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Den här rapporten söker förklaringar men leve-

rerar också trender inom mat och dryck. Tillsam-

mans med några av de ledande svenska varu-

märkena inom kategorin försöker vi ta fram de 

viktigaste utmaningarna i mötet med en digital 

och extremt mat- och dryckesintresserad gene-

ration – Generation Z.  

    Vi skriver ”försöker”, för utmaningarna kan va-

riera från en dag till en annan. Vilket också är en 

utmaning.  

     Vad som framgår tydligt är att generationen 

som vid den första anblicken kan verka nyckfull, 

kanske ointresserad, illojal, inte alls är det. Det är 

en generation som är väldigt påläst men som 

också är underhållningshungrig och som vägrar 

sitta still. Ja, det behöver hända något hela tiden 

och det behöver varumärken relatera till. Det 

ställs därtill krav på innehåll, trovärdiga förkla-

ringar gällande produktion och ursprung, plus ett 

ständigt krav på att det du som varumärke levere-

rar ska vara äkta. Såväl själva produkten som 

kommunikationen om den och ditt varumärke. 

Och den som fuskar faller väldigt snabbt i onåd.   

     Hill+Knowltons Mat- & Dryckesrapport vill ge 

ett smakprov på hur varumärken inom kategorin 

ser på sina utmaningar och hur de ser på Gene-

ration Z. Vi vill också visa på de absolut viktigaste 

trenderna i branschen, som främst drivs av de 

unga, men som påhejas av varumärkes- och kom-

munikationsansvariga på de olika bolagen.  

     Och du, läs den här rapporten snabbt. Läs hela, 

men läs den snabbt. Morgondagens utmaningar 

och dess trender kan se helt annorlunda ut.  

 

 

Carsten Carlsson 

Hill+Knowlton Strategies 

Äkta kommunikation?  
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Gen Z tar mat och dryck 

långt bortom en normal 

måltid 

För många år sedan när Generation 

X växte upp, var mat och dryck ab-

solut betydelsefullt. Som det ju är 

för människan, men långt ifrån hur 

det är idag. Och långt ifrån lika seg-

menterat och differentierat. En mid-

dag hemma eller ute, tillsammans 

med familj och/eller vänner, kan 

idag vara så väldigt varierat.  

     Då, i den äldre generationens 

barndom, var det bruna bönor och 

fläsk och annan klassisk husmanskost 

på matbordet. Ackompanjerat av 

svagdricka, mjölk eller vatten och de 

åt och drack det alltid hemma, näst-

an aldrig ute. 

     Idag är mångfalden inom mat och 

dryck långt mer omfattande. Och det 

handlar inte bara om mat och dryck, 

det handlar om så mycket mer. Inne-

håll, bakgrund, hållbarhet, färg och 

form, trender, hälsa, påverkan och 

ursprung. Maten vi äter och drycken 

vi dricker är så mycket mer än ett 

intag av proteiner, kolhydrater, fett, 

kostfibrer och alkohol på en tallrik 

eller i ett glas.  

    En grupp som är speciellt intres-

sant att studera utifrån ett mat- och 

dryck perspektiv är Generation Z, 

personer som växte upp efter millen-

nieskiftet, ibland preciserat som per-

soner födda mellan 1995 och 2012. 

Enligt Wikipedia är andra förekom-

mande namn också zoomers, post-

millennium-generationen eller iGe-

nerationen. I den här rapporten be-

nämner vi dock gruppen som Gene-

ration Z. Generation Z är intressant 

för att den har fötts i en digital värld 

men också en värld med en fantastisk 

mångfald gällande mat och dryck.  

     De unga är också intressanta då de 

skiljer mot andra generationer och 

skapar utmaningar för varumärken 

som inte upplevts tidigare. Enligt 

forskning från USA, rapporter av 

journalisten Victoria Campsi på Food 

Institute, vill den unga generationen 

äta fotovänlig mat. Den får gärna 

vara unik och personlig. Det förklarar 

möjligen varför generationen står för 

75 procent av alla Instagram-

användare och att många förlitar sig 

på denna plattform när det kommer 

till att inspireras för nästa måltid. 

Utöver Instagram förklaras TikTok 

som en social plattform vad gäller 

matinspiration för Generation Z, nå-

got som uppmärksammats speciellt 

under pandemin.  

     Det är inte bara det faktum att 

maten ska vara fotovänlig, maten 

och drycken är i sig viktigt för Gene-

ration Z. Forskaren Lauren Manning  

som studerat ungas relation till mat, 

menar att mat är vad Generation Z 

vill spendera sina pengar på i första 

hand.  Manning visar att 23 procent 

av utgifterna från Generation Z läggs 

på mat. Även att mindre portioner 

med kortare tid mellan måltiderna är 

att föredra framför större mål mer 

sällan. Något som också bekräftar att 

generationen spenderar mer tid åt 

att tänka på mat än tidigare gene-

rationer.   

     Manning visar också på hur gene-

rationen saknade uteserveringar och 

middagar under pandemin mer än 

konserter och sportevenemang. 
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Att vara relevant som företag gente-

mot sin målgrupp är fundamentalt 

för att kunna nå fram med sitt bud-

skap. Men hur ska man få Gene-

ration Z att lyssna på just er?  

     Att synas och interagera på de 

digitala plattformar målgruppen be-

finner sig på är av stor vikt för att 

kunna nå ut. Även att tala deras 

språk – se till att vara på deras nivå. 

Att erbjuda en produkt eller tjänst 

som Generation Z konsumerar, eller 

åtminstone är intresserade av att 

konsumera, gör det betydligt enklare 

att lyckas vara relevant. Vidare upp-

lever vissa av varumärkena i under-

sökningen att Generation Z värde-

sätter upplevelsen samtidigt som de 

är en medveten målgrupp, vilket är 

viktigt att ha i beaktning för att nå 

fram med sitt budskap framgångsrikt. 

     ”Den yngre generationen är upp-

vuxen med smartphones; deras för-

längda arm, hjärna och hjärta. Digi-

tala upplevelser och kommunikation 

är väldigt naturligt, och att synas i 

breddmedia är inte lika starkt och 

relevant. Fokus är snarare vem de 

lyssnar de på och varför?”  

säger Henric Byström, på Carlsberg. 

     Att ha god kunskap kring var mål-

gruppen befinner sig är även av stor 

vikt för de flesta varumärkena i 

undersökningen. De flesta företag är 

självsäkra vad gäller att nå ut till Ge-

neration Z och anser ha kompetent 

samt rätt kunskap för att lyckas. En 

del företag stärker kompetensen 

ytterligare med extern hjälp i form av 

nischade byråer.  

     Det finns dock utmaningar i hur 

man ska höras genom bruset. Fram-

för allt med en stark produkt men 

som kanske inte är tillräckligt sexig. 

Att skapa innehåll som är attraktivt 

och relevant men som samtidigt 

sticker ut. En annan stor utmaning är 

att inte tappa de äldre samtidigt som 

man vill fånga in de yngre – en utma-

ning hos många av de företag som 

inte enbart har Generation Z som 

målgrupp.  

     ”Det är i datadrivna, virtuella värl-

dar, som vi hade kunnat ha mer kun-

skap – vi tror på att det finns mycket 

att hitta där” säger Sofia Hultberg, 

på Sproud. 

     ”Ligger man i den absoluta fram-

kanten med kommunikationen hos 

en del målgrupper riskerar man att 

tappa andra, lika viktiga, målgrup-

per” säger Joanna Mossberg på 

Orkla. 

VAD SNACKAR DU  
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”Ligger man i den absoluta framkanten med  

kommunikationen hos en del målgrupper riskerar 

man att tappa andra, lika viktiga, målgrupper” 

VAD SNACKAR DU  
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Så blir du relevant för 

Generation Z 

1. Var där målgruppen är  
Generation Z har vuxit upp med sociala medier och smarta telefoner och kan ses vara 
deras förlängda arm, deras förlängda hjärna. Det är främst på TikTok och Instagram 
som målgruppen finns just nu– plattformar som, från ett utifrånperspektiv, är smidiga 
att jobba med. Och tala generationens språk för att visa att ni förstår dem. Och det 
måste vara äkta, att försöka fejka något fungerar inte på den yngre generationen. 
 
2. Influera är dagens A och O 
I stället för att satsa på bred, stark media bör man idag fråga sig ”vem lyssnar de egent-
ligen på?”. Ta rygg på dessa.  
 
3. Din mat och dryck ska upplevas, inte konsumeras 
Företag måste fundera kring hur de ska skapa upplevelser och bidra till fantastiska mat- 
och drycktillfällen. Man blir relevant när man förekommer i ett sammanhang där upp-
levelsen är viktig. Smak, smak, smak. Och efter det kommer pris och tillgång. 
 
4. Du behöver vara innovativ 
Generation Z värdesätter variation. Kan ni utveckla era produkter på något sätt? Lan-
sera en mer exklusiv version? Mixa olika smaker eller samarbeta med något annat va-
rumärke? Genom att tänka nytt kring era produkter, fokusera på nyheter och säsongs-
produkter kan ni fortsätta inspirera. 
 
5. Var transparent  
I takt med att de digitala medierna ökat möjligheterna för en öppen kommunikation, 
har kravet på att företag måste vara transparenta ökat. 
 
6. Hållbarhet är en hygienfaktor 
Hållbarhet är inte en orsak till att man väljer ett varumärke. Det är snarare avsaknad av 
hållbarhet som leder till att man väljer bort en produkt.  
 
7. Bevaka näringsnytta-trenden 
Generation Z är medvetna om vad de stoppar i sig. Hur näringsrikt det är, hur hållbart 
det är - you name it. Framöver kommer det bli allt viktigare att man är transparent med 
produktens innehåll.  

 
8. Samarbeta med andra 
Samarbeta med varumärken som skiljer sig åt. Kanske kan ni höra av er till det där mo-
devarumärket eller festivalen som går av stapeln nästa sommar?  

 
9. Driv användargenererat innehåll 
Generation Z vill vara med, vill känna sig delaktiga. Skapa ett forum där de kan få vara 
med och skapa något tillsammans med er som varumärke. 
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7 av 9 menar på att gemensamma värderingar 

är den viktigaste parametern när man matchar 

en influencer med sitt varumärke. Idag övervä-

ger mjuka värden de hårda när det gäller att 

matcha en influencer med ett varumärke.  
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Alla deltagare i undersökningen sä-

ger med emfas att influencers bety-

delse under de senaste åren ökat 

markant. Förr betydde de knappt 

någonting, men idag är de en starkt 

lysande stjärna. Nu handlar det inte 

bara om de största kändisarna på 

Instagram utan alla som på olika sätt 

påverkar. Journalister, ambassadö-

rer,  opinionsbildare och Ica-

anställda.  

     Oavsett om det handlar om en 

produktlansering, ett event eller kam-

panjstrategi finns diskussionen om 

influencers alltid med  - så var det 

inte för några år sedan. Undersök-

ningens deltagare är överens om att 

den räckvidd de bidrar med är oer-

hört värdefull likväl som de har en 

förmåga att inspirera målgruppen. 

Luca Cardani på Lantmännen lyfter 

även hur influencers fungerat som ett 

avgörande substitut för många mat- 

och dryckesvarumärken under pan-

demin när möjligheten att låta kun-

der provsmaka i butik varit begrän-

sad. Ett dilemma som många av 

undersökningens deltagare har är 

dock det faktum att influencers idag 

är sina egna mediehus och att samar-

beten generellt sett är oerhört kost-

samt. Jobbet utförs inte heller alltid 

på ett professionellt sätt vilket bidrar 

till att resultatet blir lidande. Idag kan 

vi även se flertal exempel på företag 

som drabbats negativt av att för-

knippa sitt varumärke till en person. 

Varumärket får ett ansikte och kopp-

las därmed till allt från vad personen 

säger och gör till hur hen uppför sig i 

offentliga sammanhang.  

     ”Om en influencer gör en klumpig 

rekommendation kan domen vara 

stenhård. Och det kan gå snabbt. 

Med ett knapptryck kan man sluta 

följa eller köpa” säger Henric By-

ström på Carlsberg.  

     ”Kontra vad det kostar och ger, så 

kostar det för mycket. Skippa in-

fluencers och be er målgrupp smaka 

på produkterna i stället” säger Sofia 

Hultberg på Sproud.  

     Att man investerar i sitt influencer-

samarbete och lyckas bra är därmed 

av största vikt för att generera ett 

givande resultat. Vilka parametrar är 

viktigast att prioritera när man mat-

char en influencer med sitt varu-

märke? Samtliga av undersökningens 

deltagare är överens om att ett genu-

int engagemang är A och O. Företag 

måste lägga ner energi på att skapa 

bra relationer med influencers, ge en 

bra brief och visa ett engagemang i 

dem. Likväl måste influencers visa ett 

genuint intresse för varumärket. Ett 

obefintligt engagemang för produk-

ten eller tjänsten de ska rekommen-

dera leder till att samarbetet upplevs 

plastigt, tillgjort och mindre trovär-

digt.  

     7 av 9 menar på att gemensamma 

värderingar är den viktigaste para-

metern när man matchar en in-

fluencer med sitt varumärke. Idag 

väger mjuka värden tyngre än de 

hårda när det gäller att matcha en 

influencer med ett varumärke.  

     Vem du är, vad du gör och hur du 

gör det är viktigare än antalet följare 

- något vi kan se tydligt idag när fler-

tal företag väljer att samarbete med 

mikroinfluencers i stället för de 

största, mest välkända profilerna.  

     ”Om du är engagerad i dem, då blir 

de engagerade i dig och tycker det är 

väldigt intressant. Du får det du ger” 

säger Annika Sund på Leksands 

Knäckebröd.  

    ”Alla som jobbar med Sproud, oav-

sett om du är fotograf eller influencer 

eller medieperson, måste älska pro-

dukten. Du måste kunna stå för pro-

dukten” säger Sofia Hultberg på 

Sproud.   
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”Om en influencer gör en klumpig  

rekommendation kan domen vara stenhård”  
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När det kommer till utmaningar inom 

den digitala strategin på olika plattfor-

mar lyfter hälften av deltagarna hur de 

kämpar med att vara relevanta för sin 

målgrupp. Det digitala medielandskapet 

och de olika plattformarna är i konstant 

förändring och dessa strategier måste 

således uppdateras med jämna mellan-

rum.  

     Många uppger att det finns utmaning-

ar med att skapa innehåll anpassade för 

olika kanaler – de har alla en förståelse 

för att det behövs men flera anser att det 

ändå finns svårigheter att lyckas med just 

detta. En kampanj behöver utformas på 

ett sätt så att det finns flera format från 

start. Här kan även vissa instämma med 

att de hellre satsar på korta kampanjer i 

digitala kanaler för att på så sätt vara 

flexibla.  

     ”Det är en utmaning att vara relevant. 

Den kommunikation man gör ska addera 

till målgruppens liv, bidra och göra något 

bra – inte störa” säger Erik Filén, på 

Max.  

     Nästan hälften uppger att deras 

främsta utmaning när det kommer till 

den digitala strategin är att vara relevant  

Trots gediget förarbete och kampanjer 

som bearbetas ordentligt uppstår det 

ibland kritik på de digitala plattformarna 

där flera av varumärkena i undersökning-

en är närvarande. När det uppstår är det 

en majoritet som anser att transparens 

är nyckeln till framgång. För att proaktivt 

förebygga kritikstormar menar Joanna 

Mossberg på Orkla att det handlar om 

att göra sin hemläxa. Här lyfter också 

flera att snabb respons och närvaro är ett 

viktigt arbete för att förhindra att miss-

nöje sprider sig. Erik Hillbom på Norrme-

jerier nämner även om vikten av intern 

transparens - att alla på företaget ska 

känna till processer samt hur organi-

sationen ser ut för att på så sätt skapa en 

trygg organisation vilket leder till en 

kommunikation som står emot kritik på 

ett bättre sätt.  

      ”Transparens är otroligt viktigt och 

många konsumenter är idag väldigt på-

lästa; Väldigt viktigt att det internt finns 

en tydlig kommunikation vilket under-

lättar kommunikationen ut mot våra kon-

sumenter” säger Erik Hillbom.  

      Varannan av de intervjuade anser att 

transparens är det främsta sättet att fö-

rebygga kritikstormar online. Generation 

Z utmärker sig dock inte speciellt när det 

kommer till att ge kritik. Enligt branschen 

är de snarare mer lyhörda och förstå-

ende inför utmaningar. De är vana vid att 

röra sig på olika plattformar, vågar 

uttrycka sig, men gör det på ett sätt som 

är hanterbart för företagen enligt de 

själva. Detta till skillnad mot den äldre 

generationen som inte i samma utsträck-

ning förstår att det inte finns någon att 

diskutera med på sociala medier dygnet 

runt. I framtiden kan utmaningarna 

komma att se annorlunda ut av naturliga 

skäl men trots det finns det en tydlig 

utmaning som samtliga stämmer in på, 

likväl idag som imorgon, och det är just 

relevans. Att nå genom bruset, hitta nya 

plattformar och samtidigt förmedla sitt 

budskap ser flera av deltagarna i under-

sökningen som en kommande utmaning. 

Hur kommunicerar vi utan att tappa tro-

värdighet? Engagemanget dalar och kun-

derna blir mer kunniga. De är mer måna 

kring vad de stoppar i sig idag vilket för-

väntas bli om än mer viktigt i framtiden. 

Här blir det tydligt att även vi som kon-

sulter och rådgivare behöver hitta nya 

tillvägagångssätt för att möta framtidens 

kunder. För de som jobbar inom bran-

schen behövs kunskap kring hur transpa-

rens förmedlas.      

      ”Hur länge kommer influencers vara 

aktuella innan de tappar trovärdighet? 

Hur länge kommer Facebook kunna fun-

gera som plattform utan att bli helt ur-

vattnat? Vi måste hitta nya, mer person-

liga kanaler där man får en mer person-

lig relation till konsumenten. Såklart 

kommer vi vara digitala men det kom-

mer mest troligt även finnas en digital 

trötthet – än har man inte riktigt kunnat 

se det, men i alla fall en trötthet på alla 

budskap man tar del av överallt hela 

tiden” säger Charlotte Oldne på Arvid 

Nordquist.  
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STÖR MIG  

”Det är en utmaning att vara relevant. 

Den kommunikation man gör ska  

addera till målgruppens liv, bidra och 

göra något bra – inte enbart störa”  
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Digital strategi idag 

PAPPERSKORGEN  
imorgon  
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En digital strategi kan vara en plan som 
beskriver en organisations vision, mål, 
möjligheter och relaterade aktiviteter 
för att maximera affärsnyttan av digitala 
initiativ som organisationen ska genom-
föra. Vad gäller kommunikation kan det 
innebära olika typer av marknadsföring, 
e-handel, sökoptimering, sociala medier 
eller annat som idag definieras som 
digitalt.  
     En digital strategi skulle också kunna 
hävdas vara så integrerat i verksamheten 
att själva definitionen digitalt blir intetsä-
gande eller till och med föråldrad. Detta 
kanske gäller varumärken helt och hållet 
sprungna ur en digital värld som aldrig 
sett verkligheten på något annat sätt.     
     Vad en digital strategi innebär eller 
ska innehålla är således inte självklart. En 
strategi är kanske just en strategi medan 
en annan är av mer taktisk karaktär. Den 
digitala närvaron, eller diskussionen om 
vad som är digitalt, är minst sagt ett 
högst relevant ämne för alla de kommu-
nikationsansvariga som Hill+Knowlton 
har intervjuat i den här rapporten. För 
några är det digitala en integrerad del i 
all kommunikation och allt vad varumär-
ket företar sig, medan andra har sepa-
rata strategier för till exempel varumärke 
och det digitala.  

     ”Det digitala är något som genomsy-
rar allt – inget eget” säger Henric By-
ström på Carlsberg  
     ”Vi har en övergripande varumärkes-
strategi, men en separat digital strategi” 
säger Erik Hillbom på Norrmejerier. 
    Flera av de som vi pratat med menar 
att den digital strategin handlar om att 
driva publiken till den egna hemsidan för 
att få tillfälle att utveckla den egna be-
rättelsen. Det handlar då inte bara om 
produkten utan om vilket ansvar företa-
get tar. Något som kan vara utmanande 
att berätta om i sociala medier där 
uttrycksformen är kort och snabb.  
     ”Vi tar ett stort ansvar vad gäller att 
minska koldioxidutsläpp, minska förpack-
ningar och det är svårt att nå ut med i 
vissa digitala kanaler” säger Lina Wik-
man på HKScan . De intervjuade verkar 
ha bra insikter om hur de olika digitala 
kanalerna fungerar och ser tydligt hur 
olika produkter och kommunikationsin-
satser driver eller inte driver engage-
mang och försäljning. En utmaning är att 
det digitala landskapet ständigt föränd-
ras och det som gäller idag kanske inte 
gäller imorgon. ”Vi kan ha en marknads-
plan idag för 2021 men som ändras i och 
med att trenderna ändras” säger Sofia 
Hultberg på Sproud. En annan utmaning 
är hur olika åldersgrupper rör sig i sociala 

medier. ”Utmaningen är glappet mellan 
de yngre och äldre generationen där vi 
inte vill tappa den äldre men samtidigt 
fånga in den yngre” säger Erik Hillbom 
på Norrmejerier  
    En utmaning för många varumärken är 
att stå ut i bruset och på frågan hur man 
utmärker sig är svaren något svävande.    
    ”Det finns knappt något bolag eller 
organisation som inte är på hugget när 
det gäller digital kommunikation. Det i 
sin tur gör det svårt att utmärka sig, men 
för oss handlar det om att utgå från varu-
märkets identitet, syftet med samarbetet 
och kommunikationen samt hur vi kan 
balansera kreativitet och relevans. Kort 
och gott. Lyssna först, prata sen” säger 
Henric Byström på Carlsberg.  
     ”Vi har ett jordnära och ärligt tilltal” 
säger Erik Hillbom på Norrmejerier  
     ”Vi tänker att vi vill vara personliga” 
säger Annika Sund på Leksands Knäcke-
bröd.  
     I den mångfald av kommunikation 
som utmärker digitala/sociala kanaler så 
borde kravet på en tydlighet i hur man 
skiljer sig från andra, det vill säga hur 
man står ut i bruset, vara högre. I detta 
finns också jämförelserna med konkur-
renter eller andra varumärken som man 
tävlar mot eller inspireras av.    

P
h

o
to

 b
y 

Jo
n

 T
ys

o
n

 o
n

 U
n

sp
la

sh
  

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/trash-bin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 16 

KRIZ! 
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Tänk på att Generation Z 
har andra referenser 
 
Den yngre generationen hämtar inte 
information från vanlig journalistik i 
lika stor utsträckning som tidigare 
generationer. De vänder sig till 
andra källor såsom vänner och in-
fluencers. Filtreringen försvinner 
när det inte längre finns en journa-
list bakom informationen som behö-
ver vara objektiv. Därmed blir det 
en ökad risk för feltolkning - en fel-
tolkning som får en snöbollseffekt, 
blir svår att bromsa och därmed 
även svår att hantera om den byg-
ger på felaktiga antaganden.    

Glöm inte att sociala me-
dier öppnar upp för en  
direkt, impulsiv dialog 
 
Detta kan leda till att de får en väl-
digt stark övertygelse om något 
eller kanske inte får lika breda per-
spektiv gällande frågan. Viktigt att 
man som varumärke bibehåller 
respekten och pratar sakligt – det 
är viktigt att man får en chans att 
bemöta kritiken och frågorna man 
får.  
 

Notera att den lite äldre FB
-publiken är den mest ut-
manande 
 
Oftast är det dem som är betydligt 
mer engagerade i frågor samt i va-
rumärket. De har kanske inte heller 
alltid full förståelse för hur sociala 
plattformar fungerar. Att det inte 
är din kompis du sitter och pratar 
med, att du inte kan förväntas ha 
en diskussion med ett företag 
23:30 en lördag. De yngre uttrycker 
sig bättre än de äldre nästan alla 
gånger. De är mer vana vid sociala 
medier och hur det funkar där. De 
orsakar mindre kritikstormar än 
den äldsta generationen. 
 
 

 

Transparens funkar för alla 
– oavsett målgrupp 
 
Den yngre målgruppen kan visserli-
gen ha en högre röst och vara mer 
frispråkiga, men den kommer inte 
vara svårare att övertyga än de 
äldre. Transparens, öppenhet, tyd-
lighet och ärlighet uppskattas av 
mänskligheten, inte olika gene-
rationer. Det blir därmed viktigt att 
ha ett internt mod och värderingar 
som får styra kommunikationen. 
Har man värderingar i linje med 
öppenhet och transparens kommer 
man nå väldigt långt. 

    SÅ       
 GÖR   
   DU 
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”Det är helt klart att förändringar 

går snabbare nu än förut, vissa 

snabbare än andra och vissa föränd-

ringar tar också lång tid. Som före-

tag är det då viktigt att alltid återgå 

till kärnan – vart är vi på väg och 

vilken väg går våra konsumenter. 

Den utvecklingen är grundläggande 

att hålla koll på ” säger Erik Hillbom, 

Norrmejerier.   

     De intervjuade är tydliga - mat och 

dryck konsumeras inte digitalt. Mat 

och dryck ska upplevas i det verkliga 

livet tillsammans med andra. Under 

pandemin har vi sett hur sociala sam-

manhang och events blivit allt färre. 

Framåt kan de sociala sfärerna 

krympa men det är osäkert. Hur det 

än blir så måste företag anpassa sig. 

Så hur ska flödet från det digitala till 

det verkliga mötet ske? Hur ska vi 

möjliggöra det sociala mötet? Vilka 

nya sätt att uppleva och umgås på 

kommer att dyka upp? Frågor att fun-

dera kring för framtidens alla kom-

munikationsansvariga.  

     Enligt de intervjuade kommer fo-

kus framöver kommer att ligga på att 

äta bra mat, mer rena produkter. 

Folk kommer bli alltmer kräsna kring 

vad de köper. Företag måste därmed 

bli transparenta kring vad produkten 

innehåller samt möta kunders behov. 

Vi börjar närma oss en 50/50-syn på 

mat i Sverige. Ibland äter man kött, 

ibland vegetariskt. Protein som pro-

tein men det kommer finnas en be-

tydligt större bredd framöver där allt 

fler väljer vegetariska alternativ. 

     ”Post-covid kommer en utmaning 

bli att kunna fortsätta inspirera kun-

der och få dem att se på mat ur det 

större perspektivet. Att mat är en del 

av att bygga en bättre värld ” säger 

Luca Cardani på Lantmännen.  

    ”Åh herregud, fem år inom den 

digitala världen – då vet jag inte ens 

om vi flyger upp och ner höll jag på 

att säga” säger Annika Sund, Lek-

sands Knäckebröd.  

     ”Om jag personligen får be-

stämma skulle jag sätta gästupplevel-

sen i förarsätet. Det viktigaste är att 

man bidrar till målgruppens liv på 

något vis – jag tror att det är betyd-

ligt viktigare och ger mer på längre 

sikt än att man som företag enbart 

fokuserar på att få synlighet i olika 

kanaler ” säger Erik Filén på Max.  
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    ”Åh herregud, fem år inom den digi-

tala världen – då vet jag inte ens om vi 

flyger upp och ner höll jag på att säga”  
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1. Fler samarbeten – med influencers, men 
även med externa varumärken. En kommuni-
kationsansvarig tror att samarbeten med 
andra varumärken kommer bli mer populärt 
än influencersamarbeten.  
 
2. Experiment med olika smakkombinationer 
som kan placera varumärken i många nya, 
spännande kontexter.  
 
3. All kommunikation behöver bli så lokal som 
möjligt. Men även så snabbfotad och re-
sponsiv som möjligt. Idag kan vi se en trend 
där allt fler företag kör inhouse. 
 
4. Vikten av att lära sig nyttja kunders omni-
beteende. Vi kan se en alltmer linjär kundresa 
– att kunder snabbt förflyttar sig mellan olika 
kanaler och enheter.  
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4  forts. Hur kan man som företag nyttja 
detta omni-beteende för att lyckas erbjuda 
relevant content, rätt i sin tid? Hur kan före-
tag samarbeta med sina kunder för att skapa 
mer utrymme för kommunikation?  
 
5. En mer mogen influencervärld med bättre 
siffror och bättre struktur. I stället för hur 
många följare en influencer har, kommer det 
bli viktigare att kolla hur många engagerade 
följare hen har. Med andra ord kommer man 
inte kunna ta betalt för 100 000 följare om 
det endast är 20 000 som ser de publicerade 
inläggen.  
 
6. Användargenererat innehåll och förtjänad 
publicitet. Framöver kommer gräsrotsmark-
nadsföring vara mer effektiv än exempelvis 
influencer marketing. Idag är nästan var och 
varannan person en ambassadör för ett va-
rumärke. 
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Om rapporten 

Mat- och dryckrapporten 2021 är en kvalitativ undersökning gjord av Hill+Knowlton 

Strategies. Fler än 30 företag i mat och dryckesbranschen har blivit tillfrågade att delta 

i rapporten via mail. Intervjuerna är gjorda under juli och augusti 2021 där samtliga 

svarande fått svara på 15 frågor. Rapporten är inte statistiskt säkerställd utan bygger 

på insamling och tolkning av löpande text och icke numerisk data.  

 

Tack! 

Ett stort till alla de medverkande från Arvid Nordquist, Carlsberg Sverige, Lantmännen, 

Leksands Knäckebröd, Norrmejerier, Max, Orkla Sverige , HKScan och Sproud.  

 

Bilder 

Bilder hämtade från Unsplash. Alla fotografer nämnda vid respektive bild.  
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