
En årlig undersökning om attityder, beteenden 
och vanor inom dagligvaror och away from home. 
Hur tänker man om mat 2015?



Matmarknad i förändring.
Att undersöka en marknad en gång är att ta ett fotografi. Det 
berättar hur det ser ut nu. Att mäta återkommande är som att 
skapa en film. Man ser rörelser över tiden och vart det pekar. 

För fjärde året har vi frågat över 1000 personer om vanor och 
attityder runt måltider, både i hemmet och på restaurang. Utöver 
att se hur hela Sverige tycker och tänker har vi i år studerat tre 
målgrupper (Millennials, Foodies och Barnfamiljer) för att se om de 
avviker. Och den tydligaste insikten är att ”ja, det är skillnad”. 

Ett exempel på detta är hur Millennials har påverkat Topp 
10 Vardagsrätter, där sallad nu tagit sig in på listan. Detta 
följer vad vi sett i Trendspaningar om målgruppens fokus 
på hälsa och att minska köttätandet. Det röda köttet tappar 
dessutom ledarplatsen på Topp 10 Helgrätter, där det mindre 
klimatpåverkande kycklingköttet går om.

Överlag fortsätter intresset för mat och dryck att öka. Även 
om siffrorna förra året minskade något så pekar den långsiktiga 
trenden uppåt. Andelen som är intresserade av mat, dryck och 
måltider har sedan 2014 ökat med 4 %, och allt fler anger att 
deras intresse fördjupats. Vi ser även att andelen som väljer mat 
utifrån att det är ”billigt/bra pris” har minskat drastiskt. 

Detta speglas i Livsmedelsföretagens* rapport från handeln, 
där man ser ökningar bland dyrare premiumprodukterna medan 
lågprisprodukterna ligger stilla.

Det som fungerade igår kommer inte att fungera imorgon. 
Välkommen till Matrapporten 2015!
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* http://www.livsmedelsforetagen.se/svenskarna-koper-dyrare-mat/
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Barnfamiljer.
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Foodies.



24 25



26 27

Millennials.
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Insikter.
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Food & Friends Matrapport 2015 är en föreläsning  
på ca 40 minuter om matvanor och attityder i Sverige.  
Boka en föreläsning på info@foodfriends.se

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

Läs mer på www.foodfriends.se


