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Bakgrund
Vi är glada att presentera Electrolux barometer om
#matprat i Almedalen som kommer att publiceras
dagligen under Almedalsveckan (30:e juni till 4 juli). Vår
matprats-baromenter ger dig en överblick av hur mycket
mat och dryck som diskuteras i anslutning till Almedalen
i sociala medier. Vi presenterar topplistor på vilka som är
mest inflytelserika, vilka som matpratar mest samt vad
det matpratas om.
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Varför skickar Electrolux ut en barometer om
matprat?

Electrolux är en av världens största producenter inom
vitvaror för matlagning, matförvaring och disk. Vi är den
enda vitvaruleverantören i världen som erbjuder
kompletta lösningar för både konsumenter och
professionella användare. Många av restaurangerna med
Michelinstjärnor i Europa använder Electrolux produkter i
sina kök.

Mattias Rådström
Vice President Global Social Media & PR

Social Media Listening med Radian 6
All data i rapporten kommer ifrån Saleforce‘s social media listening
verktyg Radian6 med över 650 miljoner källor online. Sökningen är
uppsatt på Almedalen och olika matrelaterade sökord samt våra
riksdagspartier och deras respektive partiledare. Du kan hitta mer
detaljer om sökningen längst bak i rapporten på sid 15.

Kontakt:
Rapporten #matprat i Almedalen skrevs av Electrolux
Sociala Media team.
Om du har frågor kontakta gärna @electroluxse
alternativt Mattias Rådström 0708687045, Twitter:
@mattiasr70 eller mattias.rådström@electrolux.se, eller
Jessica Wiking på jessica.wiking@electrolux.se.
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Hur mycket #mat pratas det i Almedalen?

MATPRAT I ALMEDALEN

Här ser vi hur många som pratat mat i Almedalen i
sociala medier under det senare dygnet. Värt att
notera är att den totala volymen för Almedalen i sociala
medier var 6,200 poster varav 822 poster (13%)
bestod av matprat.
Matpratet under det senaste dygnet ökade med 236%
jämfört med föregående dygn vilket troligen beror på
att det var Almedalens första dag.
De vanligaste förekommande orden i anslutning till
Almedalen just nu är ”Kaffe” och ”Mat”.

Figuren visar antalet sociala media poster som
nämner Almedalen samt matrelaterade termer
under den senaste dagen (24h).
DATA FRÅN RADIAN6 (DETALJER S. 15)
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Vilka är de mest inflytelserika #matpratarna i
Almedalen?

DAGENS MEST INFLYELSERIKA MATPRATARE

@almedalsguiden var den mest inflytelserika matpratare på
Twitter.
Om @almedalsguiden (från användarprofilen) : Almedalsguiden är
den oﬃciella programkatalogen och appen för Almedalsveckan
och görs i samarbete med Region Gotland. kontakt:
info@gotlandsguiden.se
Bilden visar senaste dygnets top 5 matpratare på Twitter och
bygger på Klout.

”Aftonbladet” var den viktigaste medieaktören i Social
medier kopplat till matprat.

Bilden visar senaste dygnets top 5 bloggande medieaktörer
matpratare som utvärderas utifrån antal poster samt antal röster
eller kommentarer.

SOCIALDEMOKRATERNA
SYNS MEST I SAMBAND
MED MATPRAT I
ALMEDALEN
Socialdemokraterna är det parti som det har pratats
mest om i anslutning till matprat i Almedalen.
Miljöpartiet är tvåa och Moderaterna trea.
Anledningen är att det var Socialdemokraternas dag i
Almedalen igår.

Figuren visar andelen sociala media poster som
nämner Almedalen samt riksdagspartierna och
matrelaterade termer under det senaste dygnet
(24h).
DATA FRÅN RADIAN6 (DETALJER S. 15)

STEFAN LÖFVEN SYNS
MEST I SAMBAND MED
MATPRAT I ALMEDALEN
Stefan Löfven är den partiledare som det har pratats
mest om i anslutning till matprat i Almedalen. Fredrik
Reinfeldt är tvåa följt av Åsa Romson.

Figuren visar antalet sociala media poster som
nämner Almedalen samt riksdagspartiernas
partiledare och matrelaterade termer under det
senaste dygnet (24h).
DATA FRÅN RADIAN6 (DETALJER S. 15)
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Vad är det för #matprat Almedalen?

MATPRATSTRENDER
I ALMEDALEN
Vad pratas det om? Här ser vi de mest använda orden
i samband med matprat. Ju större bokstäver desto fler
gånger nämndes ordet i sociala medier det senaste
dygnet.
Mingel är fortarande en av de största
matpratstrenderna. Frukost och Kaffe är dock
bubblare som växt mycket sedan igår.
Electrolux samlar prat om mat och dryck under
hashtagen #matprat. I den här barometern kan vi se
att hashtagen redan har plockats upp.

Figuren visar de mest använda fraserna i
storleksordning räknat i sociala media poster som
nämner Almedalen samt matrelaterade termer
under det senaste dygnet (24h).
DATA FRÅN RADIAN6 (DETALJER S. 15)

MEST DISKUTERADE
MATPRAT
Här ser vi det matprat som har retweetats mest under
det senaste dygnet.
Dagens mest diskuterade ämne är ”Årets Nyhet på
Gotlandsbåten som är Pullerd Pork” som Twittrades av
Karin Eriksson @ErikssonOrd

Figuren visar den mest diskuterade sociala media
posten som nämner Almedalen samt
matrelaterade termer under det senaste dygnet
(24h).
DATA FRÅN RADIAN6 (DETALJER S. 15)

Electrolux matpratssökning i Radian6

Tidsperiod
Sociala medier
Antal källor
Sökningen innefattar
Exempel på matprat:
matrelaterade termer
Riksdagspartier

Partiledare

Senaste dygnet 24h
Twitter, Facebook, Bloggar, Forum, Forumsvar, Nyhetssiter,
Kommentarsfält, Videor, Bilder,
650 miljoner källor globalt
Almedalen, matrelaterade termer, riksdagspartierna samt deras
respektive partiledare
Mat, mingel, kött, grönsaker, glutenfritt, restaurang, kockar, skolmat,
sjukhusmat, buffé, meny, maträtter, café, lunchmacka, matvalet,
vegomat,, nygräddat, rosé, Almedalsdrinken
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Västerpartiet
Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt, Gustav Fridolin, Göran Hägglund, Jan
Björklund, Jimmie Åkesson, Jonas Sjöstedt, Stefan Löfven, Åsa
Romson,

Kontakt:

Rapporten #matprat i Almedalen skrevs av Electrolux Sociala Media team.
Om du har frågor kontakta gärna @electroluxse alternativt Mattias Rådström på
@mattiasr70 eller mattias.rådström@electrolux.se, eller Jessica Wiking på
jessica.wiking@electrolux.se.
http://newsroom.electrolux.com/se/

