt vid intryck och känslan av platsen.
Ofta-gäster utvecklar gärna en expertisnivå och fokuserar på mat och dryck. En restaurang som vill attrahera
båda bör tänka på följande:
Det krävs en miljö som tilltalar sällan-gästen. Samtidigt
måste mat- och dryckupplevelsen vara högklassig, då det
är den som ofta-gästen främst bedömer.
Ofta-gäster spenderar mer pengar
De som går ut ofta har en högre snittinkomst. De lägger
en högre andel av sina pengar på matupplevelser i och
utanför hemmet. Totalt sett spenderar de mer på krogen
och andra nöjesaktiviteter.
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Sällan-gästerna blir allt fler
Det är lätt att avfärda sällan-gäster som en ointressant
konsumentgrupp. Det är farligt, eftersom det finns tydliga
tecken på att den yngre generationen delar många av de
här värderingarna.
Generation Ordning (födda 1985–1995) präglas av en
osäker omvärld, har upplevt den första stora vågen av
digitalisering och kommer ha det sämre ekonomiskt än
sina föräldrar. De har svårt att finna jobb och bostad.
Samtidigt som de har hela världen vid sina fötter drömmer
de om fast jobb, partner, familj och hem. För dem är det
hög status att hålla ihop en familj över tid. Allt det
påverkar synen på nöjeslivet.

HÄR BOR GÄSTEN
OFTA-GÄSTEN

SÄLLAN-GÄSTEN
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SÄLLAN-GÄSTEN:

OFTA-GÄSTEN:

HEMMA ÄR BÄST
(NÄSTAN JÄMT)

LIVET ÄR EN FEST
(ELLER MÅNGA)

Båda fötterna på jorden och tillfreds med livet är kännetecknande för gruppen som går ut sällan. Att stanna hemma,
pyssla och fixa är skönt och man är lite försiktig när det
gäller de senaste upplevelserna och digitala trender.
Viktiga frågor är miljö, tolerans och jämlikhet. I gruppen
finns stor acceptans för att vi måste göra vissa uppoffringar för att säkra våra barns framtid.
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Ett karaktärsdrag är att de inte byter jobb och bostad så
ofta. Till de stora värdena i livet räknas familj, vänner och
kollegor. En riktigt lyckad helgkväll behöver inte betyda
mer än ett schysst program på teven i gott sällskap. Saker
som lockar gruppen är att lära sig nya saker och komma
till spännande insikter om livet.

Bland ofta-gästerna hittar vi de som ständigt söker
förändring och upplevelser. De gillar nya trender och
prövar det senaste. Det skapar rastlöshet och för att de
inte ska tröttna måste något hända.
Framgång och lycka för dem hänger ihop med status,
pengar, ambition, skönhet och mode. Gruppen vill synas
själv och ihop med andra. Samtidigt lägger medlemmarna

vikt vid att utvecklas som individer och ser sig som starka
ledare.
Vi hittar dem ofta i utmanande yrken som ligger i digital
framkant. Det här styr konsumtionsvalen. Gruppen ställer
genomgående höga krav på att varumärken ska leverera
nya, fräscha och häftiga koncept.
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DEN UNGA KROG- &
RESTAURANGBESÖKAREN

VARFÖR HAMNAR
18–24-ÅRINGAR PÅ ETT
VISST STÄLLE?

Den nya generationen har ett helt nytt sätt att se på krogen.
Det ställer helt nya krav på branschen och hur krogar och
restauranger utformas och drivs.

När unga väljer vart de går ut är det följande tio faktorer
som är viktigast. OBS! Notera att festa, röja och släppa
loss inte kvalar in på de ungas 10-i-topp.

Det är märkbart att den unga gruppen (18–24 år) vill gå ut
mest för att njuta och ta det lugnt.
Gruppen prioriterar värde för pengarna i högre utsträckning än övriga åldrar. Den går också oftare ut bara för att
umgås med vänner och kollegor, vilket kan jämföras med
äldre som främst prioriterar att njuta av mat och dryck.
Den unga gruppen är också minst intresserad av att festa
loss och bli berusade.
Nya tider – nya beteenden
En orsak till varför den unga generationen (18–24 och upp
till 30 år) har en annorlunda syn på utgång är den tid de
vuxit upp i. Ingen har blivit mer präglad av hur media och
kommunikationen i samhället spunnit loss på trygghet,
hemmet och mys.
Det kan vara så att det är en mysgeneration som nu
entrar krog- och restaurangscenen. De har helt nya värderingar och nya sätt att bedöma vad som är ett bra sätt att
umgås på.

Möt den nya generationen
18–24-åringar gillar semester, musik, film, tv-serier
och utbildning. De testar gärna nya maträtter, vill
träffa nya människor samt spela dator- och tv-spel.
Hela 46 % träffar familj, vänner och bekanta på
nätet eller i virtuella världar. Det är klart högre än i
äldre åldersgrupper.
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Hemmafest och digital etikett
Vår ungdomspanel menar att hemma
festen är den bästa scenen. Man
vet vem som dyker upp och nya
ansikten är redan accepterade av
andra vänner. Det här skapar en
fysisk bubbla där inte alla är
välkomna. Valet av de man
delar sitt nöjesliv med kan
sägas vara mer planerat och i
nätverksform. Gissningsvis
influerat av logiken i sociala
medier där man bygger nätverk,
följer och följs.
Samtidigt har generationen
utvecklat ett mer förfinat digitalt
normsystem. De fick sin första mobiltelefon
privat, till skillnad från äldre generationer som erhöll den
via jobbet. De yngre formar mycket av det som sker på det
sociala nätet, tänjer och testar gränser för social inter
aktion. Att det är dessa som i någon grad börjar ta
avstånd från samma digitala värld är inte förvånande.
Vår ungdomspanel har tydliga åsikter om
hur man beter sig under en hemmafest:
1. Användandet av en smartphone bör begränsas
till fotograferande.
2. Fokus ska vara på det fysiska mötet och samtalet.

1. Rent och fräscht
2. Ger bra värde för pengarna
3. Hög kvalitet på mat/dryck
4.Trevlig miljö
5. Varmt bemötande
6. Njutningsfullt och gemytligt
7. Bra/stort utbud av mat
8. Behaglig ljudnivå
9. Ett bra prisspann
10. Ligger på en bra plats

I vissa fall kan den unga målgruppen uppfattas som
lillgamla och lite väl genomtänkta i jämförelse med hur
denna åldersgrupp tidigare har agerat.
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OSÄKERT ÄR KUL
– & HUR SKA DEJTARNA
ÅTERVINNAS?
Folk vill bli överraskade på krogen, men det finns ett område där folk
hellre överraskas någon annanstans numera – när man dejtar. Det
här är ett område där krogbranschen behöver tänka nytt. Annars
försvinner en av de stora skälen till att krogen får gäster.

Från säkert till osäkert läge
Nöjeslivet får inte vara för uppstyrt. Där hemmafesten ofta
är begränsad till den egna umgängeskretsen är krogen
en plats med större variation och fler okända ansikten.
En förfest hemma följs ofta av utgång där vad som helst
gärna får hända.
Krogen är en plats där folk känner att de är där det
händer. Här träffar de andra människor, även om det inte
finns någon ambition att bli bekant med dem.
Det okända är en faktor som gärna upplevs av olika typer
av konsumenter. Det är inte bara i mötet med människor
som något oväntat får uppstå. Även på restaurangen,
hemmafesten, i foajén eller på eventet är en överraskning
uppskattad. Det här är ett viktigt verktyg för aktörer som
vill ge gästerna det lilla extra.
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FÖRSTÅR BRANSCHEN
NÖJESLIVET & GÄSTERNA?
För att lyckas i framtiden behöver branschen förstå vad konsumenter
tycker, tänker och gör. Den viktigaste insikten är att nöjeslivet
förändras – och att det måste förändra branschen.

Hög användning av dejtingappar
Åldersgrupp

Använder dejtingappar
innan utgång

Använder dejtingappar
under kvällen

18–24 år
25–35 år
36–45 år

20 %
23 %
19 %

16 %
15 %
7%

DIGITAL DEJTING I EN
ANALOG KROGVÄRLD
Ett tydligt syfte i nöjeslivet är att träffa andra människor
under glada former. Nya bekantskaper leder till partnerskap och vissa platser förknippas mer än andra med
raggande. Men vad händer när dejtinglivet blir mer
digitalt?
I rapportens trendlista beskriver vi ett antal appar som
används för att träffa nya människor. Branschen måste
tackla detta stora och växande fenomen. Förr träffades
människor på krogen, nu sker de första träffarna på nätet.
Att inte behöva gå ut för att träffa den rätta rubbar en av
de stora drivkrafterna till att gå ut.
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Hur möter branschen denna förändring?
Vi ser många spännande möjligheter när vi nu vet att
konsumenten använder mobilen för kontaktskapande.
Det kan skapa spännande koncept på nöjeslivsscenen.
Krogvärldens möjligheter att kommunicera via appar är
tämligen bra. Både gäster och krogar kan livesända för att
berätta vad som händer just nu. Men, det finns en gyllene
möjlighet att koppla ihop sig med dejtingsidor för att återta
de besök man eventuellt har gått miste om.

Konsumentinsikt kräver att branschen förstår att konsumenten är i ständig förflyttning. Vi är aldrig en och samma
i alla situationer. På arbetet är vi professionella, hemma
är vi privata och i skolan är vi i utveckling. Vi spelar olika
roller beroende på var vi är och med vem vi umgås.
Så här ser nöjeslivet ut …
Givet detta måste vi förstå att en nöjesdestination är ett
sammanhang som formar hur vi beter oss och hur andra
förväntar sig att vi beter oss. Det finns oskrivna normer när
vi går på nattklubb, krogen, puben eller till hemmafesten.
I dessa sammanhang formas vi av de andra som finns där.
Allt det förklarar varför vi gör som vi gör och hur vi bygger
värdeskapande upplevelser som är värda att berätta om,
dela och uppleva.
… men det är under förändring
Grundbulten i rapporten är denna: Nöjeslivsprocessen är
under förändring. Det syns i statistiken kring attityden till
alkohol. Endast 12 % av de tillfrågade i enkäten anser att
ett större utbud av sprit är viktigt i framtiden. Däremot
tycker hela 58 % att kunskapen om mat och dryck blir
viktigast. Det får stora konsekvenser för landets krögare.

Konsumenterna förändras och kräver något annat framöver. Det gör att branschen måste anpassa sig för att möta
gästernas förändrade beteenden och förväntningar.
Helheten är allt
Vi kan konstatera att det är helheten av en utekväll som är
viktigast för konsumenten, inte den isolerade upplevelsen
av olika platser. Det innebär att hur en krog upplevs även
avgörs av hur den passar ihop med andra närliggande
aktörer. Alternativt måste krogen leverera flera miljöer och
stämningar inom sina egna väggar. Exempelvis nämner
en av deltagarna i ungdomspanelen hur skönt det är att
samma ställe har både dansgolv och sköna platser att
hänga med en schysst öl och bara snacka.

78 % av alla i åldersgruppen
18–24 år använder Snapchat.

59

LIVSSTIL MER
AVGÖRANDE ÄN INKOMST
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nerna är utlägget på krogen ganska
likartad, det vill säga 800–900 kr
per månad. Däremot kan vi se att
utlägget är betydligt högre i de tre
största städerna: Stockholm 1 300 kr,
Göteborg och Malmö 1 100 kr.

200

10 000

900

5 000
0

en

För första gången kan vi introducera ett nytt
mått på hur vi svenskar väljer att spendera
våra pengar i »nöjesplånboken«.

vilket är intressant då det är den
ålderskategori som har näst lägst
månadsinkomst. Det verkar finnas
ett tak på hur mycket man spenderar,
det vill säga det finns ingen samband
mellan inkomst och andel av inkomst
man spenderar på krogen.
I de små och medelstora kommu-

To
ta
l

NÖJESKRONAN

Medelsvensken spenderar i nuläget
1 100 kr i månaden på nöjesaktiviteter varav 900 kr på krogen. De som
går ut ofta spenderar dubbelt så
mycket som de som går ut sällan.
Man kan också se att den ålders
kategori som spenderar mest pengar
på krogen är de som är 25–35 år,

På krogen
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VI HAR NU KOMMIT
FRAM TILL SPÅKULAN
Under vårt spaningsarbete fångade vi in lite av varje
som inte kan sorteras in som trender utan mer spännande,
inspirerande men osystematiska observationer. Vi vände
oss till vår expertgrupp för att be dem spekulera i om
vilka av dessa som kan komma att flippa respektive
floppa de kommande 3–5 åren.
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SPÅKULAN
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1.
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DAYBREAKER
DAYBREAKER

Alkoholutbudet fragmenteras allt mer och nu kommer
en app som via självanalys ska hjälpa den medvetna
konsumenten att hitta rätt i djungeln av viner och öl.
Det unika med Next glass är den vetenskapliga approachen som skall matcha individens smak (DNA) mot
kemiska strukturer i olika vin eller öl (dryckens DNA). I
bakgrunden ligger smarta algoritmer som lär sig individens smak vartefter den registrerar vad den gillar. Datan
matchas mot olika kemiska strukturer och dessas smak
dimensioner.
Det affärssmarta i lösningen är den skräddarsydda
rabatt som appen erbjuder för viner från vin- och öl-handlare
som skickat in sitt vin för DNA-analys.
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REALITY BAKSMÄLLEFRI
BAKSMÄLLEFRI
ALKOHOL
MJÖLKBARER
Hur får man gamers
att släpa sig ut i nöjes och kroglivet
Känslan av att inte
veta vem man dejtar i sociala
medier
De yngre konsumenterna breddar sin syn på utelivet och
VIRTUAL
REALITY
ALKOHOL
MJÖLKBARER
lite
oftare?
är enDAYBREAKER
av de största
problemen som nätdejting brottasVIRTUAL
med.
sökerMJÖLKBARER
nya arenor.
I såväl New York och London stängs allt
DAYBREAKER
VIRTUAL
REALITY
BAKSMÄLLEFRI
ALKOHOL
MJÖLKBARER
REALITY
BAKSMÄLLEFRI ALKOHOL
Gaming och e-sport blir allt mer mediala och 2015
Denna osäkerhet har några danska innovatörer löst med
fler nattklubbar och pubar görs om för att och satsa på
den internationella dejtingappen Blume.
Det är en realtidstjänst där profilen enbart fungerar med
fräscha, nyligen tagna selfies som enbart kan tas via den
egna appen. Detta skapar en trygg miljö där man kan vara
säker på att de man kommunicerar och dejtar är de som de
utger sig för att vara. När man laddat upp selfien hjälper
en ansiktsigenkänningsteknik, i kombination med en
smart algoritm, användaren till bättre matchningar med
personer med samma personlighet.
75%
Blumes dataanalyser visar att de som har flest matchningar ler mer på sina selfies. I sann snapchat-anda har
sedan två personer som matchas ihop 7 sekunder på sig
att bestämma sig innan selfien försvinner. Är det här en
app som kommer att hjälpa dejtarna att hitta åter till
krogen?

?

5.
6.

?

värderades e-sportens globala intäkter till 5 miljarder
SEK. Denna siffra förväntas växa med 30 % per år.
Internationellt finner vi fler aktörer som har startat eller
ALCOHOL LEVEL
ligger i startgroparna med eSportbarer i väntan på att
ALCOHOL LEVEL
rörelsen skall bli mer mainstream.
0%
ALCOHOL LEVEL
ALCOHOL LEVEL
0%
En sådan aktör är franchisekedjan
Meltdown som satsar
0% år, en av dem
på över 20 e-sportbarer i Europa
0% kommande
i Göteborg. Kappa Bar vänder sig både till erfarna gamers
75%
25%
och en bredare publik. Krogen har två ansikten. De som är
25%
geeks kommer känna
och25%
tecken i allt
från
75%
25%
75% igen signaler
inredning till menyn. Inredningen har en röd tråd i det
50%
kubistiska i Minecraft och givetvis är även pizzorna
50%
fyrkantiga. De som inte är gamers kommer
50% förhoppnings
50%
bara tycka att det är ett trevligt ställe där de känner sig
välkomna.
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BAREN ÄR INDELAD I FYRA ZONER MED OLIKA FOKUS:
1. Bar zone, där man kan utmanas i FIFA och dricka öl,
2. Restaurant zone där man omges av skärmar med
CS-matcherna (Counter Strike).
3. Game & Fun zone med flera speldatorer av högsta
kvalitet.
4. VIP-zone med 75-tums tv

7.
8.
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tetrenden.
Stoke Newington Tea Pub är en av de första och serverar
över 100 olika tesorter. Den underliggande trenden handlar
om ett ökat intresse för te i både varm och kall form.
Trendsetters i New York, London och Köpenhamn har
också hoppat på Matcha-trenden där tebarer dyker upp
för superfoodintresserade. Frågan som nu alla måste
ställa sig är om trenden med tepubar kan komma att
slå i Sverige.
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Internationella spaningar visar att de yngre inte visar
upp samma intresse för att parta i samma utsträckning
och på samma sätt som äldre gjort i årtionden. I expertgruppen lyftes bland annat nätbeteendet och mer moderata
värderingar som viktiga drivkrafter till att det inte längre är
okej att bli full. Dessutom ses inte klubbmiljöer som särskilt
trevliga eller ändamålsenliga för dejting.
Begreppet party håller på att definieras om. De yngre
längtar efter utomordentliga upplevelser och då finns inte
samma regler om vare sig när eller hur man kan mötas och
uppleva saker tillsammans. Lunch Beat har vi nämnt och
Daybreaker är en internationell rörelse som startar dagen
med en morgonfest med DJ och hänförande upplevelser.
Kommer det att slå i Sverige?
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En stark utvecklingslinje handlar om att helt omge sig
i digitala upplevelser, Virtual Reality. Flera stora varu
märken satsar nu stort på denna utveckling. Förstärkt
och virtuell verklighet är på väg att omge konsumenterna
allt mer i vardagen och informera oss om hur vi ska hålla
75%
dieter, borsta tänderna rätt och hur stark en drink är
genom alkoholmedvetna iskuber.
Virtual Reality restauranger förstärker restaurang
upplevelsen. Späckade med hightech hittar vi spelande
bordsdukar. Holografiska filmer på middagstallrikarna
visar vad som pågår i köket och berättar om ingredienser
och måltider. Le Petit Chef är en Virtuell Kock som
underhåller sina gäster.
Multi sensory har börjat bli ett buzzword inom Fine
Dining och restauranger har stora möjligheter att skapa en
intensivare restaurangupplevelser genom att manipulera
våra intryck genom att använda sig av VR.
Nu till den spännande frågan, kan detta bli en hit i
gamla Svedala?
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Nordkorea meddeladeALCOHOL
i börjanLEVEL
avALCOHOL
2016 attLEVEL
de tagit fram
alkohol som inte ger baksmälla.
Men
även
mer
traditionella
0%
0%
forskare meddelar nu att de via ny teknik lyckas förändra
den jäst som används vid vin och öltillverkning. Effekten är
att man får bort bakfyllan och huvudvärken.
25%
75%
75%
25%
25%
Den underliggande strömningen till denna utveckling
handlar om konsumenternas ändrade attityd till alkohol
och hur den nyttjar socialt. Enligt våra internationella
50%
50%allt fler yngre
samarbetspartners inom matområdet
skyr
sprit för att spara in på kroppen, pengarna och ryktet.
I en bredare mening influeras allt fler hälsomedvetna till
att överväga att förändra eller dra ner på konsumtionen
och man söker efter nya sätt i branschen att möta denna
förändring. Bland annat dyker superfrukter och naturjuicer
upp på krogarna.
Dessutom serveras drinkar i enheter för att man själv
skall kunna anpassa styrka och smak. Andra intressanta
kategorier är detox-drinkar som renar oss efter partysvängen.
Kanske är världen redo för Pretox, en dryck som hjälper
att ta hand om kommande gifter? Vad tror branschen om
det här?
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Expertgruppen fick presenterat en retrospaning där
mjölkbarerna, enklare fik som var populära på 30-talet, så
sakta börjar dyka upp här och var. Vi hittade en på Söder,
Hornstulls Mjölkbar. Bakom kassan hittar man Jazz-Gustav
och Ben Morris, två retrointresserade eldsjälar.
I Amsterdams pop-upbar De MelkSalon serverar man
på liknande sätt olika mjölkbaserade drycker . Hot Milk
Lab, är innovativt labb för att hitta nya drinkar med mjölk
som bas, varma som kalla och med tillsatta aromer och
kryddor för att utveckla drickupplevelsen.
Frågan vi ställde var naturligtvis om Expertgruppen
kunde se en framtid på bredare front.
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Hop Theory’s Beer enhancing Sachets gör att man kan
beställa olika ölkryddor på nätet för att förbättra eller
förändra sin smakupplevelse.
Kryddpåsen smaksätter ölet på allt ifrån 30 sekunder
till några minuter. En påse kan användas mer än en gång
och för varje gång verkar den snabbare. Varför skulle nu
en produkt som denna kunna slå? Jo, för att mat och dryck
har mer och mer med vårt identitetsbyggande att göra.
Man kan fundera en stund över vad matlivsforskaren
Richard Tellström lär ha sagt om människor, maten och
dess sociala funktion:
»Det som går att sälja är det som skapar relationer och
gör att grupper går ihop, drycker och mat som knyter ihop
människor.«
Så, vad tror experterna om detta?

13.
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13.

Trots det svenska kranvattnets höga standard har
matintresserade trendsetters börjar intressera sig mer för
valet av bordsvatten och dess betydelse för måltiden. Det
handlar om vattnet har lågt eller högt ph men också om
doft, smak och samspel med övriga smaker.
Varumärket Pellegrino har publicerat en omtalad bok,
Vattenkodex, som presenterar vattnets alla egenskaper i
kombination med andra drycker i en måltid. Vattensmakningar har börjat bli vanligare och nyfikenheten ökar kring
olika vattenalternativ på restaurangmenyerna.
Somliga lyxrestauranger har långa listor av vatten
alternativ på sin meny. Martin Riese är vattensommelier
som vill påverka sättet som konsumenterna tänker på
vatten. Han arbetar på Patina Group i Los Angeles där man
har en vattenmeny på 40 sidor. Enligt Riese kan ett vatten
som är perfekt balanserat minska tanninerna i ett vin så
att vi upplever mer av fruktigheten.
Ett annat exempel är The Merchant hotel som utifrån
frågor från medvetna kunder skapade en omtalad vattenmeny och anställde vattenbutlers.
Är det här något för Sverige?
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I takt med allt större utmaningar i fråga om
växande befolkning, vattenbrist och miljöbelastad
livsmedelsproduktion söker städer fler sätt att bli
mer självförsörjande.
Härodlat i meningen odlat i staden och konsumerat i
staden är en viktig del i denna utveckling. Självförsörjning
är en växande ambition i restaurangnäringen och unikare
kan det inte bli än när restaurangen odlar sitt egna grönt.
Restauranger som Mercado i Australien, Kraft i London
och Lyfe i US gör egen ost, eget mjöl, och röker sitt eget
kött. I Svenska städer dyker det upp allt fler växthus som
tillhör restauranger och bagerier. Steinbrenner & Nyberg
och Amanda Boman är två exempel i Göteborg.
Nya lösningar gör det nu också möjligt att bedriva Micro
Urban Farming i små växtfabriker hemma i lägenheten
eller på restaurangen.

14.15. 14.15.
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Delningsekonomin skapar helt nya strukturer i samhället
och många branscher förändras. Uber ändrade vårt sätt
att åka taxi. Airbnb förändrade hur vi reser. Appen AirDine
är en så kallad peer-to-peer-tjänst som vill revolutionera
vårt sätt att äta ute – social dining.
Istället för att förmedla privata boenden förmedlas
middagar hemma hos privata hemmarestauranger. På
samma sätt som i Airbnb måste alla parter godkännas
och efteråt betygsätts både gäst och värd.
Appen är skapad av Avenyfamiljen och fokus har legat
på enkelhet och användarvänlighet. Vinsten är en avgift
på varje middagsbokning som värden får betala. Men
även andra intäktskällor har utvecklats i takt med att man
skapat en spännande dimension av tjänsten där att man
erbjuder varumärken att sätta upp sina egna skal för olika
kampanjer. Svenska Spel och Nordic Choice är två aktörer
som regelbundet nyttjar tjänsten mot sina målgrupper.
I vårt samtal med grundaren Jonas Järvmarker så
säger han följande om utvecklingen: »Hemmarestauranger
kommer att vara en självklar del i vårt sätt att äta och
umgås i framtiden. Frågan är vilken plattform som
kommer att dominera den globala marknaden?«
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Jonas Järvmarker fick inte rösta på grund av jäv.
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WorkoutParties är ett fenomen som kommer från de stora
metropolerna som New York och Los Angeles. Det handlar
om att byta ut den vanliga utekvällen mot en mer hälsosam
men minst lika festlig upplevelse i nattklubbsliknande
miljö. Man kombinerar AW, dj, artister, mat och bar och
allt det andra som man brukar förknippa med en utekväll
och det finns en öppen bar med mängder av alkoholfria
drinkar.
Skillnaden är att man kör en tydlig klädkod: Lycra, det
vill säga träningskläder. Dessutom ingår att ett par rejäla
träningspass med någon känd PT i upplägget. Meningen
är att man inte skall orka mer än två pass men i övrigt
handlar det om att hänga och mingla som på andra fester.
Något för Sverige?

0
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Robotar som serverar mat och öl har vi sett fler prov på
i olika experiment världen över. Roboten Mark Shakr
blandar drinkar och håller koll på hur mycket du dricker,
Open Rov lär kunna servera öl genom att simma under
vattnet och nå ut till törstiga fiskare. PR-2 är en omtalad
robot som hämtar öl och levererar till användaren. I
Japan har en robothotellkedja startat och i Kina finns
flera restauranger med robotar som serverar. Den senaste
stora nyheten handlar om en robot som genom att härma
stjärnkockar kan laga gourmetmiddagar efter recept som
man laddar hem på nätet.
En parallell utveckling handlar om drönare. Ända sedan
Amazon börjat leverera e-handelsbeställningar med
drönare kan vi se värdet av denna tekniks möjligheter
inför framtiden. Kombinerar vi dessa två utvecklingslinjer
kanske vi i framtiden kommer att se krogar som plockar
upp konceptet som presenterades för världen: The Drone
Cafe, där obemannade drönare, som navigerar genom
autopilot, serverar ölen.
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Stjärnkocken Marcus Samuelsson fortsätter att influera
Sverige med trender och influenser från USA. Nu senast
med cocktails från kran. I USA har denna trend spridit sig
snabbt. Som en förlängning av ölkranarna finns drink
kranar och de serveras lika snabbt.
Många hävdar att halva grejen att gå på cocktailbar är
att se bartendern skapa drinken från grunden och kanske
med sin personliga prägel. Men i en bar med mycket folk är
snabbhet en mycket uppskattad egenskap.
Det tycks finnas en pågående diskussion ibland krögare
som verkar handla om att vara för eller emot att drinkar
serveras på kran. De som är för menar att det utvecklats
helt nya stilar för bartenders då man göra större satser
som skall klara att hålla för kranservering. Lagring på
detta sätt skapar nya smakdimensioner och lekfullheten
är större än om varje bartender skall servera varje drink
från grunden.
På Samuelssons Tap Room kommer flera av drinkarna
ha lägre alkoholhalt för att fungera som måltidsdryck.
De ska vara fräscha och intensiva mat- och dryckesupplevelser. Du kommer att uppleva drinkar som Gillet, Pimm’s
Cup eller Manhattan på kran.
Tror experterna på detta?

7

EXPERTERNA ÄR INTE ENIGA
OM DE HÄR NÅGOT TVISTADE
IDÉERNA. FLIPPAR KOMMER SÄKERT
ATT FLOPPA OCH FLOPPAR ATT
FLIPPA. VEM VET. HELT KLART ÄR
I ALLA FALL ATT VÅR BRANSCH
STÅR INFÖR EN STARK UTVECKLING
DÄR DET FINNS PLATS FÖR
MÅNGA INNOVATIONER.
VAD TYCKER DU?
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TACK FÖR MATEN!
Flera av de saker vi skriver om får oss verkligen att tänka
efter utifrån ett branschperspektiv. Våra gäster, helt vanliga konsumenter, har utvecklats snabbare än branschen,
framför allt när det kommer till ny teknik. Dessutom är
dom betydligt mer kräsna och kunniga nu än förr, vilket
kommer att ställa betydligt högre krav på alla oss som
arbetar i branschen. Många tar anställning i restaurangbranschen i ung ålder och har ganska kort tidshorisont för
sin anställning. Det är precis dessa vi måste lyckas utbilda
ännu mer och göra än mer passionerade för maten, drycken och mötet med gästen på just deras restaurang. Kanske
är det här vår möjlighet att höja statusen på anställningarna i branschen. Kunskap är ju faktiskt status hur man än
vänder och vrider på det.
Ungas förhållande till fest och konsumtion av alkohol
är också tänkvärt. Branschens leverantörer och våra
bartenders behöver bli bättre på att erbjuda alkoholfria
alternativ och dessutom går det alldeles utmärkt att ta
betalt för dom. Låg alkoholhalt behöver nödvändigtvis inte
vara lika med lägre pris.
Vad händer om den framtida gästen bry sig allt
mindre om de varumärken som syns i våra barer, de
som leverantörerna gärna vill visa upp på branschens
fantastiska marknadsplats? Blir de mindre värda då och
kommer barerna att se annorlunda ut i framtiden? Allt
tyder på att den yngre generationens syn på alkohol

kommer att driva fram ett annat tänk i våra barer. Vi tror
på att bygga barer som andas inspiration och kreativitet
och som gör det enklare för gästen att förstå vad man kan
beställa. Vad tror du?
Även om urbaniseringen går sakta så är den ett faktum.
Beteendena förändras både i storstäderna och på
landsbygden. Nattklubbandet sker fortfarande på klassiskt
manér utanför storstadsregionerna, men vi ser många
exempel på städer där nattklubbandet mer eller mindre
har dött.
Vi på Harrys ska bli bättre på att utmana morgondagens
gäst. Arbetet har redan startat! Det ska också bli otroligt
spännande att följa utvecklingen av restauranger som
inte slänger något, den digitala utvecklingen i branschen,
krogar som nyttjar tekniken till varierad prissättning, alla
dagsfester etc.
Vi arbetar i en framtidsbransch där alla prognoser talar för
en kraftig tillväxt. Det är upp till alla oss att göra den ännu
mer attraktiv och nutida!
Vi ses i vimlet!

Niclas Möller
vd, harrys
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Gustav Löfving
marknadschef, harrys
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TRENDWATCHSTUDIE
Den röda tråden i vårt arbetssätt är att först genomföra en internationell
TrendWatch bland egna och andras källor på marknaden. Resultatet blev
över 100 trender, fenomen och observationer. Dessa presenterades och
behandlades vid ett expertgruppsmöte med individer som lever på
frontlinjen av den pågående förändringen och som har en känsla
för vad som kan slå i Sverige och inte.
Följande deltog på mötet eller bidrog i efterhand:

METOD
Denna rapport är tänkt som den första aktiviteten i en regelbunden
satsning på att försöka förstå de drivkrafter och omvärldstrender
som formar framtidens krog och nöjesliv. Som läsaren nog inser har
vi försökt bygga en grundlig plattform genom att analysera hela
frågeställningen från flera olika håll. Vi har genomfört en gedigen
social mediaanalys och en omfattande kvantitativ undersökning.
Så här gick det till:

Haley Ard

head of consumer
lifestyle, stylus

Nanna Waktel

vd berns hotel och
restauranger

Oscar J-T Holm
Jasmine Moradi
wg&s nordic marketing and research lead,
communication manager

soundtrack your brand

Leif Börjesson

marknadsdirektör
spendrups

Erik Nissen Johansen
vd stylt trampoli

Helena Lindquist
on trade director,

carlsberg sverige ab

Jonas Järvmarker
ägare avenyfamiljen

Fredrik Olofson
krögare, pepes bodega

UNGDOMSPANEL
Därtill har vi också samlat åtta unga vuxna i åldrarna 18-22 år för att förstå och
nyansera drivkrafter och känslorna bakom valen man gör som ung i sitt nöjesliv.

Alex Berger, 18 år
Måns Edén, 21 år
Erik Malmberg, 19 år
Daniel Olsson, 22 år
Viktor Hellman, 19 år
David Andersson, 20 år
Alice Genberg, 19 år
Angelina Kullberg, 20 år
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SOCIAL MEDIA-ANALYS &

SVENSKARNAS NÖJESLIVSSTILAR

NETNOGRAFI

KVANTITATIV
ATTITYDSTUDIE

KÄLLOR

För att studera användargenerad text i sociala medier har
vi i den här studien använt en metod som kallas netnografi
– etnografiska studier på internet. Metoden har både en
kvantitativ och en kvalitativ komponent.
Kvantitativt har vi finkammat över 20 miljoner bloggoch foruminlägg skrivna de senaste åren i jakt på referens
er till fest och uteliv. Av dessa innehöll exempelvis drygt
21 000 ordet »fest«. Genom kvantitativ innehållsanalys har
särskilt frekventa ämnen extraherats och klustrats för att
bilda större teman. Vi har därefter gjort kvalitativa nedslag
i valda teman där enskilda inlägg har lästs. Medan den
kvantitativa delen ger överblick över diskussionen, avslöjar
den kvalitativa delen nyanser och djup i diskussionen.
De siffror som redovisas i denna rapport är representativa
för diskussionen i sociala medier, vilket dock inte innebär
att man per automatik kan dra slutsatser som gäller för
hela befolkningen utifrån dem. De internetforum som
används i studien attraherar en större andel män. Statistik
om internetsökningar, som också används som källa i den
här rapporten, täcker i stort sett hela den svenska befolkningen online. Instagram, som använts i studien för att
undersöka de bilder som delas under festen och utgången,
är flitigt använt bland yngre svenskar av båda könen.
Det sammantagna materialet tolkades och analyserades tillsammans för att formulera insikter och påståenden.
Det kvalitativa tolkande arbetet har genomförts av en
utbildad antropolog som genom den netnografiska
analysen upptäcker och förklarar åsikter, uppfattningar
och beteenden i vardagen.

Som ett underlag till rapporten genomfördes en gedigen
kvantitativ undersökning bland svenska folket. Syftet var
att fånga uppfattningen om nöjeslivets roll, hur, vad och
varför.
Undersökning genomfördes genom en webbpanel bland
2042 personer i Sverige som var 18 år eller äldre och boende
i kommuner med minst 25 000 invånare.
På så sätt täckte vi in de väletablerade livsfaserna
»frihet«, »ansvar« och »frigörelse« och gavs möjlighet att
jämföra unga singlar och par, med barnfamiljer
och människor i den tredje livsfasen.
Med hjälp av kompletterande analyser i databasen
Orvesto kunde vi skapa en fördjupad bild av svenskarnas
nöjeslivsstilar och sedan skapa olika aktuella svenska
konsumenttyper. Med hjälp av samma databas kunde vi
titta närmare på de svenska konsumenter som går ut ofta
jämfört med de som går ut sällan.

Stylus • Food People, TrendHub • Ridderheimsrapporten, 2015-16 • OBH Nordica • NTT DATA • Viewpoint • Wall Street Journal - Food and Drink
Sepehr Mousavi, SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer • Business Insider, Harrison Jacobs • FoodWatching • SvD Vin & Mat
SAS Traveller • Forbes Food & Drink, June 2015 • Folkhälsomyndigheten • SCB • newsinenglish.no • coventrytelegraph.net • fortune.com
kfc.com • whotelsthestore.com • RnRMarketResearch.com • Nielsen Global Health & Wellness Survey, 2015 • londontheinside.com
foodandwine.com • londontheinside.com • foodandwine.com • wiktionary.org • Orvesto • regeringen.se
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OM KAIROS FUTURE

OM HARRYS

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper
företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys,
innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos
Future grundades 1993, deras huvudkontor finns i Stockholm och de har
representanter samt samarbetspartners över hela världen.

Harrys är folkets krog. På Harrys känner man sig som hemma.
Till Harrys går du för att ta en drink, något att äta, stanna en stund
eller umgås hela kvällen. Vi kallar maten på menyn för folkliga favoriter.
Mat du känner igen men som är tillagad med extra kärlek.
Kvarterskrog, matkrog eller nöjeskrog?
Kalla det vad du vill. Hos oss är du alltid i gott sällskap.

VILL DU VETA MER OM
ATTITYDER & BETEENDEN
I DIN DEL AV LANDET?
Patrik Stoopendahl

Jörgen Jedbratt
senior partner, founder
consumer market & innovation

Carl Strand

Patrik är i grunden en affärsdriven
antropolog på Kairos Future med en
vass blick för trender och kulturell
förändring. Han är en passionerad
konsumentforskare och strategikonsult med ansvar för att driva affärsområdet Consumer, Markets and
Innovation. Som Ölänning har han
ett medfött intresse för entreprenör
skap och odling, i synnerhet i
statsmiljöer. Patrik är numera en
prisbelönt medförfattare till boken
köprevolutionen som beskriver hur
den digitala konsumenten transform
erar handel, varumärken och
marknadsföring.

Jörgen är senior partner på Kairos
Future, och grundare av affärsområdet Consumer, Markets & Innovation.
Jörgen har författat en mängd böcker
och rapporter genom åren och är
specialiserad på att hjälpa företag
att navigera strategiskt i ett alltmer
snabbrörligt och komplext affärslandskap. Jörgen får närmast anses
vara något av en trendguru, med koll
på såväl de små som stora frågorna
som påverkar konsumenternas
vardag. Jörgen älskar att botanisera
bland nya krogkoncept och med viss
tidigare erfarenhet från nattklubbs
och musikbranschen är han alltid på
jakt efter det senaste och hetaste!

Carl har arbetat med konsument
analys i över 40 år och driver idag en
analysfirma med fokus på att förstå
var konsumenten och varumärken
är på väg på marknaden. Som
forskningschef på LOHAS.se är han en
tankeledare inom – och specialiserad
på – att förstå hur hållbarhetstrenden
påverkar såväl varumärken som
konsument på makro- och mikronivå.
Carl är en frekvent besökare på
Göteborgs olika restauranger med
hållbarhetsprofil och utforskar den
närodlade matscenen flera gånger
i veckan.

deputy director consumer,
markets & innovation, consultant
& business anthropologist
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Den här rapporten är bara toppen på isberget. Vi kommer gärna
till dig och berättar om förutsättningarna där just du verkar.
Intresserad? Kontakta Gustav Löfving eller Niclas Möller.

senior researcher

Niclas Möller
vd, harrys

niclas@harrys.se | 0708-60 82 82

Gustav Löfving
marknadschef, harrys

gustav@harrys.se | 0707-55 90 77

För mer information
Kairos Future | Box 804 | 101 36 Stockholm
Besöksadress: Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3

För mer information
Harrys Pubar AB | 411 07 Göteborg
Besöksadress: Östra Larmgatan 16, Göteborg

Telefon: 08-545 225 00 | Mail: info@kairosfuture.com | kairosfuture.com

Telefon: 031-771 84 80 | Mail: info@harrys.se | harrys.se
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