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Matnyttigt
Kort trendspaning
72 procent av svenskarna vill laga mer mat hemma
4 av 10 lagar oftast mat från grunden med färska råvaror
94 procent av svenskarna bjuder på mat hemma
8 av 10 använder köksapparater när de lagar mat
25 procent upplever matlagningen som ett intresse
28 procent väljer ekologiskt framför pris när de handlar mat
55 procent av svenskarna har följt ett matprogram på TV under det senaste året
4 av 10 svenskar väljer kvalitet över pris när de handlar mat
1 av 5 svenskar mellan 18 och 29 år hämtar matlagningsinspiration i bloggar och
sociala medier
25 procent tycker att det är viktigt att matlagningen går snabbt
4 av 10 svenskar diskuterar mat med personer i sin omgivning
3 av 10 utbyter recept med vänner och bekanta
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Om undersökningen bakom
rapporten
• Undersökningen genomfördes av
Novus på uppdrag av Philips bland
män och kvinnor i åldrarna 18-79 år
• Undersökningen är representativ för
den svenska befolkningen
• Antal respondenter: 1 034
• Datainsamlingsperiod 4/6
2014 - 10/6 2014
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Restaurang

Hemmet
Aldrig förr har mat, hälsa, matlagning och matkultur fått större utrymme i media
och i samhällsdebatten. TV-flödet fullkomligt bubblar av matlagningsprogram och
matbloggar har blivit allt mer populära. Både professionella kockar, profiler  
från mat-TV och en lång rad kändisar helt utan matbakgrund har idag stående
inbjudningar i media, på kändismingel och hos kokboksförlagen.  
Varför är det så? Och hur påverkar det
folket ute i stugorna, deras attityder till
mat och matlagning och deras intresse för
att laga mat? Du håller i din hand Restaurang Hemmet, en trendrapport från Philips
Kitchen Appliances, som syftar till att
undersöka just det. Rapporten grundar sig
på en omfattande opinionsundersökning
kring svenska folkets syn på mat, matkultur
och matlagning och trenden är tydlig:
svenska konsumenter hämtar allt oftare
inspiration utanför hemmet för att sedan
ta den med sig in i sitt eget kök. Trenden
pekar mot att svensken i allt större
utsträckning blir kock i sin egen restaurang:
Restaurang Hemmet.

Matlagningsintresset hos den svenska
hemmakocken är stort
4 av 10 lagar oftast mat från grunden med
fokus på bra råvaror. Svenskar provar gärna
nya recept men det är också viktigt att det
inte tar för lång tid. Samtidigt beskriver
majoriteten av svenska hemmakockar
(35 %) sin matpersonlighet som ”glad
amatör” och 23 procent av svenskarna
tycker att orden ”snabbt och enkelt” bäst
beskriver deras matpersonlighet. Utöver
det tar 8 av 10 svenskar hjälp av köksappa-

rater i sin matlagning och 94 procent
bjuder på mat hemma. Inspirationen till
sin matlagning hämtar de från människor i
sin omgivning, från recept i böcker och på
webben.

Under det senast året
har råvarors kvalitet
och ursprung fått stort
utrymme i media och stor
betydelse för det svenska
folket.
Under det senast året har råvarors kvalitet
och ursprung fått stort utrymme i media
och stor betydelse för det svenska folket.
När det talas om mat och matlagning
handlar det mer om kvalitet än kvantitet.
Undersökningen visar att svenskar
värdesätter bra råvaror när de lagar mat.
4 av 10 svenskar prioriterar rena livsmedelsprodukter över halv- eller helfabrikat
när de handlar och lika många väljer
kvalitet framför pris. 36 procent av svenskarna uppger även att de har blivit mer
medvetna som livsmedelskonsumenter.

Ett växande fokus på rena råvaror, i
kombination med matlagning i hemmet,
speglar en allt större medvetenhet om att
kvalitén på både råvaror och den färdiga
maträtten lättare går att påverka av
hemmakocken än av restaurangbesökaren.
Dessutom visar rapporten att mat och
matlagning i mycket större omfattning än
för bara ett decennium sedan är en imagefaktor och upplevs som en viktig del av
identiteten. Det är synligt inte minst i
gör-det-själv-trenden som har svept över
Sverige under de senaste åren. Att stoppa
sin egen korv, syra grönsaker och pilla med
surdeg (och sedan lämna in degen på
surdegshotell när man åker på semester)
har varit högt på trendlistan.
Att svenskar allt mer lagar sin egen mat,
och på så sätt får koll på vad man stoppar i
sig, är kanske embryot av en utveckling
mot ett mer hälsosamt samhälle.
Vi på Philips Kitchen Appliances ser fram
emot att fortsätta följa matkulturens
utveckling även framöver. Vi anar en trend
som vi bara sett början på!
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Äta hemma eller på

restaurang?
Mat har blivit en drivkraft för svenskarnas
konsumtion. Det mediala utrymmet för
ämnet mat blir allt större. Efter en sökning i
en av Sveriges största mediebevakningssajter ser vi att ordet ”mat” nämndes 11
procent fler gånger under 2013 än 20121). Vi
lägger dessutom mer pengar per capita på
mat idag. På bara fem år har försäljningen
av livsmedel ökat med 15 procent enligt en
undersökning av SCB2).
Enligt en undersökning från Göteborgs
Universitet har svenskars besök på hotell,
caféer och restauranger ökat markant de
senaste 20 åren3).

Bara under maj månad 2014 har restaurangernas försäljningsvolym ökat med 5,2
procent jämfört med samma period förra
året, berättar SCBs restaurangindex4).
Eftersom vi inte äter mer mat för att bli
mättare, kan en ökad matkonsumtion
sammankopplas med ökat välmående där
det är konsumtionens image och identitet
är det viktiga – snarare än själva maten.
Richard Tellström, etnolog och lektor i
Måltidskunskap, förklarar i en artikel i
Sydsvenskan att det pågår ett skifte där
maten går från att ses som näring till ett
uttryck för kultur. Ungefär som film, teater

eller konst. Han menar att svenskar inte
bara konsumerar mat, utan också skapar
matkultur hemma 5).
Mat och matlagning har blivit en betydande del av vardagen och allt tyder på
att det är en ihållande trend. Men vill
svenskar äta hemma eller på restaurang?
I Philips undersökning uppger 72 procent
av svenskarna att de skulle vilja laga mer
mat hemma. Men svenskars tidsbrist i
vardagen spelar även en roll. 14 procent
menar att de gärna vill laga mer mat
hemma men inte hinner. Denna siffra är
högre bland egenföretagare (24 %) och
yngre svenskar i gruppen 18-29 år (21 %).

Skulle du vilja laga mat mer hemma?

23 %

14 %

14 %

Ja, jag mår bra av att laga mat

Ja, men jag hinner inte

Ja, jag vill bjuda vänner på hemlagad
middag oftare

14 %

13 %

11 %

Ja, jag vill att familjen ska äta hemlagad mat
tillsammans oftare

Ja, men inte bara till mig själv

Ja, men av andra skäl än föregående

26 % Nej
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1 Sökning gjordes i Retriever för år 2012 och 2013.
2 SCB, Livsmedelsförsäljningsstatistik, 2012. Uträknat mellan åren 2007-2012.  
3 G öteborgs Universitet, Konsumtionsrapporten, 2013.
4 SCB, Restaurangindex, maj 2014.
5 Sydsvenskan, ”Vi mörkar sånt som ger oss dålig status”, 24 juni 2014.

2 % Vet ej

>

Anette Rosvall
Mat- och vinskribent, husmorsa och kokbokskreatör.
”Det är svårt att svara på varför svenskar är allt mer intresserade av
att laga mat hemma. Men jag tror att vi i västvärlden börjar få det
allt bättre. Så vi kan lägga energi och pengar på att njuta. Mat och
dryck är ett bra och enkelt sätt att njuta. Detta ser företagen och
hänger på trenden, med reklam, TV-program, event m.m.”
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Mat och matlagning har blivit en betydande del av vardagen och allt tyder på att det är en ihållande trend.
Men vill svenskar äta hemma eller på restaurang?

Trots ett pressat schema samlas många
familjer runt middagsbordet varje dag. I
undersökningen svarar var tredje svensk
att familjen försöker äta någon måltid
tillsammans varje dag. Ungefär lika många
äter både gemensam frukost och middag
dagligen.

När svenskarna har gäster sker det oftast
vid middagstid. I undersökningen svarade
69 procent att de oftast serverar middag
när de har gäster. Bara 6 procent svarade
att de inte bjuder på någon mat hemma.
Det är oftast arbetssökande (21 %) som
inte bjuder hem gäster på mat vilket kan
0
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sammankopplas med bristande ekonomi.
Undersökningen visar även att det är
dubbelt så många män (8 %) som kvinnor
(4 %) som inte bjuder på mat hemma.

100

Hur ofta äter familjen tillsammans?
Vi försöker äta tillsammans någon måltid
varje dag

36 %

Både frukost och middag varje dag

29 %

Ett par gånger i veckan

9%

Bara på helger

5%

Mer sällan än en gång i veckan

1%

Jag är ensamstående

20 %

Vet ej
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Vad bjuder du oftast på när du har gäster?

69 %

18 %

3%

Middag

Fika

Lunch

2 % Vin med tilltugg exempelvis ost och kex
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6 % Jag bjuder inte på mat hemma

100

2 % Vet ej

Hemma-

kocken
När svenskarna i allt större utsträckning lagar mat i hemmet träder
hemmakocken fram. Svenskarnas beskrivning av hur de är som hemmakock
varierar. Men den dominerande matpersonligheten bland hemmakockarna,
med 35 %, är den glada amatören.

Andra matpersonligheter som svenskarna
upplever stämmer in på dem är hälsosam,
ekonomisk, experimentell, finsmakare och
”snabbt och enkelt”.
I en annan undersökning av Philips från
2013 berättar svenskarna att de ser på
matlagning som en social aktivitet och ett

bra sätt att tillbringa tid med vänner och
familj. De uppger även att de tycker om att
laga mat när det finns utrymme och tid för
kreativitet och inspiration6). Enligt årets
undersökning från Philips svarar hela
42 procent av svenskarna att de huvudsakligen lagar mat från grunden, med färska
råvaror.

Men det är också många som lagar mat av
mer praktiska skäl – 36 procent lagar mat
för att de ”måste äta”. Siffran är högre
bland yngre svenskar i åldrarna 18-29 år
(50 %) och skiljer sig markant från svenskar
i åldrarna 50-64 år (24 %). Med andra ord
är hemmakocken oftast över trettio år och
med stabil ekonomi - en grupp som >

De vanligaste matpersonligheterna
Glad amatör 35%
Snabbt och enkelt 23%
Hälsosam 13 %
Experimentell 9%
6 Undersökning av Philips i samarbete med Lynxeye AB, ”Philips Kitchen
Appliances”, december 2013.

9

Vilken av följande matpersonligheter
stämmer bäst in på dig?

35 %
Glad amatör

23 %
Snabbt och enkelt

13 %
Hälsosam

9%
Experimentell

7 % Finsmakare
6 % Ointresserad
4 % Ekonomisk
2 % Inget av ovan
1 % Vet ej

typiskt förr lagt det ekonomiska överskottet på restaurangbesök.

yngre och näthandelsvana generationen
kommer ut i arbetslivet och bildar familj8).

Var fjärde svensk tycker även att det är
viktigt att det ska gå snabbt när de lagar
mat. Siffran är högre bland kvinnor (26 %)
än män (20 %) och den är allra högst bland
svenskar i Norrland (32 %).

Populariteten för mathandeln på nätet är
även märkbar i etableringen av den
färdigpackade och hemlevererade
matkassen i Sverige. Matkassen utsågs
2011 till årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut. Den började som en trend
som sedan snappades upp av bland annat
dagligvaruhandeln och är idag en del av
det permanenta utbudet för matkonsumenter.

Samtidigt uppger 1 av 4 svenskar att de
har matlagning som ett intresse, och 22
procent gillar att experimentera i sin matlagning. Resultatet visar på en tydlig
uppdelning. På ena sidan står hemmakockarna som knappt vill kalla sig för kockar
utan snarare ser matlagning som ett måste
i en hektisk vardag. På andra sidan står
hemmakockarna som ser på köket och
maten som en statusmarkör och en del av
deras identitet.
Vikten av tidsbesparing återspeglas även i
svenskarnas matinköp. Mer än var femte
svensk handlar mat på nätet enligt
rapporten Digital Mathandel från branschorganisationen Svensk Digital Handel7).
Mathandeln på nätet är än så länge relativt
liten vad gäller omsättning men Jonas
Ogvall, vd på Svensk Digital Handel,
förutspår att den kommer öka när den

7 Svensk Digital Handel., Digital Mathandel, 2014.
8 Nerikes Allehanda, ”Nätkassen går hem med ”eget” innehåll”, 23 maj 2014,
9 ÅArbetarbladet, ”Hemkörda matkassar allt populärare”, 22 februari 2014.
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När tiden är en viktig faktor för upptagna
familjer gör sig matkassen betydande i
vardagen. En matkasse med alla råvaror
och snabba recept levereras direkt till
dörren av aktörer som Lina’s Matkasse.
Företaget levererar idag råvaror och recept
till 40 000 hem i Sverige9). Att svenskarna
konsumerar denna typ av tjänst styrker
bilden av att det ska gå fort och vara enkelt.
När tid är en bristvara tar 8 av 10 hemmakockar även hjälp av köksapparater.
Köksapparater har numera en given plats i
svenska hem. Lådor och skåp fylls inte helt
sällan av otaliga apparater och sladdar
– det är stavmixers, elvispar, blenders,
matberedare och så vidare.

Enligt undersökningen önskar många svenskar en
hjälpande hand – oavsett om det är till bakning, grundarbetet eller för att laga mer avancerad mat i köket.

42 %
Lagar oftast mat från grunden med
färska råvaror

I Philips undersökning svarar 35 procent
av svenskarna att de främst använder
köksapparater för att spara tid och 25
procent använder dem för att göra det
”tråkiga” grundarbetet. Ungefär var fjärde
svensk svarar att de använder dem för att
förenkla matlagningen så att den ”sköter
sig självt”. Ungefär en av tre kvinnor använder köksapparater när de bakar.

Det är knappt var femte svensk som inte
använder köksapparater överhuvudtaget.
Siffran är något högre hos män (21 %) och
yngre svenskar i åldrarna 18-29 år (22 %).
Enligt undersökningen önskar många
svenskar en hjälpande hand – oavsett om
det är till bakning, grundarbetet eller för att
laga mer avancerad mat i köket. Hela 16

Vilket eller vilka av följande alternativ
stämmer in på dig när du lagar mat?

Hur använder du huvudsakligen dina
köksapparater?

42 %

35 %

Jag använder dem för att spara tid

25 %

Jag använder dem för att göra det
”tråkiga” grundarbetet

24 %

Jag använder dem för att det
förenklar matlagningen så att den
”sköter sig självt”

Jag lagar oftast mat från grunden
med färska råvaror

36 %

Jag lagar mat för att jag måste äta

25 %

Det är viktigt för mig att det går
snabbt att laga mat

25 %

Jag upplever matlagningen som ett
intresse

23 %

Jag använder dem när jag bakar

23 %

Jag tycker att det är avkopplande
att laga mat

11 %

Jag använder dem för att kunna
laga mer avancerad mat

22 %

Jag lagar ofta nya rätter och gillar
att experimentera

2%

De är snygga inredningsdetaljer

10 %

Det är viktigt för mig att laga mat
tillsammans med familjen

4%

Inget av ovan

3%

Annat

17 %

Jag använder aldrig köksmaskiner

2%

Vet ej

procent svarar nämligen att de under det
senaste året har köpt en ny köksapparat10).
Resultatet av en annan undersökning från
Philips från förra året visar att även om
svenskarna gärna använder köksapparater
vill de fortfarande vara drivande i den
kreativa processen och bestämma över
smaken och resultatet11).

25 %
Upplever matlagningen som ett intresse

10 Se figur ”Har du under det senaste året gjort en eller flera av följande saker?” i kapitlet ”Mat och inspiration”.
11 Undersökning av Philips i samarbete med Lynxeye AB, ”Philips Kitchen Appliances”, december 2013.

11

Råvarorna
Rena livsmedel, ekologiskt, kvalitet och närproducerat hamnar enligt
undersökningen högst på agendan för vad som är viktigt när svenskar
handlar mat.

Svenskarnas ökade intresse för matlagning
i hemmet tar sig även uttryck i det ökade
intresset för bra råvaror. Rena livsmedel,
ekologiskt, kvalitet och närproducerat
hamnar enligt undersökningen
högst på agendan för vad som är viktigt
när svenskar handlar mat. 4 av 10 prioriterar rena livsmedelsprodukter över halveller helfabrikat och lika många uppger att
de väljer kvalitet över pris. Dessutom väljer
3 av 10 lokala råvaror framför pris.
Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev står svensk konsumtion av mat och
dryck inför ett trendbrott. Lågprisvaror
prioriteras bort och högkvalitativa produkter står i fokus. Efterfrågan på hälsosamma
alternativ anses av matproducenter vara
den trend som påverkar dem allra mest12).
I en annan rapport av Livsmedelsföretagen väljer 4 av 10 svenskar ekologisk mat.
Den främsta anledningen till att man köper
ekologisk mat är att det anses vara bättre
för miljön och klimatet (50 %). Men för
äldre (65 och över) väger hälsoskäl lika
tungt som miljö- och klimatskäl.  Dock
skulle 66 procent av svenskarna välja
konventionellt producerat livsmedel med
svenskt ursprung före ekologisk mat med
utländskt ursprung13).
Statistik tyder på att många svenskar rent
teoretiskt sett köper ekologiskt och
närproducerat när de handlar mat. Men
Richard Tellström förklarar i en intervju i

Alltså blir det åter igen en fråga om
identitet när det kommer till mat. Enligt
Philips undersökning svarar 36 procent att
de har blivit en mer medveten livsmedels-

Vilket eller vilka av följande alternativ stämmer in på dig när du handlar mat?
Jag prioriterar rena livsmedelsprodukter
över halv eller helfabrikat

41 %

Jag väljer kvalitet framför pris

40 %

Jag har blivit en mer medveten
livsmedelskonsument

36 %

Jag väljer lokala råvaror framför pris

30 %

Jag väljer ekologiskt framför pris

28 %

Priset avgör vad jag köper

25 %

Jag köper produkter och råvaror för att
de är hälsosamma
Jag köper gärna halv- eller helfabrikat
om det fyller ett syfte

12 Livsmedelsföretagens konjunkturbrev, februari 2014.
13 Livsmedelsföretagen, Rapport: Ekologiska och svenska livsmedel, mars 2014.
14 Sydsvenskan, ”Vi mörkar sånt som ger oss dålig status”, 24 juni 2014.  
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konsument. Men är det så att svenskar vill
ge sken av att de prioriterar bra råvaror,
men när det väl kommer till kritan så sitter
gamla vanor i? Kanske handlar det om att
svenskar har en uppfattning om att
ekologisk och närproducerad mat kostar
mer. I Philips undersökning avslöjar var
fjärde svensk att det är priset om avgör
vilken mat de handlar. Det är främst
studerande som väljer livsmedel baserat
på priset (41 %) och unga i åldern 18-29 år
(39 %) som i allmänhet även har en lägre
disponibel inkomst.

Sydsvenskan att det är få som lever som
de lär och att det är sociala aspekter som
spelar in:
- Vi mörkar sånt som ger oss dålig status.
Om vi hade handlat som vi sagt att vi gör
borde ekologiska varor stå för ungefär 25
procent av försäljningen, men i själva
verket handlar det om 5-6 procent14).

23 %
14 %

Inget av ovan
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Eveline Johnsson och Amanda Hellberg

Stefan Nilsson

Driver bloggen ”Våra oköttsliga lustar” som vann Det stora matbloggspriset 2013.

Trendexpert som driver mat- och
trendbloggen ”Eat and Greet”.

”Intresset för råvaror och ursprung på dessa ökar stadigt. Och i samband med alla larm som kommer om ingredienser som hamnat fel i
olika sorters färdigmat, så kan en hoppas att intresset växer ytterligare.”

”Mat är idag delvis hälsa och det är
något som vi kommer se öka. Mat för
välbefinnande och ett “nyttigare” liv.
Vi kommer se fler varianter på LCHF
eller annat som egentligen inte är en
diet utan en hälsosam livsstil med mat
i fokus. Det talas till exempel om att
skandinaviska bär som t.ex. havtorn
med extra mycket c vitamin är på
ingång. På tal om det skandinaviska
så ser vi också intresset för det närproducerade och miljövänliga. Ingen
köper besprutade bananer i år och de
ekologiska äggen tar slut när det är
påsk. Amerikanska matkedjan Whole
Foods är ett ideal för mat, hälsa och
biodynamiskt. Och som sagt, en nyckel
till allt detta är miljövänligt.”
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Mat och

inspiration
Matprogrammens utveckling innebär att svenskar har fått se allt från etablerade
kockar till amatörkockar laga mat i TV-rutan - och nu kan vi också förbluffas av barns
matlagningskunskaper på bästa sändningstid.

att fortsätta dyka upp många program på
det temat även i framtiden. Både i traditionell form och i nya oväntade former15)”.

I mars i år fanns det enligt Aftonbladet 17
aktuella matprogram i svensk tv. TV-kanalerna SVT och TV4 är eniga om att matprogram inte kommer att försvinna i första
taget. TV4:s programchef Fredrik Are
berättar för Aftonbladet:
- Vi kan nog vara säkra på att det kommer

Matprogrammens utveckling har inneburit
att svenskar har fått se allt från etablerade
kockar till amatörkockar laga mat i TVrutan - och nu kan vi också förbluffas av
barns matlagningskunskaper på bästa
sändningstid.

55 %
Har sett ett matprogram/följt en matprograms-serie under det senaste året

Sveriges yngsta mästerkock/TV4

Mer än hälften av både kvinnor (58 %) och
män (53 %) har sett eller följt ett matprogram under det senaste året.

15 Aftonbladet, ”Mat-tv eller mätt-tv?”, 21 mars 2014.
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362

Sverige ligger i topp vad gäller antalet
utgivna kokböcker per capita och förra
året utgavs 362 stycken – ungefär en
om dagen.

Det finns inte bara en uppsjö av matprogram. Sverige ligger i topp vad gäller
antalet utgivna kokböcker per capita och
förra året utgavs 362 stycken – ungefär en
om dagen.

Kokböcker som i sin tur ger ny inspiration
för vår matlagning hemma. 44 procent av
svenskarna svarar i Philips undersökning
att de hämtar inspiration från recept i
kokböcker och tidningar.

I Philips undersökning är det nästan var
femte svensk som har köpt en eller flera
kokböcker under det senaste året.

Kvinnor (52 %) använder oftare kokböcker
och tidningar som inspirationskälla jämfört
med män (36 %). Den största inspirations-

källan för matlagning är däremot inte
kokböcker – nästan hälften av svenskarna
uppger att de hämtar inspiration från
familj, vänner och bekanta. Högst är siffran
bland yngre respondenter i åldern 18-29 år
(65 %). 40 procent hämtar inspiration från
recept på webben.

Har du under det senaste året gjort
en eller flera av följande saker?
55 %

Sett ett matprogram/följt en
matprogramsserie

18 %

Köpt en eller flera kokböcker

16 %

Köpt en ny köksmaskin

13 %

Besökt och/eller följt en matblogg

11 %

Köpt ett eller flera matmagasin

1%

Deltagit i en matlagningskurs

1%

Deltagit i en matklubb/Upplägg
liknande ”halv-åtta-hos-mig”

31 %

Inget av ovan

Stefan Nilsson

Anette Rosvall

Var hämtar du inspiration till din
matlagning?

Trendexpert som driver mat- och
trendbloggen ”Eat and Greet”

Mat- och vinskribent, husmorsa och
kokbokskreatör.

47 %

Från familj, vänner och bekanta

44 %
”Inspirationen kommer från många
kanaler idag. Men en tidning måste
skriva om det för att trenden ska slå
igenom brett. Då menar jag stilbildande och trendorienterade tidningar
som kanske Elle Mat & Vin och
Gourmet. Men de hämtar sin inspiration från sociala medier. Idag kan vi
alla läsa bloggar och följa Instagramkonton men de måste ha en verifiering
från en stilbildande tidning för att
trenden ska få en bred bas. Men
generellt sett kan man säga att alla
mattrender som kommer till Sverige
har sitt ursprung i New York. Det finns
dessutom undersökningar som visar
att upplevelsen på en restaurang kan
få dig att byta porslin hemma. Restaurangvärldens betydelse för det egna
hemmet ska inte underskattas.”

”Jag tror att det fortfarande är det
rörliga mediet som är en stor del av
svenskars inspiration. Men jag tror att
streamade kanaler kommer att öka,
man vill kunna välja själv när man är
intresserad av att titta på det man vill
titta på. Jag hoppas så klart också att
böcker fortfarande kommer att finnas,
men tror att de kommer att behöva
utvecklas. Som t ex vår bok “Din
Matkasse” som hade en interaktiv
inköpslista som kunde scannas in
direkt i mobilen för att förenkla inköp.
Jag tror på siter som är kopplade till
böcker som gör att man kan föra en
diskussion med receptmakaren, fråga
om man undrar över något, och så
vidare.”

I recept i kokböcker och
tidningar

40 %

I recept på webben

31 %

Från mat jag blivit bjuden på

23 %

I matlagningsprogram på TV

14 %

I butiken

9%

I bloggar och andra sociala
medier

9%

Från restaurangbesök

9%

Inget av ovan

4%

Vet ej
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Matlagning
– ett delat intresse
Svenskarna äter med ögonen som aldrig förr. Mat och sociala medier har fått en naturlig
koppling som inte visar några tecken på att försvinna. Unga går i täten för trenden och
hämtar både gärna inspiration där och delar med sig av egna matbilder.

Enligt en rapport från Stiftelsen för
Internetinfrastruktur är nästan hälften av
svenskarna dagliga användare av sociala
medier och ungefär lika många är dessutom väldigt aktiva och både kommenterar och gör egna uppdateringar16).
Enligt en undersökning som gjordes av
Nokia i fjol delar drygt en av fem svenskar
med en smartphone mobilbilder i sociala
medier minst en gång i veckan. I samma
undersökning visades det att det är
matbilder som stör svenskar allra mest i
deras Instagram-flöden17).

Philips undersökning visar att 7 procent av
svenskarna delar med sig av matbilder i
sociala medier. I åldersgruppen 18-29 år är
motsvarande siffra 15 procent. Allt tyder på
att trenden kommer fortsätta att utvecklas.
Inspiration delas inte bara utan den hämtas
även i sociala medier. 5 procent av svenskarna följer matprofiler i sociala medier och

ungefär 9 procent hämtar inspiration till
matlagningen i bloggar och andra sociala
medier. Andelen bland de yngre är betydligt större även här då 19 procent av
svenskarna i åldrarna 18-29 år hämtar
inspiration därifrån. Det är även ungefär tre
gånger så många kvinnor som hämtar
matlagningsinspiration i sociala medier.

Vilket eller vilka av följande beteenden stämmer in på dig?
Jag diskuterar matlagning med personer i min
omgivning

42 %

Jag utbyter recept med vänner och bekanta

Trots detta visas, delas, taggas och gillas en
drös matbilder på både Facebook, Instagram och diverse matbloggar. Det finns över
3 miljoner inlägg under den internationella
hashtaggen #foodstagram på Instagram
som ständigt ökar i popularitet.

31 %

Jag delar med mig av matbilder i sociala medier

7%

Jag följer matprofiler i sociala medier

5%

Jag diskuterar mat med personalen när jag går
på restaurang

4%

Inget av ovan

40 %
0

Det finns otaliga applikationer för smartphones som rör mat. Det är allt ifrån appar
för diverse livsmedelsbutiker, recept,
matbeställning och kartor som vägleder
dig till närmaste gårdsbutik.

Mest populära gratisappar

40

60

80

Mest populära betalappar

1

Systembolaget Sök & Hitta

1

Gårdsbutiker

2

OnlinePizza

2

Gårdsnära

3

Willys+

3

LCHF-appen

4

ICA Handla

4

Kökshjälpen

5

Vivino Wine Scanner

5

Food Fix Up

6

ICA Grilla

6

Vivino Wine Scanner Pro

7

Recept Kokaihop.se

7

LCHF 56 kilo - dina bästa recept

8

Matpriskollen

8

InstaFoodTM PRO

9

Arlaköket

9

Alkoholmätaren

10

Mitt Kök – recept, Mat, Vin, Öl

10

Ingredienslexikon

16 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, ”Svenskarna och Internet 2013”, 2013.
17 Nokia, Pressmeddelande: ”Selfies och matbilder irriterar mest i sociala medier”, 23 december 2013.
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19 %

9%

I gruppen 18-29 år hämtar 19 procent
inspiration till matlagning i bloggar och
andra sociala medier. Motsvarande siffra
bland samtliga svenskar är 9 procent.

15 %

7%

I gruppen 18-29 år delar 15 procent med
sig av matbilder i sociala medier. Motsvarande siffra bland samtliga svenskar
är 7 procent.

Eveline Johnsson och Amanda Hellberg
Driver bloggen ”Våra oköttsliga lustar” som vann Det stora
matbloggspriset 2013.
”Sociala medier tänker vi fungerar som en enda stor coffee
table-bok. Här finns möjligheten att inspireras av de kockar en
väljer att följa. De flesta finns på Instagram där de berättar
löpande om rätterna de tillagar under dagen, både för jobb och
privat. Pinterest fullkomligen svämmar över av olika tips och
recept på diverse kombinationer av mat som verkar ljuvliga - men
hur många går faktiskt och handlar ingredienserna till den
speciella pastan en sett på bild och lagar den? Inte så många, tror
vi. Men givetvis frodas och sprids trender här snabbare än i
bokform. Sociala medier har om inte annat gjort folk otåligare på
att få recepten på maten på bilden levererade.”
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Philips rapport om trender inom mat
och matlagning visar att svenskens
favoritrestaurang sakta men säkert
förflyttar sig till en ny miljö - hemmet.
Svenskarna har dessutom blivit mer
medvetna om vad de har på tallriken
och vad de är ute efter när det gäller
mat. Matlagning har blivit ett nytt
sätt för svenskarna att uttrycka sig
och samla familj och vänner runt
matbordet.
Vi på Philips Kitchen Appliances
ser goda förutsättningar för att
matlagning i hemmet ska få en allt
mer betydande roll i framtiden.
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För att bli en hemmakock behövs
ingen särskild utbildning. Familj,
vänner, bloggar och media tillgodoser
svenska hemmakockars behov av
kunskap och inspiration.
Och det verkar allt oftare som att
när svenskar letar efter den där
speciella måltiden, är det inte längre
nödvändigt att gå på restaurang för
att hitta den. En snabb runda till
närmaste matbutik kan i kombination
med ett välrustat hemmakök vara
receptet som förser svensken med all
smak hen behöver.

“You don’t have to cook
fancy or complicated
masterpieces — just good
food from fresh ingredients”
Julia Child

Tänk att den allra bästa restaurangen finns i ditt eget
hem. Här lagas mat varje dag. Här finns fräscha råvaror,
glädje, nyfikenhet, värme och gemenskap. Här trivs hela
familjen. Med våra köksapparater blir matlagningen så
enkel och rolig att ni gärna lagar god och nyttig mat hemma varje dag. Och eftersom köksredskapen gör jobbet
kan ni släppa loss kreativiteten i köket, experimentera
och skapa smaker och upplevelser att njuta av
tillsammans, så ofta ni vill.
Välkommen till Philips Restaurang Hemmet!

www.philips.com

