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Sammanfattning 

Forskare har länge pekat på hur vår livsstil inte är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv vilket 
har bidragit till en ökad efterfrågan av ekologiska alternativ och livsmedel som följer den 
naturliga säsongen i Sverige. Många konsumenter har dock svårt att veta när olika råvaror är i 
säsong för tillfället. Studien ämnar därför att undersöka hur och var kommunikation kan 
utformas och kommuniceras för att förmedla fördelarna med att konsumera mat efter säsong 
samt vilken mat som är i säsong för tillfället i Sverige.  
 
För att besvara syftet med studien har forskning genom design använts, vilket resulterade i de 
två koncepten Reko och Grönt tar ordet. Båda koncepten kommunicerar fördelarna med att 
konsumera mat efter säsong och när dess naturliga säsong infaller. Koncepten konstaterades i 
värderingen framgångsrika och skapade önskade associationer hos målgruppen. Konceptet 
Grönt tar ordet upplevdes humoristisk och konceptet Reko upplevdes enkelt, vilket ansågs 
som framgångsrika och lyckade sätt att tilltala målgruppen.  
 
 
 

 

   



Abstract 

Scientists state that our lifestyle contributes to environmental problems. This issue has led to 
more people wanting to live environmentally friendly. Thus there is now an increased 
demand of ecological products and food that are grown in their natural season in Sweden. 
Even though, many people have trouble knowing when different food and vegetables are 
grown in their natural season. Therefore, this study aims to investigate how communication 
can be developed to communicate the positive effects of consuming seasonal food and 
vegetables and when different food and vegetables have their natural season in Sweden.  
 
To answer the purpose of this study research through design has been used. The study 
generated the two concepts, Reko and Grönt tar ordet. Both concepts communicates the perks 
of consuming food and vegetables in their natural season and when their natural season is. 
The concepts were found successful in the evaluation and created desired associations with 
the target group. Grönt tar ordet was considered successful since it perceived as humorous, 
and Reko was perceived as simple and clear, which was viewed as successful ways to appeal 
to the target group. 
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1.Inledning 
Att jorden står inför stora miljömässiga problem är för många idag känt och att dessa till stor 
del är skapade av oss människor. Forskare har sedan länge pekat på hur vår livsstil inte är 
hållbar ur ett miljöperspektiv. Enligt WWF (2008) konsumerar vi globalt sett 30 procent mer 
än jordens produktionsförmåga. Således finns det mycket vi som individer kan vara med och 
påverka denna negativa gående spiral. Tips som WWF (2017) ger handlar bland annat om att 
tänka över valen av färdmedel och förbruka mindre el, men även att göra medvetna val vid 
inköp av mat.  
 
Efterfrågan av ekologisk mat har kommit att växa mycket i Sverige de senaste åren. År 2014 
var Sverige det land i världen som ökade sin försäljning av ekologiska varor mest och detta 
med hela 38 procent (Dn.se). Enligt en undersökning gjord av SLU (2012) konstateras det 
även att många konsumenter ser klimatförändringar som ett stort hot mot både sig själva och 
sina närmaste, något som därmed gör dem benägna att ändra sina matvanor, framförallt när 
det kommer till närproducerad mat samt att köpa mat efter säsong.  
 
Ekologisk mat är alltså inte hela sanningen, utan det finns även ett intresse för mat som följer 
den naturliga säsongen, vilket i Sverige innefattar främst frukt, grönsaker fisk och kött. 
Genom att konsumera mat som odlas efter den naturliga säsongen i Sverige bidrar det till en 
ökad hälsa för människa och miljö då maten är som näringsrikast, miljövänligast och 
smakmässigt bäst under den perioden (Säsongsmat.nu). Enligt Lantmännen (2017) är det 
många konsumenter som idag gärna vill anpassa matlagningen utefter vad som är i säsong, 
men de menar att det finns en osäkerhet bland konsumenterna kring vilka råvaror som är i 
säsong för tillfället och vid vilken tidpunkt matvarorna är som bäst. Detta försvårar 
konsumenternas möjligheter till att medvetet göra bra val när de står inför en köpsituation.

 

1.1 Problemformulering 

Som ovan nämnt finns ett intresse att köpa mat efter säsong, men att det är svårt för 
konsumenten att veta vad som är i säsong för tillfället. Att handla mat i säsong är 
eftersträvansvärt både för miljöns skull men även för den personliga hälsan. Enligt Ottosson 
(2013) kan konsumenter, genom grön marknadskommunikation, informeras, utbildas och 
övertygas samt inspireras till mer hållbara konsumtionsmönster. För att öka medvetenheten 
kring vilka råvaror som är i säsong för tillfället samt fördelarna med att köpa detta skulle det 
kunna antas att det krävs mer information riktad till konsumenterna. Genom kunskap skulle 
det därmed kunna antas att inställningen till att konsumera mer mat efter säsong ändras. Att 
kommunicera fördelarna med säsongsbetonad mat till konsumenter skulle därmed kunna 
bidra till ökad konsumtion av säsongsbetonad mat, vilket i sin tur skulle kunna leda till en 
bättre hälsa för människor samt ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
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1.2 Syfte  

Hur och var kan kommunikation utformas och kommuniceras för att förmedla fördelarna med 
att konsumera mat efter säsong samt vilken mat som är i säsong i Sverige för tillfället. 
Målsättningen är att därigenom påverka människors inställning till att konsumera mer mat 
efter säsong.  
 
Som utgångspunkt i studien användes följande forskningsfrågor att arbeta efter: 

- Hur bör kommunikation utformas för att kommunicera när en viss råvara är i 
säsong? 

- Hur bör kommunikation utformas för att kommunicera fördelarna med att konsumera 
mat efter säsong? 

- Med vilken tonalitet bör kommunikation utformas och formuleras för att 
kommunicera fördelarna med säsongsbetonad mat? 

- Genom vilka kanaler bör kommunikation kring säsongsbetonad mat förmedlas för att 
nå den tilltänkta målgruppen? 

1.3 Avgränsning 

Utifrån en inledande studie (se bilaga 1) som skickades ut som en onlineenkät var majoriteten 
av de svarande kvinnor i åldrarna 20-26 år. Dessa svarade att de konsumerar mat efter säsong 
ibland, vilket resulterade i att studien avgränsades till att endast intervjua kvinnor i åldrarna 
20-26 år som svarat att de konsumerar mat i säsong ibland i förstudien samt värderingen.  
 
Tiden för denna studie avgränsades till endast tio veckor. Därav valdes det att vid utformning 
av digitala designförslag använda samma färgpalett, teckensnitt och illustrationer till de två 
slutgiltiga konceptförslagen. Detta även då designelementen i sig, inte var det mest centrala 
för studien att undersöka varianter på. Därför togs färger, teckensnitt och illustrationer fram 
som ansågs kunna appliceras på alla de olika designförslagen.  
 
För den utformade kommunikationen som studien resulterade i valdes det även att låta en 
fiktiv avsändare stå bakom. Detta i form av en opinionsbildare. Enligt Nationalencyklopedin 
(2017) är en opinionsbildare en person eller företeelse som påverkar opinionen och därmed 
den sammanfattande benämningen på en samling åsikter, attityder och värderingar.  
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2.Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ligger till grund för studien och syftar till att ge en överblick över 
befintlig kunskap inom området för kommunikation och säsongsbetonad mat. Denna syftar 
till att skapa en grund för studiens genomförande och analys. Kapitlet inleder med att 
redogöra för läsaren begreppet säsongsbetonad mat, för att sedan presentera hur 
kommunikation och budskap ska utformas och förmedlas på bästa sätt för att ge störst effekt 
hos mottagaren. Teorin leder sedan in på tonalitet, formspråk samt vilka kanaler som kan 
användas för att förmedla ett budskap. Slutligen redogörs det för vilka designelement och 
principer som bör tas i hänsyn vid utformning av kommunikation.  

2.1 Mat i säsong 

Karlsson (2011) menar att det kan uppstå förvirring rörande olika rekommendationer som 
finns för att konsumera mat efter säsong, vilket kan begränsa antalet konsumenter som 
handlar mat efter säsong. De olika rekommendationerna är egentligen en produkt av en delad 
mening till definitionen av säsongsbetonad mat. Att handla säsongsbetonad mat, enligt 
Karlsson (2011) kan innebära att det är lokalt producerad mat, vilket har fördelen av 
minskade transporttider och utsläpp av växthusgaser. En annan känd definition av 
säsongsbetonad mat är att dessa är i säsong någonstans i en större region där det finns rikligt 
av råvaran och med fördelarna att det blir billigare och inte behöver lagras på samma sätt som 
mat som inte är i säsong. En tredje aspekt av säsongsbetonad mat, som Karlsson (2011) 
beskriver är att dessa produceras utan växthus som kontrollerar klimatet, vilket sparar energi. 
Följaktligen blir de viktigaste faktorerna med säsongsbetonad mat dess fysiska avstånd från 
produktion till konsument, skördesäsong, produktionsmetod och hållbarhet.  
 
Webbplatsen Säsongsmat.nu (2012) skriver; “Nyckelord vid bedömningen är ekologisk 
uthållighet, kvalitet och tillgänglighet. Mat är i säsong när den smakar bäst, och kan komma 
från produktion till matbordet på ett så miljövänligt, billigt och enkelt sätt som möjligt.” Det 
finns flera faktorer både Karlsson (2011) och Säsongsmat.nu (2012) tar upp som avser 
samma sak, så som att mat i säsong inte bara produceras under sin naturliga period på året, 
utan även att den ska vara närproducerad och detta under miljömässigt hållbara 
omständigheter. Utöver detta framhäver även Säsongsmat.nu konsumentens perspektiv på så 
vis att mat i säsong är när det har bäst smak och är som billigast. Med dessa aspekter i åtanke 
har vi för denna studie valt att definiera säsongsbetonad mat som; närproducerad och 
näringsrik mat som med god smak och kvalitet producerats på så hållbart och miljövänligt 
sätt som möjligt. Med dessa aspekter kan säsongsbetonad mat ses som fördelaktig för både 
människa och miljö. 
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2.2 Effektiv kommunikation 

Ett bra förmedlat budskap, enligt Bergström (2014) är något som mottagaren påverkas av, 
skapar omedelbar uppmärksamhet, förmedlar känslor, upplevs enkel och tydlig samt kan 
utvecklas och användas om och om igen.  
 
Enligt Bergström (2016) är förutsättningen för all visuell kommunikation att någon har något 
angeläget att meddela. En sändare , med syftet att påverka, måste formulera och forma ett 
budskap som ska överföras till en mottagare. För att sändaren ska nå mottagaren krävs att det 
upprättas en kanal mellan dem i form av ett medium  (Bergström, 2016). För att budskapet ska 
nå den tilltänkta målgruppen krävs det ett strategiskt arbete som föregår val av 
kommunikationskanaler och utformning av visuell kommunikation anpassad till situationen. 
Maibach et al. (2008) menar även att ramar för kommunikationen bör identifieras och vara 
konsekventa med målgruppens värderingar för att de eventuellt nya, rekommenderade 
beteendet, lättare ska accepteras av målgruppen.  
 
Sändarens syfte, enligt Bergström (2014) är att påverka, genom att beröra, motivera eller 
informera mottagaren. För att målgruppen ska vara benägna att ändra sitt köpbeteende krävs 
det även, enligt Siegrist et al. (2015) att kommunicera ett erbjudande som presenterar direkta 
fördelar för konsumenterna (som t.ex. att det är bra för hälsan). Vidare menar Siegrist et al. 
(2015) att detta sannolikt skulle bidra till att öka konsumenternas vilja att konsumera fler 
hållbara alternativ.  

2.3 Tonalitet 

Enligt Olausson (2009) innefattar begreppet tonalitet språk, retorik och känsla i färg och bild. 
Enligt Ungdomsbarometerns undersökning från 2016 tilltalas och engageras personer mellan 
16-29 år av kommunikation som innefattar humor och idealism. 93 procent av personerna 
inom samma åldersgrupp som tillfrågades uttrycker också att det är viktigt att alla anstränger 
sig för en bättre värld (Ungdomsbarometern, 2016). Undersökningen visar också att en 
tredjedel av personerna mellan 16-29 år endast följer och interagerar med varumärken om det 
handlar om behjärtansvärda saker och sådant som ger inspiration.  

2.4 Kanaler 

För att veta genom vilka kanaler kommunikationen om fördelarna med säsongsbetonad mat 
ska förmedlas, samt vilken mat som är i säsong för tillfället, krävs det att val av medium 
definieras. Frågor som bör ställas vid val av medium, enligt Bergström (2014) är bl.a. Vad 
läser de som ingår i målgruppen? Vad tittar de på? När och var är målgruppen påverkbar?. 
Enligt Ungdomsbarometern (2016) gäller det vid val av kommunikationskanal att veta vad du 
vill att din mottagare ska känna och göra.  
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Enligt Ström och Vendel (2015) växlar även konsumenter mellan olika användning av 
kanaler efter behov, även olika digitala plattformar (datorer/mobiltelefoner/surfplattor) 
varierar utifrån situation. Mobiltelefoner är, för många, till skillnad från datorer mer praktisk 
att bära med sig. Mobiltelefoner fungerar även som ett slags sällskap, faktum är att 59 
procent använder mobiltelefoner medan de väntar (på bussen, i butiken osv.) och 48 procent 
använder även mobiltelefoner i samband med måltider (Ström och Vendel, 2015).  

2.4.1 Digitala och sociala medier 

Enligt Bergström (2014) är digitala medier ett samlingsnamn för kanaler som tillåter 
människor att lokalt och globalt kommunicera direkt med varandra. Ström och Vendel (2015) 
menar att digitala medier i förhållande till traditionella medier är multimedia, har 
interaktivitet och sociala funktioner. Användandet av dessa medier utmärks, enligt Ström och 
Vendel (2015) av ett högre engagemang, mer omfattande bearbetning av information, 
möjligheter att påverka innehållet samt utveckla relationer med likasinnade, och detta genom 
förtroendefull konversation och delning. Enligt Ström och Vendel (2015) spelar digitala 
kanaler och plattformar en betydande roll för att göra innehåll tillgängligt för människor. 
Människor väljer digitala kanaler utifrån användningssituation och sina egna preferenser på 
funktionalitet. Därför är det, enligt Ström och Vendel (2015) viktigt att innehållet anpassas i 
varje enskild situation till människors behov för att innehållet ska upplevas relevant och 
meningsfullt. 
 
Sociala medier har, enligt Bergström (2014) visat sig att vara ett extremt effektivt medie för 
marknadsföring. Sammis et al. (2016) menar att, i och med att sociala medier ger alla 
möjlighet att influera omvärlden, innebär det att den som är kapabel att bygga upp en stor 
publik, i form av ett stort antal följare, har möjlighet att influera dessa. Freberg et al. (2011) 
menar att dagens opinionsbildare som ofta använder sociala medier representerar en ny typ av 
påverkan som formar människors attityder genom användning av sociala medier. Enligt 
Bergström (2014) kan avsändaren av det kommersiella budskapet via sociala medier hålla en 
dialog med mottagaren och bygga en relation. När det kommer till sociala medier anser 
Bergström (2014) även att det gäller att vara regelbunden och konsekvent i sin 
kommunikation.  
 
Enligt Ungdomsbarometern (2016) använder sig nio av tio personer i åldern mellan 16 och 29 
år av sociala medier regelbundet. I denna åldersgrupp är sociala medier som Instagram, 
Facebook och Snapchat vanligast (Ungdomsbarometern, 2016). 

2.4.2 Direktreklam 

Direktreklam är enligt Bergström (2012) ett flexibelt och selektivt medium som kan anpassas 
väl till målgruppen. Enligt Ungdomsbarometerns undersökning från 2016 föredrar 50 procent 

6 



av personer mellan 16 och 29 år fysisk reklam t.ex. i brevlådan, på stan eller i tidning. 27 
procent av samma åldersgrupp föredrar istället digital reklam på t.ex. sajter eller i appar.  

2.5 Designprinciper inom visuell kommunikation 

För att utveckla visuell kommunikation kan enligt Bergström (2012) designprinciper 
användas. Färg kan ha en kommunikativ effekt och spelar spelar en stor roll i människors 
uppfattning av saker omkring dem och har många olika effekter och används därav ofta för 
att skapa och befästa olika sinnesstämningar hos betraktaren. Vid val av färg gäller det enligt 
Bergström (2012) att tänka utifrån mottagarens perspektiv och föreställningar då färgvalet ger 
mottagaren en uppfattning om hur det ska tas emot. Kontraster kan enligt Bergström (2012) 
användas för att skapa en ingång i det visuella arrangemanget. Genom att använda sig av 
kontraster så kan, enligt Bergström (2012) en spännande form på den visuella 
kommunikationen skapas genom användning av kontrast i storlek, styrka, form och färg. 
Bergström (2012) menar också att genom användandet av balans  kan det undvikas att den 
visuella kommunikationen kantrar åt något håll. Hierarki är även en komponent inom visuell 
kommunikation och enligt Lupton och Philips (2008) en central del i en designers arbete. 
Lupton och Philips (2008) menar att hierarki kan uttryckas visuellt genom variationer i skala, 
nyanser, färg, utrymme och placering.  

2.6 Teorisammanfattning 

Litteraturen ger kännedom om de områden som berör kommunikation, mat i säsong, hur 
budskap kan kommuniceras effektivt samt vilka kanaler som budskapet ska förmedlas 
genom. Detta utgör en grund för det fortsatta designarbetet, dess upplägg och mål.  
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3. Metod 
För att undersöka hur kommunikation kan utformas för att förmedla fördelarna med att 
konsumera mat efter säsong och vilken mat som är i säsong för tillfället i Sverige har 
forskning genom design tillämpats. För att svara på syftet för studien (se 1.2) har en kvalitativ 
datainsamlings- och värderingsmetod använts, vilka redovisas i detta kapitel. 
 
Figuren nedan (bild 1) ämnar att ge en överblick över studiens upplägg med ingående delar. 

 
Bild 1, Studiens upplägg 

3.1 Inledande studie 

Den inledande studien genomfördes i form av en enkät som skickades ut via Facebook där 56 
respondenter svarade på frågor angående säsongsbetonad mat (se bilaga 1). Syftet med den 
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inledande studien var att ge mer kunskap om den generella medvetenheten kring 
säsongsbetonad mat och dess fördelar, om kommunikation av säsongsbetonad mat har 
uppmärksammats och om det fanns en efterfrågan av mer information som behandlar 
säsongsbetonad mat idag. Den inledande studien resulterade i en mer preciserad formulering 
av studiens syfte.  
 
Målgruppen för denna studie utsågs utifrån den inledande studien. Detta gjordes genom att 
göra ett urval av personer som angett liknande svar i den inledande studien. För denna studie 
valdes de som angett att de ibland medvetet konsumerar mat efter säsong och gärna ville få 
mer information kring säsongsbetonad mat och vilka råvaror som är i säsong för tillfället i 
Sverige (se bilaga 1). Då majoriteten av dessa var kvinnor i åldrarna 20-26 år valdes även 
dessa som målgrupp. Enligt Kreafon (2013) är det som intresserar mottagaren och som ligger 
i hens intresse sällan sådant som ses som reklam i negativ bemärkelse av mottagaren. Detta 
skulle kunna tala för att den valda målgruppen är passande för att besvara studiens syfte då de 
utvalda respondenterna redan har ett litet intresse av säsongsbetonad mat. 

3.2 Förstudie 

Förstudien genomfördes i syfte att ge författarna av rapporten en överblick och kunskap, 
inom området för kommunikation och mat i säsong, och därmed kunna inkludera relevanta 
aspekter inom området för säsongsbetonad mat vidare i processen. Denna innefattade en 
intervju med en av grundarna till webbplatsen Säsongsmat.nu samt kvalitativa intervjuer med 
sex personer ur den valda målgruppen.  

3.2.1. Intervju Säsongsmat 

En intervju med en av grundarna till webbplatsen Säsongsmat.nu utfördes över telefon. Detta 
för att bekanta författarna med ämnet. Det som ansågs av betydelse för författarna från 
intervjun sammanställdes och kan läsas under 4.1.1.  

3.2.2 Kvalitativa intervjuer med målgrupp 

För att samla mer kunskap om den valda målgruppens vanor och prioriteringar när det 
kommer till att konsumera mat efter säsong, utfördes kvalitativa intervjuer med sex personer 
från målgruppen. Detta innefattade bland annat frågor (se bilaga 2) angående målgruppens 
konsumtionsvanor, vilka kanaler de använder för att söka information kring mat samt vilken 
typ av information de skulle vara mest intresserade av att få mer information om när det 
kommer till vilken mat som är i säsong för tillfället. Detta i syfte att undersöka hur 
kommunikation kan utvecklas och kommuniceras via kanaler som målgruppen använder samt 
vilken information som ska prioriteras i kommunikationen.  
 
Antalet respondenter för en kvalitativ intervju kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) variera 
beroende på syfte och tid. För denna studie valdes sex respondenter då tiden inte ansågs vara 
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tillräcklig för att intervjua fler respondenter. Antalet respondenter ansågs ändå vara 
tillfredsställande för att ge grund till beslutsfattande och svar på syftet. Tre av intervjuerna 
utfördes i ett fysiskt möte med respondenterna, medan tre intervjuer utfördes över telefon. 
 
För samtliga intervjuer samt enkäten i den inledande studien informerades och godkändes så 
kallat informerat samtycke. Vilket innebär att respondenterna informerades om studiens syfte 
samt att deras medverkan är helt frivillig, vilket innebar att de närsomhelst fick välja att 
avsluta intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att informerat samtycke är till för 
respekt samt skydd av respondenterna och ansågs därav som en viktig aspekt ur ett etiskt 
perspektiv för intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar även att det i samband med 
intervjun bör ges information om vem eller vilka som kommer ha förfogande över materialet 
samt konfidentialitet. Innan intervjuernas start förklarades det därför även för respondenterna 
att deras medverkan skulle förbli anonym och att endast kön, ålder och sysselsättning skulle 
anges i kandidatarbetet, samt att materialet från intervjuerna endast skulle användas i syfte för 
studien. 
 
Utformningen av frågorna till de kvalitativa intervjuerna gjordes med stöd i teori från Den 
kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkman (2014), samt Kvalitativa studier i 
teori och praktik av Svensson och Starrin (2014). För att olika frågor skulle framkalla 
spontana svar av respondenterna skrevs öppna (Svensson och Starrin, 1996) och enkelt 
formulerade frågor. För att slutligen säkerställa väl formulerade frågor testades dessa på en 
utomstående person (Kvale och Brinkmann, 2014), vilket ledde till reformering av några av 
frågorna. 

3.2.3 Analys av tidigare kampanjer 

Inför designprocessen ansågs det intressant att utföra en analys av två tidigare lyckade 
kampanjer. Detta gjordes då det ansågs kunskapsgivande att se hur andra kampanjer utformat 
kommunikation, delvis som inspiration till författarna, men framförallt med anledning att det 
ansågs att eventuella framgångsfaktorer möjligtvis kunde urskiljas och applicera på det egna 
designarbetet. Analysen gjordes därav med hänseende till färg, teckensnitt, formspråk samt 
tonalitet, som användes för att förmedla budskapet. Ett antal bilder tillhörande respektive 
kampanj valdes ut för att vidare analyseras. Även artiklar om de båda kampanjerna som 
ansågs av värde för studien lästes och lades till i analyserna. Slutligen jämfördes de båda 
kampanjerna för att se eventuella samband.  

3.3 Designprocessen 

För att följa en tydlig struktur för designarbetet valdes det att inspireras av en metod utformad 
av Karl Aspelund, bestående av de sex stegen: inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, 
undersökningsfas, definitionsfas samt kommunikations- och produktionsfas (2015). Metoden 
omarbetades dock en aning för att passa studiens innehåll och upplägg bättre. 
Inspirationsfasen, som Aspelund (2015) menar handlar om att inspireras för att främja det 
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fortsatta designarbetet samt identifikationsfasen, där eventuella begränsningar för projektet 
identifieras, ansågs täckas av de två förberedande delarna i förstudien där kvalitativa 
intervjuer (se 3.2.2) samt analys av två framgångsrika kampanjer (se 3.2.3) utförts och lett 
fram till att konceptfasen kunde påbörjas. Den sista fasen, kommunikations- och 
produktionsfasen, valdes att inte ta hänsyn till då denna fas syftar till att färdigställa design 
inför presentation för en kund/beställare (Aspelund, 2015), något som inte gjorts i denna 
studie.  
 
Konceptfasen, enligt Aspelund (2015), är till för att utforska olika möjliga koncept och deras 
alternativa egenskaper innan man går vidare och genomför några. Det är i denna fas viktigt 
att inte begränsa tankarna och låtas styras av eventuella tankar på problem som kan uppstå, 
utan istället låta tankarna flöda fritt. För att komma igång med processen ansågs det lämpligt 
att som första steg skapa en mindmap. En mindmap kan enligt Nielsen (2003) vara ett 
effektiv idégenereringsredskap där idéer och tankar struktureras och på ett effektivt sätt samt 
hjälper till att bryta linjära tankesätt, som exempelvis listor ofta begränsas av. Aspelund 
(2015) anser även att mindmap kan vara en bra metod för att snabbt få en översikt över hur 
mycket kunskap som finns kring det givna ämnet.  
 
Efter skapandet av en mindmap ansågs det lämpligt att börja med brainstorming, vilket är en 
metod som enligt Aspelund (2015) är passande att använda i konceptfasen. Aspelund (2015) 
menar att det vid brainstorming finns möjlighet att granska idéer och fritt skapa kopplingar 
mellan dem. Även Arvola (2014) anser att brainstorming är ett lämpligt sätt att låta en grupp 
spåna fram stort antal idéer på lite tid. Denna metod användes i denna studie för att generera 
idéer. Arvola (2014) skriver att det vid brainstorming är ytterst viktigt att inga idéer kritiseras, 
istället uppmuntras alla idéer att komma fram. Detta togs även i beaktning i denna studie.  
 
För att se vilka av de uppkomna idéerna som var starkast användes Stuart Pughs 
värderingsmatris, en metod där första steget innebär att sätta upp ett antal kriterier för ett 
lyckat koncept. Därefter väljs den mest lovande idéen ut för att sedan jämföras på alla 
kriterier och övriga idéer (Arvola, 2014). Efter värderingen av de olika koncepten, med hjälp 
av en värderingsmatris, valdes fyra koncept som upplevdes som starkast att skissa vidare på. 
Enligt Aspelund (2015) är skissning ett bra verktyg för att beskriva och driva tankeprocessen. 
Vid utveckling av skisser användes metoden design rationale som enligt Arvola (2014) kan 
göras för att utvärdera skisserna. Positiva respektive negativa aspekter med skisserna skrevs 
ner och jämfördes med varandra. På så vis kunde skisserna ytterligare utvecklas i nästa steg 
som var Undersökningsfasen (Aspelund, 2015).  
 
Undersökningsfasen  ämnar till att utforska och undersöka koncept som under den tidigare 
fasen ansetts intressanta att arbeta vidare med, något som gjordes i form av digital skissning. 
Att gå vidare till att arbeta i digital form ansågs av författarna som lämpligt då digitala 
skisser, på ett annat sätt än analoga, kan skapa en realistisk bild och ge ett mer 
verklighetstroget intryck. Enligt Aspelund (2015) är det dock viktigt att som designer i denna 

11 



process inte låta sig fastna i detaljerna utan att fortsätta ha ett öppet sinne, något som 
försöktes ha i åtanke under hela fasen. Under denna fas valdes även de färger, teckensnitt 
illustrationer som skulle användas i kommunikationen.  
 
Definitionsfasen är enligt Aspelund (2015) till för att definiera sin design och utveckla 
konkreta förslag som kan värderas. Detta gjordes genom att utveckla och definiera de två 
koncepten, utifrån de skisser och riktlinjer som tagits fram i undersökningsfasen, som sedan 
värderades med respondenter.  

3.4 Värdering 

För att avgöra om den utformade kommunikationen har möjlighet att påverka den tänkta 
målgruppen valdes det att utföra en värdering med samma respondenter som intervjuades i 
förstudien, detta i form av kvalitativa intervjuer. 

3.4.1 Kvalitativa intervjuer  

De utformade designalternativen och konceptförslagen värderades empiriskt genom 
kvalitativa intervjuer. Vid formuleringen av frågor användes samma riktlinjer, samt etiska 
aspekter som när frågor formulerades till de kvalitativa intervjuerna i förstudien (se 3.2.1). 
Vid intervjuerna ställdes frågor rörande bilder på de definierade koncepten. Två av 
intervjuerna utfördes med respondenterna i fysiska möten, medan fyra utfördes över telefon. I 
fallen där intervjuerna utfördes via telefon ombads respondenterna att ha en dator närvarande 
för att kunna se bilderna, som presenterade koncepten tydligt, och därmed ge svar på de 
ställda frågorna.  
 
Vidare sammanställdes svaren ifrån intervjuerna med hjälp av tematisk analys då detta ansågs 
som en passande metod för organisera svaren och grupperade dem utefter mönster och teman 
som kunde urskiljas, vilka presenteras under olika avsnitt i resultatet. Nästa steg i processen 
var en analysfas. Med utgångspunkt i resultatet analyserades sedan svaren med hjälp av teori, 
vilket slutligen ledde till att slutsatser kunde dras, vilka presenteras i ett eget kapitel.  
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4. Genomförande 
Genomförandet inleddes med förstudien som innefattade en intervju med en av grundarna av 
wepplatsen Säsongsmat.nu, samt kvalitativa intervjuer med personer från målgruppen för att 
samla kunskap att utgå ifrån vidare i processen. Fortsättningsvis utfördes analyser av två 
prisade kampanjer (se 4.1.3.1 &4.1.3.2) som ansetts framgångsrika. Detta i syfte att 
undersöka vilka eventuella framgångsfaktorer som kan åskådliggöras i kampanjerna och 
därmed ge kunskap och inspiration till författarna i designprocessen. När sedan grunderna för 
designarbetet var definierat inleddes processen med brainstorming följt av värdering av olika 
koncept som utvecklades till analoga och digitala skisser, tänkta att värderas genom 
kvalitativa intervjuer med målgruppen.  

4.1 Förstudie 

Nedan följer förstudien som syftar till att undersöka målgruppens vanor och prioriteringar när 
det kommer till att konsumera mat efter säsong, samt genom intervju med en av grundarna av 
webbplatsen Säsongsmat.nu för att samla kunskap inom området för säsongsbetonad mat.  

4.1.1 Intervju Säsongsmat.nu 

Säsongsmat.nu är en hemsida som bland annat sammanför information om olika livsmedel 
samt under vilka månader i Sverige de är i säsong. På hemsidan återfinns även till exempel 
recept samt fruktkartor. Informationen som finns att tillgå på Säsongsmat.nu är inhämtat av 
grundarna från olika rapporter samt SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet). Även odlare 
själva hör ibland av sig till Säsongsmat.nu när de anser att viss information bör uppdateras på 
grund av exempelvis att de upptäckt att säsongen för en råvaras odling förändrats. All 
information på webbplatsen går under open source och creative commons och innebär 
därmed att den är tillgänglig för allmänheten att ta del av, ändra, samt föra vidare. 

4.1.2 Målgruppsintervjuer 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna med den utvalda målgruppen (se 1.3) som 
syftar till att samla grundläggande kunskap om konsumtionsmönster, prioriteringar och vilka 
kanaler som målgruppen använder vid köpbeslut. Detta för att samla information för 
författarna att ta hänsyn till vid utformning av kommunikation.  

4.1.2.1 Orsak till dagens konsumtionsmönster 

I intervjuerna angav fem av sex respondenter att anledningen till att de inte valde att köpa 
mer säsongsbetonad mat än de i dagsläget gör till stor del handlar om okunskap. De menade 
att det var svårt att veta vad som är i säsong för tillfället.  
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Två av respondenterna menade att anledningen till varför de inte handlar säsongsbetonad mat 
hängde samman med lathet, att de inte aktivt kollade upp information om produkterna och 
när dessa är i säsong. 

 
Flera av respondenterna svarade att det kunde vara otydligt när råvaror var i säsong, men att 
priset kunde fungera som en indikator om vad som är i säsong för tillfället. Om priset var 
lågt, kunde det utgå ifrån att det var en säsongsvara med god tillgång på. En av 
respondenterna påpekade även att de var svårt att veta vad som är i säsong då det inte lyfts 
upp på samma vis som exempelvis ekologisk mat.  

4.1.2.2 Prioriteringar vid matval 

Vid intervjun fick respondenterna rangordna tre förvalda egenskaper hos en råvara enligt 
vilken som var viktigast för dem i en köpsituation. De tre egenskaperna den personliga 
hälsan-näringsrikt, smaken, och miljövänligt. Dessa egenskaper var tagna ifrån denna studies 
definition av säsongsbetonad mat (se 2.1) och ansågs därför viktig att fråga. Dock tycktes det 
inte vara enkelt för respondenterna att svara på denna fråga då alla menade att flera av 
faktorerna var viktiga för dem och påverkade deras köpbeslut. Tre av sex svarade dock att de 
prioriterade smaken högst bland de tre egenskaperna.  

4.1.2.3 Önskad information 

När respondenterna tillfrågades vilka produkter de skulle vilja få mer information om svarade 
fyra av respondenterna frukt och grönt. Två respondenter visade även intresse av att ta del av 
information om fisk. Även kött samt rotfrukter nämndes av två respondenter. Gemensamt för 
några av respondenterna var att de själva kände att de saknade kunskap om råvaror som är i 
säsong under vinterhalvåret.  

4.1.2.4 Kanaler som används 

Fem av sex respondenter angav under intervjun flera olika digitala kanaler de använde för 
information- samt inspirationssökning för matlagning och matinköp. En av respondenterna 
menade att hon använde Pinterest mycket på grund av att det är lättillgängligt då hon alltid 
har med sig mobiltelefonen, vilken hon också använde helst för detta ändamål. Flera andra 
respondenter tycktes också använda mobiltelefonen vid inspiration- och informationssökning 
då flera respondenter angav att de använde sig av ICAs  applikation för recept. En respondent 
svarade även att hon brukade läsa bloggar, medan en annan respondent använde Instagram 
för att samla inspiration. Även analog media var vanligt förekommande när respondenterna 
skulle handla och söka efter inspiration till mat. Flertalet av respondenterna nämnde att de 
brukade kolla i butikernas egna tidningar, ibland även receptböcker. En respondent sa även 
att hon brukade ta flyers i butikerna när det fanns.  
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4.1.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det i intervjuerna att flera av respondenterna menade att de 
idag saknade kunskap om vad som är i säsong och när, vilket gör det svårt för dem att handla 
detta. Det som majoriteten av respondenterna vidare var intresserade av att veta mer om var 
framför allt frukt och grönt, även fisk och kött nämndes.Vid valet mellan smak, näringsrikt 
och hur miljövänlig en råvara är svarade tre av respondenterna att smaken prioriterades högst, 
men i övrigt kunde inget mönster mellan svaren urskiljas. Gällande användningen av olika 
kanaler i relation till när respondenterna sökte inspiration till mat kunde inget tydligt mönster 
heller tydas då svaren var av stor variation. Samtliga respondenter använde både digitala- och 
analoga medier för detta.  

4.1.3 Analys av tidigare kampanjer 

Med syftet att samla information från kampanjer som uppmuntrar till en hållbar livsstil och 
ansetts som framgångsrika gjordes analyser av de två kampanjerna Gröna påsen, för 
energibolaget Tekniska verken samt Wow no Cow, för havredryckstillverkaren Oatly. Valet 
av kampanjer gjordes genom att välja två kampanjer som båda fokuserat på att försöka 
påverka till en förändring i människors beteende, något som även denna studie har 
ambitionen att göra. De båda kampanjerna behandlade även ämnen kring hållbarhet och 
ansågs därav kunna bidra med viktiga kunskapsbidrag inför studiens designprocess. 

4.1.3.1 Tekniska verken - Gröna påsen 

Kommunikationsbyrån Identx och reklambyrån Linkin tog tillsammans fram karaktären 
Gröna Påsen (se bild 2 och 3) för att lansera en kampanj åt energibolaget Tekniska Verken i 
syfte att få befolkningen i Linköping, Motala och Vadstena att börja sortera sin kompost. Ett 
nytt system i form av en grön påse där avfallet slängs och på vis kunna skiljas från övrigt 
avfall introducerades (Linkin.se) 
 
Linkin skriver själva på sin hemsida i samband med kampanjen - ”Att förändra målgruppens 
beteende är en av kommunikationens främsta utmaningar.“ Just detta är något som de också 
lyckades med. Kampanjen som lanserades under 2012 hade på ett och ett halvt år medverkat 
till att 70 procent av allt matavfall sorterades, något som överträffat det nationella målet på 50 
procent (Mynewsdesk.com). Kampanjen resulterade även i att 99 procent av befolkningen i 
Linköping efter kampanjen visste att de skulle sortera sina matrester samt att 94 procent 
förstod även att de skulle använda den gröna påsen till detta (Linkin.se). Utöver resultatet 
vann Gröna Påsen pris i kategorin Årets marknadsförare i Sverige och Årets marknadsförare 
Östergötland. De nominerades även i kategorin konsument i tävlingen 100-wattaren 
(Linkin.se). 
 
Enligt Mynewsdesk (2013) har Gröna påsen-kampanjen synts i en rad olika kanaler. Exempel 
på kanaler som användes var printannonser, PR, sociala medier, utomhusreklam och 
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tv-reklam. Att byråerna tog beslutet att synas i så många olika kanaler kan vara en av 
anledningarna till dess stora spridning och lyckade resultat.  
 

 
Bild 2, Gröna påsen 
 
Ovan syns tre förslag på annonser som användes i samband med kampanjen (se bild 2). För 
kampanjen togs figuren Gröna påsen fram, som fick vara frontfigur för hela kampanjen. Den 
glada figuren ger karaktär till kampanjen och kan tänkas lämna ett personligt intryck. En 
figur kopplat till sitt varumärke är enligt Keller et al. (2012) något som gör det lättare för 
åskådaren att känna igen varumärket, något som kan har varit en fördel i en kampanj så stor 
som denna där så många olika kanaler används. Ett tecken på att figuren togs emot positivt 
kan vara att figuren än idag används i manualer och sociala medier hos tekniska verken.  
 
Något ytterligare som återkommer i material kopplat till kampanjen är teckensnittet på 
rubrikerna, där två gröna färger har använts för att ytterligare förstärka budskapet. Färgen 
grön återkopplar både till den grön matavfallspåsen, men är även även en färg som ofta ses i 
sammanhang kopplat till hållbarhet och miljö. I övrigt är det sparsamt med färg i 
kampanjmaterialet, men när de används är de naturtrogna, vilket framhäver det gröna. 
Teckensnitt som används har en statisk karaktär med mjuka former och är lättläst, vilket 
bidrar till en god läsbarhet.  
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Bild 3, Gröna påsen  
 
Flera av annonserna är i form av figuren som visar hur den Gröna påsen ska användas i olika 
situationer, detta genom ett foto (se bild 3). I fotona illustrerar figuren hur den gröna påsen 
ska användas på ett enkelt sätt. Detta är något som skulle kunna vara en av framgångsfaktorer 
för kampanjen, då både vuxna och barn därmed skulle kunna tänkas ha lätt att ta till sig 
informationen. Text och bild relaterar till varandra på ett enkelt sätt, samtidigt som figuren 
gör att kampanjen upplevs personlig.  
 
Tonaliteten i kampanjen skulle kunna ses som informativ men med en humoristisk känsla, ett 
exempel är rubriken “ Gröna påsen flyttar in” tillsammans med en bild på figuren med en 
väska i handen knackandes på dörren. Samtidigt återfinns en förklarande text i underkanten 
på annonsen. Bilden och texten samverkar och anger tydligt vad det handlar om.  

4.1.3.2 Oatly 

Kommunikationsbyrån Forsman och Bodenfors tog tillsammans med det svenska 
livsmedelsföretaget och havredryckstillverkaren Oatly fram en kampanj i syfte lyfta 
havredryck som ett sundare alternativ till mjölk. Genom kampanjens ledord “wow no cow” 
har kampanjen fått stor publicitet i media genom ifrågasättandet av mjölk som livsmedel.  
 
Enligt SVT Nyheter (2014) har Oatly de senaste åren växt med rasande fart. På tio år har 
nettoomsättningen ökat med hela 250 procent. Kampanjen har setts som framgångsrik då 
kommunikationsbyrån Forsman och Bodenfors, som står bakom kampanjen, vann tre guld i 
designpriset 2015 för kampanjen (Lundin, 2015). 
 
Enligt Oatly (2017) har kampanjen bland annat visats i TV reklam, på förpackningar, T-shirts 
och festivaler. I samband med att festivalen Way out West år 2012 bestämde sig för att bli 
världens mest hållbara festival deltog Oatly som leverantörer för mjölkfria drycker på 
festivalen vilket gav mycket positiv respons (Way out West, 2017). 

17 



 

 
 
Bild 4, Oatly “wow no cow” 
 
Ovan visas tre bilder som kommer från kampanjen och den kommunikation som Oatly 
använder i sin marknadsföring (se bild 4). Ett tydligt tema i Oatlys marknadsföring är 
användningen av storytelling som ett retoriskt grepp i texter. Enligt Kjeldsen (2008) är äkthet 
viktigt för att skapa trovärdighet, vilket Oatly skapar genom att vara personliga i sina texter. 
 
Oatlys formspråk är konsekvent och används genomgående i marknadsföringen. Färgstarka 
färger pryder kommunikationen med lekfulla former och teckensnitt med korta och klyftiga 
texter, vilket kan tänkas skapa uppmärksamhet och ge ett lekfullt intryck.  

4.1.3.3 Jämförelse mellan kampanjer 

Det finns flera likheter mellan kampanjerna Tekniska verkens Gröna påsen och Oatlys Wow 
no Cow. Exempelvis använder de båda humor som ett sätt för att skapa lekfullhet i 
kommunikationen. Gemensamt för de båda är också att de använder ett lekfullt formspråk i 
sin kommunikation. Skillnaderna mellan kampanjerna är att Oatlys kampanj och generella 
kommunikation kan ses som kontroversiell då den ifrågasätter ett normativt beteende medan 
gröna påsen uppmuntrar till ett annat beteende som är känt positivt för människa och miljö.  

4.2 Designprocessen 

Designprocessen inleddes med konceptfasen i vilken det ingick att utveckla förslag på olika 
koncept som värderades och ur vilket ett urval av två koncept gjordes, för att sedan utveckla 
dessa i undersöknings- och definitionsfasen.  

4.2.1. Konceptfasen 

Konceptfasen inleddes med att utveckla en mindmap (se 3.3), vilken fungerade som ett sätt 
att samla tankar utifrån förstudien samt den insamlade teori som ett första steg i att ta fram ett 
koncept för hur säsongsbetonad mat skulle kunna kommuniceras. Även associationer och 
tankar som byggde vidare på sådant som framkommit under de inledande stegen i studien 
noterades och skrevs ner, exempelvis hur humor och idealism skulle kunna användas samt att 
kommunikationen med fördel skulle upplevas enkel och inspirerande. Nedan visas en bild på 
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mindmappen (se bild 5) som utvecklades och användes som inspiration och verktyg för att 
sammanställa krav för konceptet vid brainstormingen som var nästa steg i processen.  
 

 
Bild 5, Mindmap 
 
Vid brainstormingen tilläts författarna att var för sig skriva ner alla tankar och idéer på lappar 
som sedan sattes upp på en tavla enligt Arvolas (2012) metod (se 3.3). Idéerna diskuterades 
och ledde fram till ännu fler tankar. För att sedan samla ihop alla idéer och konkretisera dem 
grupperades idéer som ansågs likna varandra eller komplettera varandra. Dessa diskuterades 
och bildade sju olika koncpetidéer som värderades med hjälp av en värderingsmatris (se 3.3). 
Inför värderingen ansågs Grönt tar ordet vara den starkaste konceptidén, därmed jämfördes 
de andra konceptidéerna mot denna. Bilden nedan visar resultatet av värderingsmatrisen (se 
tabell 1). De två koncepten Fast tvärtom och Schysst, smarrigt och bra fick samma resultat 
som Grönt tar ordet, och konceptet Reko fick ett poäng mer. Dessa fyra koncept antogs därav 
vara starkast utifrån de önskvärda kraven och valdes att arbeta vidare och skissa vidare på.  
 

 
Tabell 1, Värderingsmatris 
 
Konceptet Grönt tar ordet är ett koncept som fokuserar på att råvarorna själva förmedlar 
budskapet, genom att tala ur sitt eget perspektiv (se bild 6). Kortare citat från råvarorna kan 
tänkas kunna kompletteras med information om säsongsbetonad mat för att ge ökad förståelse 
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hos mottagaren om råvarans ursprung och naturliga säsong i Sverige. Uppmärksamhet skulle 
kunna väckas genom kortfattad och fyndig text, samt design som är enkel och lätt att ta till 
sig. I design rationale, som enligt Arvola (2014) kan göras för att utvärdera skisser (se 3.3), 
konstaterades det att konceptets svagheter ansågs vara att för stor användning av ordet grönt 
kan skapa associationer kopplade till endast grönsaker, vilket inte budskapet ämnar att endast 
förmedla. Positiva aspekter med konceptet ansågs vara texterna som kan väcka intresse samt 
att det skapar ett fokus på råvaror och när dessa är i säsong, samt att förse mottagaren med 
information, vilket är eftersträvansvärt enligt Ottosson (2013) vid grön marknadsföring.  

 
Bild 6, skiss Grönt tar ordet  
 
Koncepten Schysst, smarrigt och bra och Reko skissades till en början på var för sig. Men 
under arbetets gång insågs det att dessa koncept skulle kunna fungera tillsammans och bilda 
ett starkare koncept ihop. Arbetsnamnet Reko valdes (se bild 7). Konceptet går ut på att visa 
positiva effekter för konsumenten och miljön av att handla mat efter säsong. De olika positiva 
effekterna delas in i tre kategorier, utifrån hur säsongsbetonad mat tidigare definierats (se 
2.1). Genom detta koncept kan både råvarorna för den specifika säsongen visas samtidigt som 
det ges möjlighet att påverka mottagaren genom att ge mer information om dess fördelar och 
varför dessa är önskvärda, något som Siegrist et al (2015) menar är viktigt för att mottagaren 
ska vara öppen för att ändra sitt köpbeteende. Konceptets styrkor ansågs, efter design 
rationale, vara att det visar tydligt vilka positiva effekter som följer av att konsumera mat 
efter säsong, vilket skulle kunna beröra mottagaren. 
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Bild 7, skiss Reko  
 
Konceptet Fast tvärtom bygger på att fånga mottagarens uppmärksamhet genom att förmedla 
negativa uppfattningar med hjälp av att skriva ord som “kasst” och “dåligt” om olika 
produkter, för att sedan skriva “...fast tvärtom” och med kompletterande brödtext som säger 
motsatsen och varför det är positivt att konsumera mat efter säsong (se bild 8). Detta skulle 
kunna ses som ett av konceptets styrkor, då det kan tänkas påkalla uppmärksamhet samt 
potentiellt kan ha en stor igenkänningsfaktor hos en del människor. Dock gav design rationale 
insikten att konceptets svagheter ligger i att Fast tvärtom lätt skulle kunna uppfattas på ett 
negativt sätt genom en negativ ton, något som inte var önskvärt enligt den framtagna 
mindmappen (se bild 5). Med denna kunskap valdes konceptet Fast tvärtom att inte fortsätta 
arbetas vidare med vid digitaliseringen av skisser, då de andra koncepten i detta stadie 
framstod som starkare. 
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Bild 8, Skiss Fast tvärtom  

4.2.2 Valda koncept 

Utifrån de skissade alternativen valdes de två koncepten Grönt tar ordet och Reko att 
digitaliseras. Dessa ansågs utifrån värderingsmatrisen (se 4.2.1) och design rationale (se 
4.2.1) att vara starkast som koncept att arbeta vidare med. Detta eftersom de ansågs ha högst 
potential  att kunna förmedla fördelarna med att konsumera mat efter säsong och vilken mat 
som är i säsong i Sverige, på ett enkelt sätt som tilltalar den utvalda målgruppen.  

4.2.3 Undersökningsfas 

Under den följande undersökningsfasen utforskades valen av kanaler, färger, teckensnitt, 
rubriker, brödtext samt layout för de båda koncepten. Med dessa insikter utformades digitala 
projiceringar, där för- och nackdelar kunde diskuteras, vilka ledde fram till de slutgitliga 
skisser som visas i senare definitionsfasen.  

4.2.3.1 Kanalval 
Enligt Bergström (2014) krävs det för att en sändare ska nå fram till mottagaren att det 
upprättas en kanal. Bergström (2014) menar även att det inför detta val måste frågas vad 
målgruppen läser och vad de tittar på för att kunna nå dem genom rätt kanal. I förstudien 
framgick det att respondenterna använde sig av både analoga och digitala kanaler när de sökte 
inspiration kring mat (se 4.1.2.5), därav ansågs det passande att utforma ett förslag på hur 
kommunikation skulle kunna anpassas till både en analog och en digital kanal. Då även 
ungdomsbarometern (2016) angett att 50 procent av personerna mellan 16-29 år föredrar 
fysisk reklam ansågs det passande att välja affischer som en av kanalerna för koncepten, vilka 
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går att anpassa för sitt specifika syfte och är flexibelt då det går att använda på flera olika sätt, 
både uppsatt i butiker såväl som i form av ett informationsblad.  
 
Sammis et al. (2016) menar även att opinionsbildare ofta använder sociala medier för att 
påverka människors attityder och att sociala medier ger möjlighetet att få spridning och ett 
stort antal följare. Ström och Vendel (2015) menar även att mobiltelefoner används att 48 
procent i samband med måltider och att mobiltelefoner för många är praktiska att bära med 
sig. En respondent sa under intervjun att hon brukade använda just mobilen när hon sökte 
information och inspiration kring mat (se 4.1.2.4). Därav ansågs det passande att välja en 
mobilanpassad kanal för det digitala valet. Under intervjuerna angav även en annan av 
respondenterna att hon använde Instagram vid information- och inspirationssökning om mat 
(se 4.1.2.4), och då Instagram är ett av de tre mest använda sociala medierna bland 
åldersgruppen 16-29 år (se 2.4.2) valdes Instagram som den digitala kanalen att utveckla 
kommunikation för till de båda koncepten.  

4.2.3.2 Illustrationer 

Då de båda koncepten syftar bland annat till att lyfta just råvaror i säsong togs illustrationer 
på olika råvaror fram. Att visa produkten som kommuniceras är något som visade sig 
lyckosamt för Gröna Påsen (se 4.1.3.1) och som därav ansågs vara ett intressant grepp att 
testa även för dessa koncept. Baserat på författarnas tidigare erfarenheter inom formgivning 
ansågs det passande att illustrera råvarorna. Inspiration hämtades på internet, därefter ritades 
enkla stiliseringar av olika råvaror (se bild 9). Då majoriteten av respondenterna i förstudien 
efterfrågade mer information om frukt och grönt och när dessa är i säsong i Sverige (se 
4.1.2.5) valdes ett antal råvaror ur denna kategori ut för att presenteras i koncepten. Detta 
även för att de som eventuellt valt att utesluta kött och fisk från sin kost skulle känna sig 
inkluderade i kommunikationen. Information om när råvarorna är i säsong hämtades ifrån 
Säsongsmat.nu 
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Bild 9, Illustrationer 

4.2.3.3 Text 

För att kommunicera konceptens budskap ansågs det, utöver illustrationer av råvaror, även 
behövas kompletterande text, därför utfördes en brainstorming av rubriker och brödtext för de 
båda koncepten. Dessa utvecklades med utgångspunkt i ett vardagligt språk men med 
ambitionen att skapa en humoristisk ton, vilket ansågs som tilltalande för den valda 
målgruppen (se 2.3).  
 
Inledningsvis gjordes en brainstorming där rubrikalternativ till konceptet Reko togs fram (se 
bild 10). Olika sätt att uttrycka följderna av att köpa säsongsbetonad mat testades och skrevs 
ner, dessa i tre olika kategorier baserat på de tre olika fördelarna som definierats (se 2.1). 
Exempel på rubriker som ansågs att arbeta vidare med blev “frisk kropp”, “bättre smak”, “ren 
luft” och “fler jordsnurr”, i vilka alla de tre aspekterna; hälsa, miljö och smak skulle 
presenteras. Då författarnas förhoppning var att, genom rubrik och illustration, väcka intresse 
valdes rubrikerna att vara korta och med koncist information. Genom en intresseväckande 
och fyndig (se 2.3) rubrik var förhoppningen att mottagaren skulle vilja fortsätta läsa 
brödtexten för att fullt ut förstå vad som skulle kommuniceras.  
 
Hälsorelaterat  
“Energi” 
“Extra näring” 
“En frisk kropp”  
“Snäll” 
“Snäll mot dig” 
 
Smakrelaterat 
“Smakrik” 

24 



“Något gott”  
“Har aldrig smakat bättre” 
“Mmmmm”  
“Full av smak” 
“Bättre smak” 
 
Miljörelaterat 
“Ren luft”  
“Fler jordsnurr” 
“En bättre miljö”  
“Schysstare” 
“Hållbart”  
 
Bild 10, Rubrikförslag Reko under brainstorming 
 
Till konceptet Grönt tar ordet utvecklades också förslag till rubriker genom en brainstorming 
(se bild 11). Reko var som ovan nämnt tänkt att fokusera på att förmedla budskapet genom 
fördelarna med att äta säsongsbetonad mat. Därav testades det för detta koncept att i rubriken 
fokusera på den specifika perioden råvaran har sin naturliga säsong i Sverige. Grönt tar ordet 
var även tänkt att använda råvarorna som avsändare, därav skrevs olika citat som skulle 
kunna tänkas sägas av dem ned. Även här var tanken att budskapet skulle uppfattas av 
målgruppen som humoristiskt (se 2.3) vilket försöktes ta hänsyn till under genereringen av 
förslag till rubrikerna. Slutligen valdes några rubriker ut att fortsätta arbeta med vid 
utveckling av digitala skisser, exempel på dessa var “Våren är min tid”, “I juni blir det extra 
lökigt” och “ I april till juni är jag i mitt esse”. 
 
“Grym, 24/7 året runt” - Rödbetan 
“Nothing can stop us now-grym, 24/7 året runt” 
“Perfekt i vinterkylan, men vi fungerar året runt” - Palsternackan 
“Vi älskar sommaren pga då växer vi som bäst” - Salladslöken 
“På sommaren är vi som bäst” - Rabarbern 
“April till juni är jag i mitt esse” - Kirskål  
“Stora och starkast på hösten” - Björnbär 
“Bäst på sommar och hösten” - Broccoli 
“Vi lyser upp det dystra höstmörkret” 
“Vår tid är nu” 
 
Bild 11, Rubrikförslag Grönt tar ordet under brainstorming 
 
För att tydligt förmedla alla de tre positiva aspekterna med att äta mat efter dess naturliga 
säsong samt under vilken period en vara är säsong i Sverige, valdes det att komplettera 
rubrikerna med en informativ brödtext. Att tydligt visa på fördelar ur mottagarens perspektiv 
är något som enligt Siegrist et al. (2015) är nödvändigt för att målgruppen ska överväga att 
ändra sitt köpbeteende. Då personer mellan 16-29 år även tilltalas av idealism 
(Ungdomsbarometern, 2016) formulerades även brödtexten för att spegla detta genom att 
anspela på de kollektiva fördelarna som följer med att handla mat efter säsong. Brödtexterna 
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formulerades med små variationer till de olika koncepten, men med samma innehåll då de 
syftar till att kommunicera samma sak. Det valdes även att sätta samma brödtexten för 
vardera koncept på alla affischer, då de kommunicerar en generell kunskap som kan 
appliceras på alla råvaror som är i säsong.  
 
“I [startmånad] till [slutmånad]  är [råvara] som mest näringsrika, har bäst smak och minst 
klimatpåverkan. När du handlar svenska - i säsong bidrar du till en mer hållbar och frisk värld för oss 
alla.” 
 
Bild 12, Brödtext till Reko 
 
“Mellan [startmånad]   och [slutmånad]  är [råvara] i säsong, vilket innebär att den är klimatsmartast, 
som mest näringsrik och smakar som bäst under den perioden. Genom att äta mat efter säsong kan 
vi alla bidra till en hållbar vardag för oss alla.” 
 
Bild 13, Brödtext till Grönt tar ordet 

4.2.3.4 Färg och teckensnitt 

För att inte framstå som tvetydig i kommunikationen och därmed försvåra det för mottagaren 
att tolka budskapet, ansågs det viktigt att vara konsekvent med användningen av färg, detta då 
färger ger upphov till emotionella upplevelser hos mottagaren och kan ha en kommunikativ 
funktion (Bergström, 2014). Då kommunikationen i koncepten även behandlar ett bredare 
tema än endast hållbarhet, där det kan tänkas att färgen grönt ofta används, valdes det att inte 
fokusera på grönt som dominerande färg i kommunikationen. Detta eftersom att det då, 
eventuellt, skulle kunna skapa uteslutande associationer till just miljöaspekter. Analysen av 
Gröna påsen (se 4.1.3.1) visade att den färg de använt mest var just grön för att skapa 
associationer till miljö, något som passade deras kommunikation då den gröna påsen är bra 
att använda ur miljösynpunkt. Oatly (se 4.1.3.2) däremot använde sig i sin kampanj av en 
bredare och färggladare palett än Gröna påsen. Oatlys kampanj, likt denna studie, uttrycker i 
sin kommunikation det positiva med att använda deras produkt utifrån både miljö- och 
hälsoaspekter. Därav ansågs det intressant att, likt Oatly, använda flera färgstarka färger i 
kommunikationen. De valda färgerna (se bild 14) valdes även med hänseende att de skulle 
kunna associeras med färger som går att återfinna i naturen, detta eftersom kommunikationen 
ska behandla råvaror som följer den naturliga säsongen i Sverige. 
 
En guide för de valda färgerna, och även teckensnitt togs fram (se bild 14). Valen av 
teckensnitt baserades på tydlighet, för att skapa god läsbarhet, något som även kan ses i 
Gröna påsens val av teckensnitt (se 4.1.3.1). Denna guide beslutades att användas till de båda 
koncepten. Detta för att utforska vilket koncept som framförde budskapet på ett så tydligt och 
intresseväckande sätt som möjligt enligt studiens syfte och hur rubrik och brödtext framför 
budskapet i det visuella arrangemanget.  
 

26 



 
Bild 14, Färgpalett och teckensnitt 

4.2.3.5 Layout 

Enligt Bergström (2014) kan användandet av balans innebära att den visuella 
kommunikationen kan upplevas som harmonisk. Färger från den utvalda paletten 
kombinerades med illustrationerna i ambition att därmed harmonisera med varandra 
färgmässigt och upplevas som enhetligt. Kontraster, enligt Bergström (2014), kan ge 
mottagaren en uppfattning om vart hen ska börja läsa. Detta togs hänsyn till vid utformningen 
av de digitala skisserna genom att använda stor teckenstorlek på rubriker till samtliga 
koncept. Även storleken på illustrationerna valdes att låta ta stor plats i det visuella 
arrangemanget. Detta för att tydligt ge mottagaren en uppfattning om vad det handlar om och 
vart hen ska börja läsa. Illustrationen tillsammans med en stor rubrik skapar även önskvärt 
uppmärksamhet och nyfikenhet att vilja läsa vidare. Med hjälp av hierarki (Lupton och 
Philips, 2008) leds läsaren när hen kolla på affischerna, efter att ha läst rubriken och sett 
illustrationen, ner till den förklarande brödtexten i mindre teckenstorlek. Brödtexten valdes 
att placeras, likt flera exempel ur kampanjen Gröna påsen (se bild 2 & 3), i den nedre kanten 
av affischerna.  
 
Vid utveckling av skisser till instagram utgicks det från samma principer som ovan nämnt, 
med den skillnaden att de skissade bilderna endast innehöll illustration, text eller bådadera 
med en kompletterande brödtext som var tänkt att skrivas i kommentarsfältet för 
instagramkontot. Sex olika bilder för de respektive koncepten togs fram för att sättas ihop i 
ett instagramflöde. För att skapa balans i det visuella arrangemanget anpassades illustration 

27 



och rubriker storlek- och färgmässigt i de olika bilderna. Även teckenstorleken för texten i 
bilderna anpassades för att skapa god läsbarhet.  

4.2.3.6 Digitala skisser 

Efter idégenereringen där analoga skisser (se bild 6, 7 & 8) togs fram började digitala skisser 
utvecklas. Detta för att skapa en mer realistisk känsla av hur koncepten skulle kunna 
visualiseras. Nedan visas förslag på två digitala skisser från respektive koncept som togs fram 
(se bild 15, 16, 17 och 18).  
 

 
Bild 15 & 16, skissförslag Grönt tar ordet 
 

 
Bild 17 & 18, skissförslag Reko 
  
Vid utveckling av digitala skisser testades olika kompositioner med utgångspunkt i vad som 
ovan sagts om layout (se. 4.2.3.5). Rubriken valdes att användas högt upp i den visuella 
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hierarkin tillsammans med en illustration av en råvara, för att leda mottagaren i läsningen och 
över bilden. Då konceptet Grönt tar ordet var tänkt att tala utifrån råvarornas perspektiv 
valdes det att använda pratbubblor (se bild. 15 & 16). Affischerna och pratbubblan som 
valdes ansågs sticka ut mer samt spela på det lekfulla (se bild 15), likt Oatlys kommunikation 
(se 4.1.3.2). Tonplattan bakom texten ansågs även kontrasteras (se 4.2.3.5) från bakgrunden 
av pratbubblan, och därmed sticka ut och väcka uppmärksamhet. I denna fas gavs även 
insikten att det också kunde vara viktigt att förtydliga vilken råvara det faktiskt handlade om, 
detta då exempelvis en rödbeta och en rädisa skulle kunna likna varandra och ge upphov till 
förvirring hos mottagaren. Därav lades namnet på råvaran till i kommunikationen.  
 
Vidare ansågs det, efter utveckling av digitala skisser, att placeringen av illustrationer och 
text på affischerna skulle kunna placeras på samma sätt och varieras med olika råvaror och 
för att skapa enhetlighet. Att placeringen skulle se likadan ut, ansågs bättre då de på så vis 
skulle vara enklare för mottagaren att känna igen affischerna samt uppleva dem som 
sammanhängande, eftersom ett bra förmedlat budskap enligt Bergström (2014) är ett budskap 
som kan användas om och om igen. Genom att endast byta den specifika råvaran som en 
affisch fokuserar på ansågs även potentiellt kunna ge mottagaren en snabbare avläsning av 
affischen och budskapet. 
 
Vid vidare utveckling av digitala skisser valdes även olika färger, utifrån den utvalda 
färgpaletten, som bakgrundsfärg på både affischerna och instagrambilderna. Detta för att 
framhäva dem och på så sätt, med ambition, få mottagaren att uppleva dem som färgglada 
och positiva (se 2.5).  
 
Då även ett förslag på instagramflöde, tillhörande de båda koncepten, skulle utvecklas 
utvecklades även digitala skisser utifrån de analoga skisserna, med utgångspunkt i olika 
layoutprinciper (se. 4.2.3.5). Det insågs att en kombination av rubriker och illustrationen på 
bilderna eventuellt skulle kunna bidra till ett varierat och intressant flöde. De båda 
konceptens instagramflöden utformades med ambition att de skulle passa ihop med 
respektive koncepts affischer. Till exempel uttrycktes fördelarna på bilder till Reko (se bild 
20 & 21)  och citat i form av konversationer mellan råvaror på bilder till Grönt tar ordet (se 
bild 23 & 24). Även formspråket utvecklades på samma sätt som för affischerna för att skapa 
igenkänning.  

4.2.4  Definitionsfasen  

Med insikter från undersökningsfasen färdigställdes de slutgiltiga digitala skisserna inför 
värdering av koncepten Reko och Grönt tar ordet, vilka presenteras nedan. 

4.2.4.1 Reko 

Konceptet Reko utformades med ett enkelt formspråk där rubrik och illustration fick stort 
utrymme i det visuella arrangemanget för att leda läsaren i bilden (4.2.3.5). Enligt Bergström 
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(2014) är ett väl förmedlat budskap något som bland annat skapar uppmärksamhet hos 
mottagaren, något som rubriken tillsammans med illustrationen är ämnat att väcka genom att 
skapa en oanad kombination (se 4.2.3.5). Förhoppningen är att den oanade kombinationen 
skulle kunna upplevas kreativ och rolig, vilket målgruppen tilltalas av (se 2.3). Vidare skrevs 
en förklarande brödtext med tanken att tala till målgruppen genom idealism (se 2.3) och 
förmedla fördelarna med att handla mat efter säsong och när de är i sin naturliga säsong i 
Sverige.  
 

 
Bild 19, slutgiltig skiss Reko  
 
Den slutgiltiga skissen på instagramflödet resulterade i sex instagrambilder (se bild 20 & 21). 
De tänkta bilderna utformades med samma visuella uttryck som affischerna till Reko, alltså 
utifrån den valda färgpaletten och med samma illustrationer, texter och teckensnitt. Bilderna 
visar på vilka råvaror som är i säsong för tillfället, alternativt aldrig har en naturlig svensk 
säsong samt uttrycker likt affischerna fördelar med att handla mat i säsong. Genom att blanda 
illustrationer och rubriker, är förhoppningen att det skulle kunna uppfattas som både relevant 
(se. 2.4.1) och intresseväckande och därmed göra att mottagaren vill följa det. 
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Bild 20 och 21, slutgiltig skiss Instagram Reko 

4.2.4.2 Grönt tar ordet 

Den visuella kommunikationen till konceptet Grönt tar ordet baserades på vad som tidigare 
nämnts i undersökningsfasen (se 4.2.3). För att tydliggöra att det är frukt och grönt som är 
avsändare utformades pratbubblor där rubriken (citatet) är placerat. Tanken med dessa är att 
spela på lekfullhet för att väcka positiva känslor hos mottagaren. Även i detta koncept är 
förhoppningen att kommunikationen genom text och illustration uppfattas av målgruppen 
som humoristisk (se 2.3).  
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Bild 22, slutgiltig skiss Grönt tar ordet 
 
Likt konceptet Reko utvecklades instagramflödet till Grönt tar ordet med samma visuella 
uttryck som dess tillhörande affischer (se bild 23 & 24). Att med en kombination av bilder 
där endast text syns, samt bilder med både text och illustrationer är förhoppningen att flödet 
upplevs intressant och relevant (se 2.4.1) och att mottagaren är benägen att följa det. Även 
här försöktes humor (se 2.3) kommuniceras genom enkla dialoger mellan olika grönsaker och 
frukter som tydliggör när dessa är i säsong eller om de över huvud taget har en naturlig 
säsong i Sverige.  
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Bild 23 & 24, slutgiltig skiss Instagram Grönt tar ordet 
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5. Värdering  
För att undersöka om den visuella kommunikationen kommunicerar fördelarna med att 
konsumera mat efter säsong samt vilka råvaror som är i säsong för tillfället utfördes 
kvalitativa intervjuer med sex personer. Ett bekvämlighetsurval gjordes genom att utföra dem 
med samma personer som deltog i förstudien (4.1.2). Detta eftersom det ansågs smidigt att 
använda redan knutna kontakter med personer från målgruppen även i värderingen. Syftet 
med värderingen var att främst undersöka hur budskapet tolkades samt hur väl de två 
koncepten kommunicerade syftet (se 1.2).  

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Genom kvalitativa intervjuer kunde de utformade designförslagen för koncepten utvärderas 
av sex personer från den angivna målgruppen. Med utgångspunkt i syftet värderades det 
huruvida respondenterna uppfattade fördelarna med att konsumera mat efter säsong, vilka 
råvaror som är i säsong för tillfället samt om koncepten påverkade respondenternas 
inställning till att handla mat efter säsong. 
 
De kvalitativa intervjuerna inleddes med att informera respondenten om att hen skulle få titta 
på två olika koncept som behandlar ämnet säsongsbetonad mat. Då respondenterna som 
deltog i värdering även deltog i förstudien hade de en del förkunskaper om studien. 
Värderingen inleddes sedan med att respondenten fick titta på affischerna från konceptet 
Reko (se bild 19) och svara på frågor (se bilaga 3) som berörde konceptet. Samma procedur 
utfördes sedan med konceptet Grönt tar ordet där affischerna från konceptet (se bild 22) 
visades upp. Instagrambilderna från respektive koncept (se bild 20 & 23) värderades även 
med målgruppen. Vid slutet av intervjun ställdes även frågor där respondenten ombads 
jämföra de båda koncepten med varandra.  
 

Respondent Kön Ålder (år) Sysselsättning 

1 Kvinna 22 Studerande inom hantverk 

2 Kvinna 25 Arbetande som chef i butik 

3 Kvinna 24 Studerande inom grafisk design & 
kommunikation 

4 Kvinna 25 Studerande inom grafisk design & 
kommunikation 

5 Kvinna 25 Studerande inom ekonomi 

6 Kvinna 25 Arbetande inom teknik & industri 

Tabell 2, Respondenter kvalitativ värdering 
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5.2 Resultat - Koncept Reko 

Nedan följer resultatet från värderingen med respondenterna av konceptet Reko.  

5.2.1 Känslor och associationer 

Majoriteten av respondenterna kopplade ihop affischerna med enkelhet och menade att de är 
tydliga att förstå. Flera av dem sade dock att de behövde läsa den mindre brödtexten för att 
förstå fullt ut vad som var budskapet: 
 

“Jag läser rubriken först och förstår inte riktigt vad som menas, men då blir jag 
nyfiken och läser vidare, och då när jag läser det så förstår jag vad det handlar om” 
(Respondent 4) 

 
Två  respondenter uppgav att det första de tänkte på när de såg affischerna var hälsa. En av 
respondenterna fick även associationer i liknande tema och nämnde ord såsom nyttigt, fräscht 
och ett piggt. En annan respondent tyckte även att det upplevdes glatt: 
 

“Väldigt glatt, väldigt enkelt, verkligen rakt på sak.” (Respondent 4) 
 
Ord som flera respondenter nämnde var kopplade till hälsa och välmående, det var bland 
annat ord som fräscht, nyttigt och träning som nämndes. Även ord såsom lekfullt och härligt 
togs upp. En respondent sa även att hon tänkte på miljö och hållbarhet. Två respondenter 
menade att de blev nyfikna varav en sade att hon blev nyfiken på att veta mer av affischerna. 
Ytterligare en respondent menade att hon tyckte de var relativt neutrala och ganska positiva: 

5.2.2 Tolkning av koncept 

Alla de sex respondenterna fann affischerna tilltalande och lättsamma. En av dem menade 
dock att hon blev lite förvirrad av att rubriken inte angav budskapet direkt: 
  

“Lättsam, färgerna tilltalar mig, det känns snällt, bilden är bra och visar vad det är” 
(Respondent 6) 
 

Fler respondenter hänvisade till miljö och klimat samt den personliga hälsan vid frågan om 
vilka fördelar som uppfattades av att handla mat efter säsong genom att titta på affischerna 
för Reko. Bättre smak som fördel nämndes endast av två respondenter. Återigen uppgav ett 
par av respondenterna att de behövde tänka till för att förstå någon av affischerna. Flertalet av 
respondenterna menade ändå att de tyckte att budskapet framgick tydligt i affischerna: 
 

35 



“Det var väl tydligare med bättre smak och ren luft. Att de var näringsrika och att det 
bidrog till frisk kropp fick jag ändå tänka till för att få ihop. Men det var ju ändå 
tydligt när man förstod det.” (Respondent 5) 

 
“Fördelarna ses genom texten, bra smak, mindre klimatpåverkan. Man fattar inte det 
vid första anblick men man blir nyfiken av vad som menas i rubriken.”  
(Respondent 4) 

 
“Ja det är egentligen, framförallt miljötänket, alltså klimatfrågan, att det är bra för 
miljön. Men även hälsa och att det är bra för en själv” (Respondent 2) 

5.2.3 Formspråket 
I tabellen nedan (tabell 3) visas de ord som respondenterna valde när de ombads beskriva 
affischernas formspråk med tre ord. Det ord som nämndes av flest respondenter var ordet 
enkelt. 
 

Enkelt Avskalat Färgglatt Tilltalande 

Färger Informativt Kärnfullt Iögonfallande 

Lekfullt Fräscht Barnsligt Något otydligt 

 
Tabell 3, Formspråk associationsord Reko 

5.2.4 Inspiration och upplyftande 

Alla respondenter var återigen positiva och upplevde affischerna som positiva och 
upplyftande. Två av respondenterna menade att de hade några favoriter av affischerna där de 
gillade färgkombinationerna mer, den gröna affischen med en rädisa och den blå med en 
morot (se bild 19): 
 

“Ja det skulle jag säga, för att det är ljusa färger och stilen är lekfull. Det är inte ett 
“pekfinger” koncept.” (Respondent 3) 

 
“Ah absolut, de pratar ju bara om fördelar för mig. Det är ju inget som ‘det här är 
dåligt om du inte köper‘, utan “kolla vad bra det här blir”, så absolut positiva.” 
(Respondent 5) 

 
“Ja det känns som mer att de peppar en och att det är ett lockande alternativ. Man 
förstår problematiken med att välja bort grejerna. Man förstår att man har mycket att 
vinna på det. “ (Respondent 1) 
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Flera av respondenter svarade att de upplevde affischerna som inspirerande, genom att till 
exempel uttrycka att “man blir peppad” att köpa säsongsmat och att det känns härligt: 
 

“När man läser dom här texterna så blir jag peppad att köpa säsongsbetonad, det blir 
tydligt vad som är fördelarna med det.” (Respondent 2) 

 
“Ja i och med att de har positiv ton så tänker man ‘men va härligt!‘ ” (Respondent 1) 

5.2.5 Konceptets påverkan till handling 

Respondenterna ombads att föreställa sig ett scenario där de skulle bestämma vad de skulle 
laga för mat och hur de skulle resonera i sitt köp efter att ha blivit exponerad för något av 
koncepten. Fyra av respondenterna svarade att de tror att de skulle påverkas av 
kommunikationen i affischerna om de såg dem i samband med planering av ett matinköp. 
Flera menade även att de nog skulle komma ihåg det undermedvetet och bli påminda vid köp 
eller planering av mat längre fram. En respondent uppgav att hon nog skulle påverkas lite, 
men att hon nog skulle vilja ha mer information. En annan respondent menade att affischerna 
inte skulle få henne att stanna för att läsa den mindre brödtexten: 
 

“Ja det tror jag absolut. Jag skulle dras till affischerna och läsa det och då om det är 
något jag tänkt köpa så skulle jag kunna tänka mig att välja något annat istället, om 
det inte var liksom jättestor skillnad i pris. Eller att jag skulle köpa nånting som jag 
inte tänkt att jag skulle köpa till exempel.” (Respondent 2) 

 
“Men om jag ska spontanhandla grönsaker så tror jag absolut att jag skulle kunna 
välja det som är säsong för... Eller det vet jag att jag skulle göra. “ (Respondent 3) 

 
“Jag skulle påverkas av framför allt av bättre smak” (Respondent 4) 

 
“Skulle inte stanna och läsa vidare i det finstilta då jag är upptagen och vill ha mat 
snabbt.” (Respondent 6) 

 
Blandade åsikter uppstod när det kom till bilden på instagramflödet för konceptet Reko (se 
bild 20). Två respondenter upplevde det som ointressant och att de skulle bläddra vidare om 
det sett det. Andra ansåg att det bland annat kändes roligt, informativt och tydligt. En 
respondent nämnde att hon kände att budskapet framkom tydligt. Flera av respondenterna 
menade också att de skulle bli inspirerade av ett sådant konto, medan en annan respondent 
menade att hon behövde se en bild med tillhörande text för att kunna avgöra huruvida hon 
skulle se det som inspirerande: 
 

“Jag tror att det är större risk att jag bara skulle scrolla förbi det. Att det skulle 
försvinna i flödet.” (Respondent 2) 
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“Tänker att det är en organisation som står bakom på ett sätt. Känns väldigt 
informativt, känns inte säljig, känns modern och rolig och informativt.” 
(Respondent 4) 

 
Huruvida respondenterna skulle vara villiga att följa instagramkontot till konceptet Reko var 
det blandade åsikter om. Flera var positiva och ansåg att de absolut skulle kunna tänka sig att 
följa det, en respondent menade till exempel på att hon ville få mer kunskap om det och 
därmed skulle kunnat följa kontot. Andra respondenter svarade dock att de inte skulle det 
välja att följa. En respondent sa exempelvis att hon oftast bara följde personer hon själv 
känner och menade att hon därmed inte trodde hon skulle följa denna typ av konto: 
 

“Inte på detta sätt, då måste jag läsa texten till varje instabild” (Respondent 6) 
 

“Ah absolut. Just eftersom man inte har så mycket kunskap om det i nuläget. Man 
bryr sig om miljön och de tre fördelarna som finns. Så ja absolut.” (Respondent 5) 

 
“Ja men det skulle jag kunna göra, tycker om när jag får tips om miljövänliga saker, 
genom att jag inte på påsäljd något så tycker jag det är kul att bli inspirerad när jag 
ska laga mat.“ (Respondent 4) 

5.3 Resultat - Koncept Grönt tar ordet 

Nedan följer resultatet från värderingen med respondenterna av konceptet Grönt tar ordet.  

5.3.1 Känslor och associationer 

Alla respondenter nämnde flertalet gånger under intervjuernas gång att konceptet kändes 
roligt och humoristiskt. På frågan angående vilka känslor och associationer affischerna väckte 
menade flera respondenter att det kändes roligt och tydligt: 
 

“Kul, lite samma stil som den andra. Känns roligt och lekfullt med ordvalen och 
pratbubblan, tonaliteten är nice.” (Respondent 3) 

 
“Ja den har en lättsam ton i rubriken, det känns väldigt roligt. Den känns snabbt, piggt 
och roligt, och jag kanske inte skulle läsa den undre texten då jag fattar genom 
rubriken vad som menas.” (Respondent 4) 

 
En respondent ansåg även att de kändes ganska neutralt, men att affischerna till Grönt tar 
ordet (jämfört med affischerna till konceptet Reko) väckte uppmärksamhet. Något som även 
en annan respondent också menade: 
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“Man hajar till mer just för att dom är lite roliga. När man ser bilden och den stora 
kommunikationen så blir man väldigt nyfiken om vad som står på den mindre texten, 
så den fångar ju absolut intresset.“ (Respondent 5) 

 
En respondent fick även associationer till politiska ställningstaganden när hon först såg 
affischerna och på frågan om hur det skulle påverka henne om hon såg dom på exempelvis 
stan sa hon att hon förmodligen skulle sett dem mer som reklam än information: 
 

“Jag får lite mer politisk känsla liksom. Jag vet inte om det liksom är för dom här 
pratbubblorna, det känns mer som ett statement.” (Respondent 2) 

 
Vid uppvisandet av konceptet Grönt tar ordet instagramflöde (se bild 23) upplevde samtliga 
respondenter det som roligt och intresseväckande. Flera sade även att det kändes enkelt, 
inspirerande och tydligt: 
 

“Humoristiskt och lätt att ta till sig, lättöverskådligt. Återigen enkelt och stilrent.” 
(Respondent 1)  

 
“Det känns kul och mer roligt än de förra. Texten är personlig på något sätt och 
verkligen “grönt tar ordet”. Skämtsamt.” (Respondenter 3) 
 
“SÅ jäkla bra. Det är inspirerande, TYDLIGT, roligt och enkelt.” (Respondent 6) 
 
“Nu får jag lite mer humorassociationer, tar det lite mer med en klackspark.” 
(Respondent 2)  

5.3.2 Tolkning av koncept 

Flera respondenter ansåg att budskapet i konceptet framgick tydligt, en av dessa ansåg att 
affischerna till Grönt tar ordet förde fram budskapet ännu tydligare än affischerna till Reko. 
Två andra respondenter ansåg dock affischerna tillhörande Reko som tydligare och mer 
informativa: 
 

“Tydligt, det märks att det är samma formspråk som förra. Kort koncist tydligt 
budskap. Men ändå lite fördjupning under. Den viktigaste infon går att ta in på en 
sekund typ.”  

 
“Också tydlig. Den andra tror jag nästan var ännu tydligare. Men lite mer humoristiskt 
eller vad man säger.” (respondent 5) 

 
Samtliga respondenter, utom en, svarade att fördelarna med säsongsbetonad mat framgick, en 
respondent menade att rubrikerna kändes väldigt tydliga. En annan sa dock att hon nog skulle 
kunnat missat att läsa den lilla brödtexten och då respondenten mest kollade på pratbubblan. 
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En respondent menade även att fördelarna nog framgick tydligare i Reko, men att hon fann 
denna mer humoristisk och därmed skulle fastna med blicken:  
 

“Genom att jag mest kollar på pratbubblan så tänker jag att de smakar bäst i den 
perioden. Det skulle jag säga först. Jag skulle nog missa den lilla texten och se att de 
också är näringsrika och klimatsmarta.“ (respondent 4) 

5.3.3 Formspråket 
I tabellen nedan (tabell 4) visas de ord som respondenterna valde när de ombads beskriva 
formspråket med tre ord. Det ord som nämndes av flest respondenter var ordet enkelt.  
 

Enkelt Tydligt Avskalat 

Aktivt Piggt Peppigt 

Tilltalande Grafiskt Lättsmält 

Informativt Starkt Fräscht 
 
Tabell 4, formspråk associationsord Grönt tar ordet 

5.3.4 Inspiration och upplyftande 

Respondenterna upplevde konceptet Grönt tar ordet som upplyftande samt tilltalande och 
flera respondenter uttryckte att konceptet upplevdes roligt och positivt:  

 
“Ja samtidigt som jag tycker det är lite kul, de är lite lekfullare än dom andra.” 
(respondent 2) 

 
“Ja men absolut, känns peppigt och positivt. Den positiva andan lockar verkligen.” 
(Respondent 1)  
 
“ Ja den är väldigt rolig och härlig, och skriven på ett roligt sätt.” (Respondent 4) 

 
Samtliga respondenter svarade även att det upplevdes inspirerande. En respondent uttryckte 
också att formspråket väckte uppmärksamhet:  
 

“Ja det gör jag. Jag tycker det är roliga pratbubblor som fångar uppmärksamhet med 
det som står och jag skulle haja till lite när jag såg dem.” (Respondent 4) 

5.3.5 Konceptets påverkan till handling 

Respondenterna ombads att föreställa sig ett scenario där de skulle bestämma vad de skulle 
laga för mat och hur de skulle resonera i sitt köp efter att ha blivit exponerad för något av 
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koncepten. Två av respondenterna uttryckte att de skulle bli påverkade av budskapet och 
reflektera över sitt köp. En respondent uppgav att hon skulle påverkas mer av konceptet 
Grönt tar ordet är Reko:  
 

“Jag skulle påverkas mer av den här eftersom denna är rakt på sak. Den andra måste 
man läsa vidare på för att förstå. Man fattar på en gång vad som menas.” (Respondent 
3)  

 
“Ja det tycker jag, om jag ser skylten t.ex. med rädisan så kommer jag reflektera över 
mitt köp.” (Respondent 1)  
 

Andra respondenter uttryckte att om de inte visste vad de skulle handla till maten eller 
spontanhandlade skulle de köpa råvaror utifrån vilken säsong det är just för tillfället efter att 
ha exponerats för kommunikationen:  
 

“Om jag står i butiken och inte vet vad jag ska handla, och ser denna skylt så skulle 
jag resonera ‘Vad skulle jag kunna göra med rödbetor‘. Jag skulle resonera så för att 
jag vill handla klimatsmart.” (Respondent 6) 

 
“Absolut när det är spontan shopping, eller att man inte vet vad man ska handla och 
spontanshoppar. Om man sett den här då och vet att ah rabarbern är bäst på sommaren 
och då två dagar senare tänker ‘ah vi gör rabarberpaj‘.” (Respondent 6) 

 
Respondenterna fick även svara på ifall det skulle kunnat tänka sig att följa instagramkontot 
för konceptet Grönt tar ordet, något som alla respondenter ställde sig positiva till. Detta 
eftersom det upplevdes som roligt och att informationen framstälddes på ett underhållande 
sätt:  
 

“Ja det tycker jag, informativ men samtidigt lättsam och rolig.” (Respondent 1) 
 

“Jag tror nog hellre att jag skulle följa det här, där man också skulle kunna få sig ett 
skratt. Så det tror jag nog att jag skulle kunna göra.” (Respondent 2) 
 
“Ja, för att det är fint och kul, utöver att jag är intresserad av det. För att jag har en 
vilja att lära sig. Det framställs på ett skönt sätt.” (Respondent 3) 

5.4 Jämförelse av koncepten Reko och Grönt tar ordet 

Nedan följer resultatet av respondenternas jämförelse mellan de båda koncepten.  
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5.4.1 För- och nackdelar med de båda koncepten 

På frågan vilket koncept som var lättast att ta till sig och varför svarade tre respondenter att 
de föredrog det första konceptet Reko framför Grönt tar ordet, eftersom det antingen gav ett 
mer seriöst intryck, att det var enkelt att ta till sig visuellt eller mer konkret:  
 

“Jag gillar det första mer. För att det är enklare på något sätt och mer konkret. Det är 
liksom både lugnare utformning, det händer mindre. Också kortare rubriker, det blir 
lättare att ta upp snabbt.” (Respondent 2) 
 
“Den första tycker jag är visuellt lättare, för att det har så enkel grafik att ta till sig. 
Den har liksom färgglad grönsak, med en färgglad bakgrund, och sen enkel text 
intill.” (Respondent 5) 
 

Tre av respondenterna uttryckte att det fanns en risk att budskapet i konceptet Reko kunde 
missas om inte texten under rubriken lästes. En respondent angav även att det var 
intetsägande: 
 

“Man missar budskapet om man inte läser det finstilta. Lite för avskalat än Grönt tar 
ordet.” (Respondent 3) 

 
“Lockar till läsning, men om man inte läser vidare så finns en risk att man missar 
information” (Respondent 4) 
 
“Nackdelar är att den är intetsägande och man läser inte vidare.” (Respondent 6) 

 
Tre av respondenterna uttryckte att konceptet Grönt tar ordet var lättast att ta till sig eftersom 
det delvis upplevdes mer konkret: 

 
“Grönt tar ordet är lättast att ta till sig, eftersom det säger det i huvudrubriken på en 
gång vad det handlar om. Definitivt den andra. [...] Det händer mer här. Mer 
variationsmöjligheter. Roligt!” (Respondent 3) 

 
“För mig känns det mer relevant med det ena konceptet eftersom det är mer konkret 
och jag vet redan vilka fördelarna är med att handla mat efter säsong.” (Respondent 1) 

 
“Konkret och man får information snabbt.” (Respondent 4)  

 
En respondent ansåg att det första konceptet Reko kunde upplevas som tråkigt som ett 
Instagramkonto, men att Grönt tar ordet kan uppfattas som förlöjligande av ett allvarligt 
ämne: 
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“Det första blir lite för informativt och risk för att det blir lite tråkigt att man ska följa 
det som ett instagramflöde. Medan det andra liksom blir att man tänker att man ska 
skämta bort det typ, något som ändå är ett lite allvarligt ämne, miljö och hälsa.” 
(Respondent 2) 
 

Tre respondenter uttryckte att de tyckte affischerna till konceptet Reko var att föredra och 
lättast att ta till sig men att Instagramflödet till det andra konceptet Grönt tar ordet tilltalade 
mer och väckte mer intresse: 
 

“Mer nyfiken av första konceptets affischer och andra konceptets instagram. [...] Det 
andra instagramkontot men det första konceptets affischer då jag litade mer på dem 
genom att det känns som det kommer från en organisation.” (Respondent 4) 
 
“Men så den första tror jag fångade min uppmärksamhet bättre, men den nummer två, 
när jag stannar och läser kanske tycker är lite roligare för att det är genomtänkt 
instagram och sånna saker. Så grafisk gillar bättre den första, men humorn gillar jag 
bättre i den andra.” (Respondent 5) 

5.4.2 Konceptens påverkan på respondenten 

På frågan om respondenterna skulle vara mer benägna att handla mat efter säsong efter att de 
blivit exponerade för något av koncepten svarade samtliga respondenter ja. En respondent 
svarade att koncepten kunde fungera som en påminnelse för att handla mer mat efter säsong:  
 

“Ibland kan man glömma varför och detta skulle vara en påminnelse om att handla på 
ett mer miljövänligt sätt. Jag som är intresserad av miljöfrågor skulle tilltalas av den 
aspekten.” (Respondent 1)  
 

Två av respondenterna ansåg att konceptet Grönt tar ordet skulle göra dem mer benägna att 
handla mat efter säsong:  
 

“Grönt tar ordet, absolut” (Respondent 6) 
 

“ Ja, men mer benägen av grönt tar ordet, men beror på kontexten, men ja!” 
(respondent 3) 
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6. Analys 
Syftet med studien är att undersöka hur och var kommunikation kan utformas och 
kommuniceras för att öka medvetenheten kring vilken mat som är i säsong för tillfället och 
dess fördelar. Med detta som utgångspunkt utformades de två koncepten Reko och Grönt tar 
ordet som sedan värderades av personer från målgruppen (se 5). Nedan följer analysen av 
resultatet från värderingen som utförts tillsammans med teori (se 2).  
 
Affischerna till Reko och Instagram till Grönt tar ordet upplevdes mest intressant. 
Hälften av respondenterna svarade i intervjuerna att de föredrog affischerna för Reko, men 
instagramflödet för Grönt tar ordet (se 5.4.1). En respondent menade att det kändes som att en 
organisation stod som avsändare för konceptet Reko vilket gav dem ett trovärdigt intryck. 
Enligt ungdomsbarometerns undersökning från år 2016 visade det sig att personer i åldern 
16-29 år följer varumärken som arbetar för behjärtansvärda saker, vilket skulle kunna 
relateras till konceptet Reko (se 4.2.4.1) genom att det står för något positivt ur ett 
miljömässigt och hälsoperspektiv. Att respondenterna tilltalades mer av Instagram till 
konceptet Grönt tar ordet kan relateras till att det uppfattades som humoristiskt och roligt, 
något som stämmer överens med vad ungdomsbarometern (2016) kommit fram till angående 
att personer mellan 16-29 år tenderar att tilltalas av humor.  
 
Konceptet Grönt tar ordet upplevdes som roligt och humoristiskt. Värderingen 
bekräftade att konceptet Grönt tar ordet upplevdes som humoristiskt och tilltalande, något 
som uttrycktes angående både konceptets affischer och instagramflöde (se 5.3.1). Detta 
bekräftas av Ungdomsbarometerns undersökning från 2016 då personer mellan 16-29 år 
tilltalas av kommunikation som innefattar humor. En respondent som angett att hon tyckte 
konceptet upplevdes roligt menade dock att en nackdel eventuellt kunde vara att konceptet 
skulle kunna ge ett intryck av att ett viktigt ämne skämtas bort (se 5.4.1). Därmed skulle det 
även kunna antas att alla inte anser att humor passar i alla situationer. 
 
Konceptet Reko väcker nyfikenhet och uppmärksamhet genom rubriken . Vid 
värderingen konstaterades det att flera respondenter upplevde att konceptet Reko väcker 
uppmärksamhet genom rubriken (se 5.2.1 & 5.2.2), vilket skulle kunna tyda på att det är ett 
väl förmedlat budskap, vilket enligt Bergström (2014), är något som mottagaren påverkas av 
och skapar omedelbar uppmärksamhet.  
  
Delade meningar om konceptet Reko. Det fanns två olika uppfattningar om konceptet 
Reko. Hälften av respondenterna tyckte som ovan nämnt att de tilltalades av affischerna till 
Reko då det upplevdes rakt på sak och konkreta. Andra menade att de lätt skulle missat att 
läsa brödtexten (se 5.4.1). Utan att läsa brödtexten förmedlas inte hela budskapet, då tanken 
med konceptet var att mottagaren skulle bli lite fundersam av rubriken och därmed läsa den 
brödtexten där förklaring ges. Att mottagarna inte läst den undre texten skulle därmed kunnat 
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vara en anledning till att de inte ansett konceptet som konkret och tydligt. Därmed skulle det 
kunna konstateras att affischerna även delvis misslyckas med att förmedla budskapet enkelt, 
något som rekommenderas av Bergström (2014) vid utformningen av ett budskap. I Grönt tar 
ordet där information, i form av den period då varan är i säsong anges som rubrik, upplevde 
de som ansett Rekos koncept svårt att ta till sig, det som lättare och mer konkret (se 5.4.1). 
Genom att flera respondenter upplevde det lätt att missa den undre texten på affischerna till 
konceptet Reko (se bild 19) kan det konstateras att affischens utformningen ur det avseendet 
inte lyckades att förmedla budskapet.  
 
Ord som associerades med koncepten stämde väl överens med önskade associationer. 
De två koncepten Reko och Grönt tar ordet ansågs vara framgångsrika koncept sett utifrån 
vilka associationer som den utvalda målgruppen fick vid exponering för koncepten. 
Respondenterna uppgav att de associerade de båda koncepten med ord som enkelt, tydligt, 
roligt, inspirerande, hälsa, miljö, härligt och personligt (se 5.2.3 & 5.3.3). Dessa stämmer väl 
överens med de ord som togs fram i konceptfasen (se bild 5) och som verkade som 
utgångspunkt och krav vid utveckling av de olika koncepten. Detta kan tyda på att budskapet 
och tanken bakom koncepten har nått fram och ger de associationer och känslor som var 
önskvärda. Flera av orden som associerades med koncepten kan också bekräftas av studier 
enligt Bergström (2014) som menar att ett bra förmedlat budskap, är något som mottagaren 
bland annat påverkas av, och upplever enkelt och tydligt. 
 
Koncepten uppmuntrar till att handla mer säsongsbetonad mat. En respondent uppgav 
att hon blev inspirerad av konceptet Reko då det visade på fördelarna att handla mat efter 
dess naturliga säsong (se 5.2.4), något som även Siegrist et al. (2015) menar är viktigt när 
något kommuniceras för att konsumenten ska vara villig att konsumera mer hållbart. Att flera 
respondenter också uttryckte att de blev peppade av affischerna till Reko (se 5.2.4) tyder även 
på att de är benägna att ändra sitt beteende till att handla mer hållbart. Respondenter 
påverkades även av kommunikationen i affischerna för Grönt tar ordet, då de uttryckte att de 
skulle reflektera över sina köp om de såg affischerna (se 5.3.5).  
 
Att tydligt i rubrikerna visar på fördelar för konsumenten, som i konceptet Reko, i 
kommunikationen skulle kunna tänkas vara ett lönsamt sätt för att försöka förmedla 
säsongsbetonad mat, då respondenter tog till sig den (se 5.2.5). Att även vara rak och tydlig 
genom att snabbt ge information om varans säsongsperiod i rubriken, som i konceptet Grönt 
tar ordet, var även ett fungerande sätt att förmedla (se 5.4.1).  
 
Koncepten stämmer överens med målgruppens värderingar. Maibach et al. (2008) menar 
kommunikationen bör vara konsekvent med målgruppens värderingar för att de nya och 
rekommenderade lättare ska accepteras av målgruppen, vilket skulle kunna tänkas bekräftas 
av att en respondent uttryckte att hon som intresserad av miljöfrågor skulle tilltalas av just 
den aspekten i de båda koncepten (5.4.2). 
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Affisch och Instagram som kanaler för att förmedla budskapet.  
50 procent av personer i åldern 16- 29 år föredrar fysisk reklam (ungdomsbarometern, 2016) 
och då respondenterna ansåg sig påverkade av affischerna kan detta tyda på att valet av 
affischer som direktreklam var lyckat. Samtliga respondenter sa att de också skulle kunna 
tänka sig att följa instagramkontot tillhörande Grönt tar ordet, vilket även tyder på att 
Instagram var ett lyckat val av digital kanal. Ström och Vendel (2015) menar också att det är 
viktigt att innehåll i digitala medier är anpassat utefter behov för att det ska upplevas som 
meningsfullt och av relevans för mottagaren. Att instagramflödet som ovan nämnt upplevdes 
som roligt enligt respondenterna kan även antas bero på att det i den betydelsen blev 
meningsfullt för dem, och därmed är de villiga att följa det. En respondent uttryckte att hon 
inte skulle följa instagramkontot till konceptet Reko eftersom hon endast följer personer hon 
känner på instagram (se 5.2.5) Men när hon fick se instagramflödet på Grönt tar ordet sa hon 
att hon kunde tänka sig att följa det (se 5.3.5). Respondenten uttryckte även att konceptet 
Grönt tar ordet kändes roligt. Det skulle kunna antas att det, för att någon ska vara benägen 
att följa ett instagramkonto aktivt, krävs ett mervärde, såsom exempelvis i detta fall humor 
utöver information för att det ska ses som tillräckligt intressant. 
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7. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur och var kan kommunikation utformas och 
kommuniceras för att förmedla fördelarna med att konsumera mat efter säsong samt vilken 
mat som är i säsong i Sverige för tillfället. Målsättningen var även att därigenom påverka 
människors inställning till att konsumera mer mat efter säsong. Värderingen av de två 
koncepten som analyserades genererade ett antal slutsatser som presenteras nedan. 
 
Generellt sett ansågs samtliga koncept vara framgångsrika sett utifrån vilka associationer som 
den utvalda målgruppen fick vid exponering för koncepten. Respondenterna ansåg att 
konceptet Reko upplevdes ge ett trovärdigt intryck och tilltalades mer av det konceptet sett 
till affischerna. Konceptet Grönt tar ordet tilltalade målgruppen sett till både Instagram och 
affischer när en humoristiskt tonalitet användes i text och formspråket. 
 
Då respondenterna ansåg att konceptet Reko väckte uppmärksamhet genom rubrikerna, som 
syftade till att förmedla fördelarna med säsongsbetonad mat, kan därmed konstateras att 
konceptet var att föredra för att väcka uppmärksamhet om fördelarna med att konsumera mat 
efter säsong. Dock då flera respondenter uppgav att de upplevde det lätt att missa brödtexten 
på affischerna till konceptet Reko kan det även konstateras att affischernas utformning ur det 
avseendet inte lyckades förmedla hela budskapet utan risk för att information missas.  
 
Att ge information om varans säsongsperiod i rubriken, som i konceptet Grönt tar ordet, var 
ett fungerande sätt att förmedla budskapet då flera av respondenterna uppgav att det kändes 
konkret och tydligt.  
 
Humoraspekten som framkommer i konceptet Grönt tar ordet var en av anledningarna till att 
fler respondenter var benägna att följa det instagramkontot än det tillhörande Reko. Man kan 
utifrån det påstå att Instagram är en kanal att föredra när säsongsbetonad mat ska 
kommuniceras, men att det med fördel används en humoristisk tonalitet, då den valda 
målgruppen tilltalades av detta. Även affischerna väckte uppmärksamhet och ansågs 
inspirerade av respondenterna, vilket indikerar att affischer är en lämplig kanal att 
kommunicera säsongsbetonad mat genom. 
 
Slutligen kunde det konstateras att samtliga respondenter kände sig påverkade av de båda 
koncepten och var, efter att ha exponerats för koncepten, benägna att reflektera över sina 
matval och positiva till att konsumera mer mat efter säsong.  
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8. Diskussion 
I kapitlet nedan diskuteras studiens metodval samt ges förslag på fortsatta studier.  

8.1 Metoddiskussion 

Studiens slutsatser påvisade att den uppnått ett lyckat resultat då målsättningen för studien 
uppnåddes. Aspelunds metod för designprocessen (se 3.3), vilken modifierades för att passa 
studiens syfte och upplägg, användes. Att följa logiska steg i designprocessen, enligt 
Aspelunds metod, upplevdes ge en tydlig struktur att följa och var därmed framgångsrikt. 
 
Att utföra kvalitativa intervjuer både i förstudien (4.1.2) och värderingen (se. 5.1) gav ett 
önskvärt resultat och ansågs därav vara en lämplig metod att använda. Att de genomfördes 
både via telefon samt i personliga möten, kan dock påverkat intervjuerna på olika sätt. I ett 
personligt möte kan ansiktsuttryck avläsas och eventuellt ge upphov till att författarna kan 
tolka respondenten bättre och lättare ställa följdfrågor. Och andra sidan innebär en 
telefonintervju att intervjuaren kan vara fri från alla distraktioner som eventuellt kan uppstå 
vid ett fysiskt möte. Istället kan allt fokus läggas på det som respondenterna faktiskt säger. 
 
Intervjuerna som utfördes med personer från målgruppen (se 4.1.2 och 5.1) kände författarna 
sedan tidigare. Detta är något som potentiellt skulle kunna ha påverkat svaren i den 
kvalitativa intervjun på så vis att respondenterna möjligen kunde känna sig mer avslappnade 
under intervjuerna, något som skulle kunna inneburit att respondenterna uppgav mer 
utvecklande och ärligare svar. Dock kan det även inneburit att vissa signaler hos 
respondenterna inte avlästes likadant som om en helt objektiv person gjort detsamma, något 
som kan ha inneburit ett delvis partiskt granskande av svaren.  
 
Vid värderingen (se 5) ombads respondenterna att först titta på bilder tillhörande det ena 
konceptet, varpå frågor ställdes, för att sedan se på bilder tillhörande det andra konceptet och 
svara på frågor. Samma ordning på bilderna användes för samtliga respondenter, vilket kan 
ha haft inverkan på deras svar. Det skulle kunna antas att det andra konceptet lätt jämfördes 
av respondenterna med det första som konceptet de såg. Detta försöktes dock undvikas 
genom att respondenterna, efter att ha svarat på frågor om de specifika koncepten, ombads att 
jämföra de båda koncepten. I en annan studie, som undersökt samma sak, hade det varit 
intressant att vända på ordningen som koncepten visades i, för att se om resultatet hade blivit 
annorlunda.  
 
Några av frågorna i värderingen (se bilaga 3) kan ses som något riktade och kan ha påverkat 
respondenternas svar. Det skulle kunna tänkas att de svarat annorlunda om frågorna varit 
formulerade på ett annat sätt. Dock ansågs dessa frågor vara viktiga för att få svar på frågor i 
studiens syfte och valdes att behållas.  
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Då ingen transkribering för intervjuerna gjorts eftersom det inte ansågs finnas tillräckligt med 
tid inom ramen för den satta tidsbegränsningen på tio veckor samt att det ansågs räcka för 
studiens syfte att författarna skrev ner samt spelade in svaren i intervjun. Men oavsett finns 
det en risk att författarnas tolkning av svaren kunnat haft en inverkan på resultatet och bör 
därmed has i åtanke. 
 
De slutliga digitala designförslagen utvecklades utan att göra avstämningar med målgruppen 
under arbetets gång, vilket kan ha påverkat resultatet av den slutgiltiga designen. Hade det 
funnits mer tid för detta hade det varit intressant att undersöka detta närmare.  
 
Vid värderingen av instagramflödena för de båda koncepten fick respondenterna endast se 
dessa i form av en bild. Fördelaktigt hade varit om respondenterna själva hade fått se detta på 
en riktigt instagramkonto i en mobiltelefon, då det hade gett en mer realistisk upplevelse 
jämfört med att titta på en bild. Likadant hade det potentiellt gett respondenterna en annan 
upplevelse att titta på affischerna i sitt rätta sammanhang i analog form. Om mer tid hade 
getts till studien hade detta kunnat utförts och därmed eventuellt gett studien ett mer 
tillförlitligt resultat.  
 
Författarnas erfarenhet av kommunikation och formgivning kan även haft påverkan på hur de 
slutliga designförslagen utvecklas och värderas, vilket gjorde att studien inte kunde uppnå 
full objektivitet. Även två av de respondenter som medverkade i förstudien (se 4.1.2) samt 
värderingen (se 5) är studenter inom kommunikation och formgivning, vilket kan ha haft 
samma inverkan på resultatet. Och andra sidan är de en del av målgruppen och då 
respondenterna från den valda målgruppen hade varierande sysselsättningar (se 5.1) skulle 
det kunna påstås att ett trovärdig resultat ur den aspekten nåtts. 

8.2 Förslag på vidare forskning 

I en vidare studie vore det intressant att utforska mer hur färger och eventuellt 
färgkodning skulle kunna utformas  för att visa/spegla vad som är i säsong för tillfället. 
Färgkodning är även något som skulle kunna appliceras på flera olika typer av kanaler såsom 
i butikskommunikation, på förpackningar, i reklam osv. Det skulle även vara intressant att 
studera hur butiker, ut mot sina kunder, skulle kunna optimeras för att förtydliga vilka av 
deras råvaror som är säsongs för tillfället.  
 
Vilka kanaler som med fördel kan kommunicera säsongsbetonad mat skulle även kunna 
undersökas mer ingående då det vore intressant att se vilka faktorer som påverkar kundens 
köpbeslut mest och när, om kommunikation når mottagaren utanför butiken eller inne i 
butiken.  
 
I en fortsatt studie kan det även vara intressant att undersöka en bredare målgrupp  och 
hur kommunikation kan utformas för att passa och tilltala denna.  
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Det skulle även kunna studeras närmare vad humor innebär för den valda målgruppen . 
Detta för att veta hur kommunikationen ska förmedla budskapet så målgruppen upplever det 
humoristiskt. Detta då humor är något subjektivt som uppfattas olika från person till person. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur de två koncepten, utifrån denna 
studie, kan användas och kommuniceras över tid med fullt utvecklade instagramflöden 
och en serie affischer för en eller flera säsonger, detta för att se hur koncepten skulle fungera 
under en längre period.  

Hur valet av kanal påverkar hur intressant innehållet är för mottagaren skulle även vara 
en intressant aspekt att undersöka. Detta då det i analysen (se 6) diskuterades huruvida 
respondenterna var benägna att följa instagramkontot för det ena konceptet, men uppskattade 
det andra konceptets affischer mer.  
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Sammanställning av inledande studie 
Detta är en sammanställning av den inledande studien som syftar till att undersöka den generella 
kunskapen om säsongsbetonad mat och marknadsföring av den, samt vilka de främsta köpfaktorerna 
är för en livsmedelsvara.  

Antal respondenter: 56 
Medelålder: 26,5 år  

1. Vet du vad som menas med säsongsbetonad mat?
Hälften av de svarande påstod att de visste vad som menas med säsongsbetonad mat, medan knappt
hälften svarade kanske, och 5,4% svarade nej.

2. Om ja, beskriv det nedan.
Följande är en sammanställning av svar (citat) från respondenter som svarat att de visste vad som
menas med säsongsbetonad mat.

"Mat som odlas under sin naturliga säsong."  

"Att man köper och använder råvaror som växer just den specifika säsongen." 

"Att man konsumerar varan under dess högsäsong."  

"Mat som t ex odlas och säljs under en specifik period på året." 

"Att man använder råvaror som är naturliga för säsongen man är i." 

"Mat som växer under olika säsonger."  

3. Om nej, vad tror du att det innebär?
Följande är en sammanställning av svar och citat från respondenter som påstod att de inte visste vad
som menas med säsongsbetonad mat.

"Lokalt producerbart och i säsong för tillfället." 

"Mat som bara finns ibland, beroende på säsong." 



"Mat som är baserad på de råvaror som har sin skördeperiod just den tiden på året. Ex rotfrukter på 
hösten och jordgubbar på sommaren." 

"Mat som växer eller finns mer av under en viss årstid." 

"Jag tror det handlar om vilken mat som är i säsong, det vill säga vilka varor som odlas/tillverkas 
naturligt under olika årstider, vilken mat man förknippar med aktuell säsong." 

"Frukt/grönsaker som kanske växer i Sverige vissa säsonger, eller att den smakar bäst vissa säsonger 
för den växer naturligt då." 

4. Handlar du medvetet mat utifrån vad som är i säsong?
Följande diagram visar att de flesta svarande ibland handlar medvetet mat utifrån vad som är i säsong.
1,8% handlar istället aldrig medvetet utifrån vad som är i säsong.

5. Vilka är de tre viktigaste faktorerna du tar hänsyn till när du handlar mat?
Majoriteten av respondenter har nämnt pris som en primär faktor de överväger när de handlar mat. Att
maten är ekologisk eller har svenskt ursprung är också en viktig faktor. Andra faktorer som är
sekundära är kvalitet och dess utseende.

Primära faktorer: 
Pris 
Ekologiskt 
Kvalitet och hållbarhet 

Sekundära:  
Näringsinnehåll 
Kampanjer 
Anpassningsbart 
Nyttigt 
Ursprungsland 
Rättvisemärkt 
Laktosfritt 
Varumärke 
Säsong 



Svenskt 
Kalorier och protein 
Schysst framställt 

6. Har du uppmärksammat någon form av marknadsföring för säsongsbetonat mat?
Vi frågan om respondenterna uppmärksammat någon form av marknadsföring av säsongsbetonat mat
var det väldigt lika då 47,3% svarade Nej och 52,7% ja.

7. Om ja, i vilken form (ex skyltar, reklamfilm, annonser osv)?
De respondenter som svarade att de hade uppmärksammat marknadsföring av säsongsbetonat mat
angav att de främst sett det på skyltar i butiken tillsammans med varorna samlade tillsammans. Även
reklamblad och annonser nämns. Någon nämner också hemköps årskalender som presenterar
säsongens mat. ICA marknadsför även säsongsbetonad mat i deras tidning Buffé och i annonser,
reklamer etc.

Sammanställda svar: 
1. Skyltning i butik, samlar varor i säsong på ett stället
2. Tidningar från matbutiker - främst från ICA och Coop
3. Reklamblad
4. Hemköps årskalender
5. Reklamfilm



8. Skulle du vilja ha mer information om vad som är säsongsbetonade mat och vilka som är i
säsong just nu?
Följande diagram visar att majoriteten av de svarande vill ha mer information om vad som är
säsongsbetonad mat och vilken mat som är i säsong just nu.



Bilaga 2 

Frågor förstudie, kvalitativa intervjuer 

 
Kön? 
Ålder? 
Sysselsättning?  
 

● Varför köper du säsongsbetonat mat “ibland” (och inte oftare)?  
○ Vad är det som avgör när du gör ett annat val? 
○ Varför agerar du så? 
○ Vilka är de påverkande faktorerna?  
○ Varför är dessa viktiga för dig? 

 
● Vilken typ av information skulle du vara intresserad av när det kommer till mat i 

säsong?  
○ Varför är du intresserad av att veta detta? 

 
● Vad prioriterar du mest när du konsumerar livsmedel? (rangordna följande) 
- Den personliga hälsan - näringsrikt 
- Miljövänligt 
- Smaken 

 
● Vart hämtar du inspiration kring mat idag?  

○ Varför använder du dessa? 
 

 
● Vilka kanaler använder du idag för att ta reda på mer information om mat du köper? 

(bortsett från produktens förpackning) 
○ Varför använder du dessa? 

 
 

● Vilka typer av livsmedel är du mest intresserad av och vill ha information om?  
 

 
 
 



Bilaga 3 

Värderingsfrågor, kvalitativa intervjuer 

Ålder? 
Kön? 
Sysselsättning? 
 
Bild 1, Reko 

● Hur tolkar du den här bilden? 
● Vilka känslor och associationer skapar bilden? 
● Tycker du att den är tilltalande? 
● Upplever du det som inspirationfullt? 
● Upplever du bilden som upplyftande? Ja/Nej- varför? 
● Efter att ha sett bilden, vilka fördelar ser du med att handla mat efter säsong? 
● Kan du beskriva formspråket med tre ord? 

 
Scenario 
Du planerar att handla mat och håller på att bestämma vad du ska laga. Du ser denna (bilden 
visas). Hur kommer du resonera i ditt köp? Hur påverkas du av det du ser? Varför?  
 
 
Bild 2, Reko 

● Utifrån dessa bilder, hur upplever du detta instagramkonto, vilka associationer får du?  
● Upplever du det inspirationsfullt? 
● Skulle du kunna tänka dig att följa ett instagramkonto som presenterar fördelar med 

säsongsbetonad mat och vilka dessa är på detta sätt? 
 
Bild 3, Grönt tar ordet 
Hur tolkar du den här bilden? 

● Hur tolkar du den här bilden? 
● Vilka känslor och associationer skapar bilden? 
● Tycker du att den är tilltalande? 
● Upplever du det som inspirationfullt? 
● Upplever du bilden som upplyftande? Ja/Nej- varför? 
● Efter att ha sett bilden, vilka fördelar ser du med att handla mat efter säsong? 
● Kan du beskriva formspråket med tre ord? 

 
 
 
 



Scenario 
Du planerar att handla mat och håller på att bestämma vad du ska laga. Du ser denna (visa 
upp konceptet/koncepten). Hur kommer du resonera i ditt köp? Hur påverkas du av det du 
ser? Varför?  
 
Bild 4, Grönt tar ordet 
Frågor om instagram 

● Utifrån dessa bilder, hur upplever du detta instagramkonto, vilka associationer får du?  
● Upplever du det inspirationsfullt? 
● Skulle du kunna tänka dig att följa ett instagramkonto som presenterar fördelar med 

säsongsbetonad mat och vilka dessa är på detta sätt? 
 
Jämförelse 

● Vilket koncept är lättast att ta till sig? varför? 
● Vilka för/nackdelar ser du med de olika koncepten? 
● Tror du att du skulle vara mer benägen att handla mat efter säsong efter att ha blivit 

exponerad för detta koncept? 
 
 
 
 
 
 


