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Framtidsdrömmar på 

1930-40-50-talet  

1930-tal - Konserver, mindre 

hemmamatlagning av affärskvinnor

1940-tal - Tabletten ersätter maten 

(två om dagen och rostade majsflingor)  

1950-tal - Färdiga dietkoncept i 

butiken, pulvermixer och rena 

syntetiska ingredienser, emballaget 

avgörande, hemmets matlagning 

försvinner för kvinnorna behövs i 

industriproduktion

Bra förutsägelser kring konsumtion av 

produkter och matlagningsbesväret, 

mycket sämre kring måltiden SvD 20 aug 1946 

Underlag från Richard Tellström, 2017

Från Svenska Dagbladet 20 augusti 1946



Framtidsdrömmar på

1980-talet 

1980-tal - Receptdatorena i butikerna år 

2000. Mata in de livsmedel du valt och få 

receptförslag

Mer bekvämt med mer fryst färdigmat, mer 

filékött och färdigstyckade grytbitar

År 2000 mer matlagning på helgen för nöjets 

skull

Framtidens mat kommer vara färsk, 

naturlig och god

Underlag från Richard Tellström, 2017

Från Svenska Dagbladet 30 mars 1982



Utveckling av råvaran.

New scientist 1988

Tieman et al 2017



Framtidsdrömmar idag?



1 to 9, where 1 is not important and 9 very important

Vad väljer den framtida

konsumenten?
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Fredrik Fernqvist 2017, SLU. 



Hur smakar röding i framtiden?



Är lupiner smakliga?



Är råvarans smak viktig?



https://pagen.se. 

https://www.arvidnordquist.se

https://www.halsingestintan.se

Är råvarans smak viktig?



Vad är god smak?



Vad är god smak?

Product Consumer quality perception process

Intrinsic 
characteristics

Extrinsic 
characteristics

Intrinsic 
quality cues

Extrinsic 
quality cues

Credence 
cues

Signals/Information
(Independent variables)   

Physical
product

Product characteristics

Experienced
quality 

Personal process
(Mediating variables)

Consumer quality 
perception

(Dependent variable)

Personal, contextual and environmental factors
(Moderating variables):
Values/Beliefs/Attitudes

Gender/Age/Lifestyle/Other Socio-demographic
Situation/Environment

Quality 
expectation

Quality 
attributes

From: Fernqvist, F. & Ekelund, L. (2014). Credence and the effect on consumer liking of food – A review. Food Quality and Preference

32, 340-353.

Smak



Kulturen, mat och smaken idag.

Cultural map 2010-2014. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings.



Är smak med i framtiden?

Scenario A 2030:
Bra mat känns bra att äta

Ekonomin i Sverige är god, 

miljö- och hållbarhetsfrågorna 

har fått ett stort genomslag, 

det finns tillräckligt med mat 

och tack vare ett 

kretsloppstänkande bevaras 

jordens viktiga resurser. 

Konsumenter väljer att lägga 

mycket tid och pengar på mat. 

De läser på, ställer krav och 

köper mat av god kvalitet. 

Scenario B 2030:

Mat för dagen är viktigast

Ekonomin svag, 

befolkningstillväxten hög,

människorna är mer inriktade 

på att få mat för dagen  Kosten 

består till stor del av inhemska 

produkter som potatis, 

havregryn, bröd, äpplen, 

morötter, kål, bönor, mjölk, ägg 

och rapsolja.

Framtidsberättelser från lantbruket år 2030. 2016. Framtidens Lantbruk, SLU



Hur smakar hållbar mat?
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Dagens kost

Hållbar kost

• Minska mängden

animaliska livsmedel.

• Restprodukter från

livsmedelsindustrin

används som djurföda

• Djur betar på marker 

som inte kan odlas.



Hur smakar framtiden? 

• Tvärvetenskapligt med hänsyn till individen/ 

konsumenternas:
• Sökta upplevelser

• Prioriterade/viktiga tillitsfaktorer

• Framtidsfokuserade med maten och smaken som 

drivkraft

Hur smakar framtiden? 

Den måste smaka gott. 

Hur smakar framtiden? 

Den måste vara god. 

Hur löser vi det? 



Tack

www.slu.se/futurefood

Vårt nyhetsbrev Food for Thought

@SLUFutureFood


