
Uppdaterad 10 i topp-lista på Sveriges mest lagade rätter

MATRAPPORT

Matvanor inom dagligvaror 
och away from home.



Foodies är vi allihopa
Trender kommer och går, men intresset för mat består. 
2012 genomförde vi Matrapporten för första gången, 
och förundrades över att 29 % av Sveriges befolkning 
var mycket intresserade av mat och matlagning. I år har 
andelen ökat till 36 %.
 Mat har blivit ett verktyg för att berätta vem man är, 
enligt ekonomie doktor Jon Bertilsson på Lunds Universitet. 
När han föreläste på vår konferens handlade det om hur 
man når status genom att vara initierad inom mat och dryck 
och hur det bildas ”stammar” runt områden som öl, kaffe 
och kött. Det är spännande tider vi lever i.
 I Matrapporten har vi fångat ett fragment av Matsverige 
idag genom att fråga 1029 personer i åldrarna 15–74 år 
om vanor och attityder runt måltider, både i hemmet och 
på restaurang. I år kan vi se förändringar från året innan, 
bland annat att vardagsmatlagningen får ta mer tid och att 
kycklingrätter klättrat upp till andra plats på vardags matens 
10 i topp-lista. 
 Dessa förändringar påverkar vad och hur folk handlar. 
Vad tänker du göra med dessa insikter? 

Matrapporten 2013 är en föreläsning på ca 45 minuter om 
matvanor och attityder i Sverige. Boka en föreläsning på 
info@foodfriends.se
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Food & Friends är en reklambyrå med spets kompetens. 

Vi arbetar bara med mat, dryck och måltider. Vi har valt att 

fokusera på en nisch, för att bättre kunna förstå våra kunders 

affär och vara med i processen från start till mål. Alla våra 

upp drag har en gemensam nämn are i måltiden. Med ut-

gångs punkt från den kan vi ta varje varu märke hela vägen 

från utveckling och position ering till kommunika  tion med 

mål gruppen oavsett media och kanal. 

Vill du att vi kommer och talar på din konferens  

eller kick-off? Hör av dig till info@foodfriends.se

www.foodfriends.se


