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Sammanfattning 

Definitionen på råvaror i säsong kan definieras likt lokala råvaror som producerats under sin 

naturliga period under året på friland. Näringsrik mat med god smak och kvalitet som 

producerats på ett hållbart och miljömässigt sätt. Med miljövänligt menas att grönsaker kan 

komma till köket på ett enkelt sätt med fördel för både hälsa och miljön. Syftet med studien är 

att undersöka vilka åsikter man har av grönsaker i dagligvaruhandeln som är i säsong och om 

konsumenter vill ha information om säsongsbetonade grönsaker. Vid inhämtning av data 

användes webbenkät som analyserades med chi-2 tester för att testa skillnader mellan olika 

familjekonstellationer i relation till säsongvaror och köpbeteenden. Resultaten i studien visar 

på att deltagarna tyckte att det viktiga vid inköp av grönsaker var näringsinnehåll (76%) och 

säsong (77%). Majoriteten av deltagarna är intresserade att ta del av mer information kring 

säsong. Den information deltagarna är positivt inställd till är odlingsinformation om hur och 

var det odlas samt information om när olika råvaror är i säsong. Deltagarna som deltagit i 

studien har definierat säsong enligt den definition som presenterades i inledningen och som 

använts i webbenkäten. Det är några saker som blivit tydliga under studien gällande 

säsongsbetonade råvaror. Som hur viktigt man tycker att säsong och näringsinnehåll är då 

man inhandlar sina grönsaker och en majoritet antyder att det är viktigt. Under studiens gång 

har det framkommit tre olika grupper. Dessa grupper är de olika hushållen som består av 

singel, bara vuxna och vuxna med barn.  

 
Nyckelord: Säsong, grönsaker, lokal odlat, dagligvaruhandeln, marknadsföring 
 

Abstract 

The definition of vegetables in season can be defined as local vegetables produced during 

their natural period during the year in the open field. Nutrient-dense food with good taste and 

high quality, produced in a sustainable and environmental way. Environmentally friendly 

means that vegetables can enter the kitchen in an easy way with the benefit for both health 

and the environment. The purpose of this study is to investigate the opinions of vegetables in 

grocery stores that are in season and if customers want information on seasonal vegetables. 

When data was collected a web survey was used which was analyzed with chi-2 tests to test 

differences between different family constellations. In relation to seasonal vegetables and 

buying behaviors. The results of the study show that the participants consider some of the 

important things when purchasing vegetables in the grocery stores are nutrient-dense food. 
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76% of the 75 participants thought it was important with nutrient-dense food and 77% of the 

75 participants thought that season is important when buying vegetables. Most of the 

participants are interested in getting more information about season vegetables. The 

information that is most positively achieved was cultivation information of how and where 

it’s grown and information about when different vegetables are in season. Those who 

participated in the study have defined the season according to the definition presented in the 

introduction and in the web survey. There are some things that have become clear during the 

study regarding vegetables in season. For example, how important you think season and 

nutritional content is when buying vegetables. A majority suggests it’s important. During the 

study, three different groups have emerged. These groups are the different households that 

consist of singles, only adults and adults with children. 

 

Keywords: Season, vegetables, locally grown, grocery stores, marketing 
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Inledning 
Råvaror i säsong kan sammanfattas enligt följande: lokala grönsaker som producerats under 

sin naturliga period under året på friland. Grönsaker i säsong kan vara näringsrik mat med god 

smak och kvalitet som producerats på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. 

Miljövänligt kan exempelvis vara att grönsaker kan nå köket på ett enkelt sett och innebär 

fördelar för både hälsa och miljön (Säsongsmat, 2012). 

 

Stanton (2008) diskuterar hur nödvändigt det kan bli med säsongsbetonade grönsaker och 

dess marknadsföring när import av färska produkter finns tillgängliga för oss året runt. Som 

han diskuterar kring i sin studie “…we raise the question as to whether beginning-of-season 

marketing expenditures, particularly for fresh produce advertisements, are needed. If imports 

of fresh produce items have given consumers a year-round supply, a habit of purchasing these 

items can easily arise.” (Stanton, 2008, s. 10). 

 

Arbetets relevans för samhället 
Arbetets relevans för samhället handlar om hållbarhet och miljö som Köös och Karlsson 

(2012, s. 63) menar att grönsaker i säsong har en liknelse till lokalt odlade grönsaker. Då det 

rör sig om det som är miljövänligt med kortare transportsträckor. Hållbarheten behandlar 

exempelvis att stödja bönderna, jordmånen och bidra till ekonomisk tillväxt för sin region. 

Som kan anses vara en samhällsnytta samt en möjlighet för konsumenterna att få tillgång till 

grönsaker med god smak och kvalité. 

Bakgrund 
Marknadsföringens utveckling då och nu 
Mycket av det som Curhan (1974, s. 286–293) resonera kring är relevant idag fastän studien 

gjordes 1974. Att göra mätningar på försäljningen och vinster av dessa variabler kan vara 

avgörande för utvecklingen av marknadsstrategier för dagligvaruhandeln i framtiden. Han 

hävdar att det är lite mätningar gjorda i dagligvaruhandeln av marknadsföringsaktiviteter vid 

försäljning av produkter eller olika klasser av produkter. Dessa marknadsföringsaktiveter i 

dagligvaruhandeln skulle exempelvis kunna vara tillfälliga prisnedsättningar, reklam, kvalité 

och visningsutrymme av grönsaker och menar att man inte undersökt dessa 

marknadsföringsaktiviteter eller sambandet mellan dom särskilt ofta (Curhan, 1974, s.286). 

Under 2000-talet har utvecklingen av marknadsföring kommit långt i dagligvaruhandeln sen 
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dess att Curhan gjode sin studie. Statistiska centralbyrån (2012, s.4) menar att under 2019 

använder dagligvaruhandeln sig av EAN-koder vilket är den streckkod som finns på 

förpackningar av dom varor vi köper i dagligvaruhandeln. De påpekar att med EAN-koder 

som kommer in i butikers kassaregister kan det nu göras marknadsanalyser. Det blir därför 

lätt att analysera olika produkters försäljning samt att det blir lätt att föra över allt som samlats 

i ett kassaregister direkt till Excel.  

 

När det gäller grönsaker handlar det om hälsoaspekten då marknadsföringen har fokus på 

hälsoaspekten. Då konsumenten konsumerar allt mer frukt och grönsaker vilket har ökat 

inköp av just frukter och grönsaker (Stanton, 2008, s.4). Annat som får en viktig roll är 

grönsaker som är ur sin säsong där konsumenten kan erbjudas grönsaker året runt via import i 

dagligvaruhandeln. De importerade frukter och grönsaker möter upp dom krav som 

konsumenten har vid köp och dessa krav är att grönsakerna ska vara färska. Säsong blir inte 

längre lika viktigt då färska importvaror tillhandahålls året runt (Stanton, 2008). 

 

Det säljs genom dagligvaruhandeln färska säsongsbetonade grönsaker, ekologiska, 

importerade samt frusna under sommaren och hösten. Om man har kunskap om olika sorters 

grönsaker, ursprung och dess användning kan valet av vilka grönsaker bli mycket lättare 

(Tufts University Health & Nutrition Letter, 2018). Mognadsgraden av grönsaker påverkar de 

oliks näringsämnena hos grönsakerna och dom kan gå förlorade under längre transporter. De 

bönder som odlar grönsaker i säsong och lokalt låter grönsakerna nå full mognad vilket 

påverkar både kvalité, smak och kan påverka näringsämnen hos grönsaken. Lokalt odlat och 

grönsaker i säsong har en positiv påverkan på klimatet genom minskade transporter samt att 

den lokala ekonomin kan gynnas (Tufts University Health & Nutrition Letter, 2018). 

 

En strukturell modell som kan användas när man tittar på köpbeteenden är Stimulus-

Organism-Respons (SOR) vilket Hempel och Hamm (2016, s. 734) använder i sin studie. I 

SOR blir det stort fokus på organismen (individen) och i modellen använder man sådant som 

kan observeras men även de som inte kan observeras. De menar att det som observeras är 

stimulans som rör sig om marknadsföring och omgivningen samt respons som involverar 

beteenden se figur 1. Det börjar med stimulans och går sedan över till organismen som är det 

som inte kan observeras och de som sker kognitivt som slutligen mynnar ut i respons vilket är 

hur vi beter oss se även figur 1 (Hempel & Hamm, 2016). Stimulansen kommer alltid att 

bearbetas på ett personligt plan och agera utifrån sina förutsättningar. Enligt Marknadsförare 
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intresserad av just hur stimulans formas till respons då de vill ta reda på konsumentens 

köpbeteende för att kunna förstå hur organismen tänker vid köptillfället (Hempel & Hamm, 

2016, s. 734).  

 

 
Figur 1. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning av Stimulus-

Organism-Respons (SOR) modellen. 

 

Säljstöd i dagligvaruhandeln 
De fördelar som säljstöd kan bidra med till dagligvaruhandeln är hur det kan skilja sig åt från 

tillverkare och återförsäljare. De allra flesta inköp som konsumenters göt är oplanerad när det 

kommer till val av grönsaker i dagligvaruhandeln (Simpson, 2015, s. 224).   

 

Återförsäljaresfilosofin är att eftersträva en låg prisbild genom försäljning på kort sikt för att 

öka sin försäljning. Återförsäljaren fokuserar sin marknadsföring så att de ska få en ständig 

ökning av inköp av produkter och huvudmålet blir att sälja stora kvantiteter under kort tid för 

att öka i vinst (Simpson, 2015). Tillverkaren stödjer återförsäljarens marknadsföring trots att 

den inte är enlighet med deras egen filosofi. Tillverkaren vill att konsumenten ska ha 

varumärkes kännedom för tillverkarens produkter. Återförsäljare vill att konsumenten ska 

köpa deras produkter på nytt då de känner igen de olika produkterna genom deras 

marknadsföring och genom det kan tillverkaren erhålla publicitet för de dom tillverkar 

(Simpson, 2015, s. 224).  

 

Den bästa taktiken för dagligvaruhandeln kan vara säljstöd och verktyg i from av 

prissänkningar. Med prissänkningar avses exempelvis nedsattpris, kuponger eller två för 

priset av en. När dagligvaruhandel eller tillverkare vill göra PR för en produkt eller höja 
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värdet på produkter så kan demonstrationer och smakprover vara ett bra verktyg för att 

marknadsföra märket och råvaran (Simpson, 2015, s. 239). 

 

Vilken betydelse har priset? 
Låginkomst områden tar oftast ut högre priser i dagligvaruhandeln om det jämförs med 

höginkomst områden. I låginkomst områdena finns det mindre affärer som tenderar att ta ut 

högre priser än i dom större matvaruaffärerna som ligger på annan plats (Cassady, Jetter & 

Culp, 2007, s. 1910). Konsumenter har rapporterat att frukt och grönsakers pris nivå påverkar 

dom så att de inte har möjligt att inhandla så mycket frukt och grönsaker som dom skulle 

önska. Att konsumera grönsaker rör sig inte egentligen om en fråga om priset utan som 

konsument rör det sig om att vilja äta mera frukt och grönsaker för att det är näringsrikt 

(Cassady et al., 2007, s.1914).  

 

Grönsaker & frukt i säsong 
Grönsaker i säsong har inte beskrivits utförligt och definitionen om vad det innebär kan vara 

mycket varierande och förståelsen för ämnet har stor variation (Köös & karlsson, 2012). 

Grönsaker i säsong har liknelse till lokalt odlade grönsaker det blir fokus på miljön med 

kortare transportsträckor. Köös och Karlson (2012) använder sig av fyra olika definitioner i 

sin studie om vad säsong är och en av dessa fyra blir intressant då det beskrivningen påminner 

om lokalt odlade grönsaker: ”Swedish season with no energy use for heating. Consumes only 

Swedish produce that has been cultivated in unheated greenhouses. Main arguments: 

decreases transportation and energy inputs” (s. 65). Citatet beskriver att denna typ av 

definition har ett fokus på miljön med korta transportsträckor. Ingen form av uppvärmning 

accepteras förutom den som kommer naturligt från solen/solljuset. Säsong rör sig om råvaror 

som växer i sin naturliga säsong utan värme och ljus från tekniska verktyg. Anledningen till 

att konsumenter äter säsongsbetonat är för både smaken och färskheten av grönsakerna (Köös 

& Karlsson, 2012, s. 63).  

 

Det kan vara svårt att få personer att ta till sig av information eller bli intresserade av 

grönsaker i säsong om personen inte är intresserad av grönsaker och matlagning. När 

konsumenten tänker på att handla efter säsong så tänker de oftast på olika högtider som 

exempelvis jul och råvaror som man syftar på är framförallt julskinkan (Köös & Karlsson, 

2012). 
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Det är svårt att definiera grönsaker i säsong och det finns många olika sätt att definiera just 

vad grönsaker i säsong innebär beroende på vilken aktör som definierar det Foster, Gueben, 

Holmes, Wilrshire och Wynn (2014, s. 269). Det finns två definitioner som kan nämnas och 

den första är: grönsaker som odlas utomhus i sin naturliga tillväxtperiod för det land eller 

region där den grönsaken växer. Grönsakerna behöver inte nödvändigtvis bli konsumerande 

där dom blir odlade. Den andra definitionen är: grönsaker som blir odlade och konsumerade i 

samma region denna definition är mer lokal och den första som är mer en global definition på 

vad grönsaker i säsong kan vara (Foster et al., 2014, s.269).  

 

Preferenser till säsong och lokal odlat  
Paketeringen för råvaror kan se mycket olika ut och paketeringens utformning kan kopplas till 

hållbarhet, odling och råvarans ursprung. Egenskaper som hållbarhet, odling och dess 

ursprung blir viktigt när konsumenten ska välja inköp av grönsaker (Wilkins,1996, s. 330). 

 

Kunskap och förståelse för hur grönsaker odlas samt information om råvarornas ursprung kan 

beskrivas som en viktig aspekt när konsumenten väljer råvaror som är i säsong. Personer som 

inte är intresserade eller har en negativ inställning till säsong och lokalt odlade grönsaker. 

Kan vara personer som inte lagar särskilt mycket mat och det skulle kunna beskrivas som 

personer med mindre intresse för mat som odlas lokalt eller är i säsong (Wilkins, 1996, 

s.333). 

 

Varför väljer vi säsongsbetonat? 
Det finns olika anledningar till att man väljer de grönsaker man gör och enligt Tobler, 

Visschers & Siegrist (2011, s. 675) menar den tidigare forskningen att smak, hälsa, 

bekvämlighet och pris är faktorer som får en viktig roll när konsumenten väljer sina råvaror. 

De ekologiska råvarorna har inte det viktigaste inflytande när man väljer sina råvaror och 

konsumenten ser inte bara på om grönsakerna är i säsong eller lokal odlat. Konsumenten är 

även intresserad av den miljövänliga aspekten där grönsakerna kan levereras till dem genom 

en kortare transportsträcka (Wilkins, 1996, s.333).  

 

Säsong och lokalt odlade grönsaker uppfattas att vara fräschare, ha bättre smak samt inneha 

mycket högre kvalité enligt konsumenten (Tobler et al., 2011, s. 675). Konsumenten vill gå 

bort från onödig paketering och transporter med flyg av grönsaker. Att handla grönsaker som 
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är lokalt odlade och som är i säsong är grönsaker som ger den minsta påverkan för miljön 

(Tobler et al., 2011, s. 678). 

 

Marknadsföringen kan påverka konsumentens köpbeteende för olika råvaror i 

dagligvaruhandeln samt att säsong och lokalt odlade grönsaker är lika varandra. En annan 

hypotes är att konsumenten har koll på vad grönsaker i säsong är men vet inte helt säkert när 

alla grönsaker faktiskt är i säsong. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka konsumenters köpbeteende och åsikter kring grönsaker 

som är i säsong, samt om konsumenterna vill veta mer om grönsaker i säsong och vilken 

information dom i sånt fall är intresserade av. Det blir också relevant att undersöka om det är 

några skillnader mellan olika typer av hushåll då konsumenten handlar säsongsvaror som 

grönsaker i dagligvaruhandeln. 

 

Studiens syfte blev utformat utifrån att kunna belysa och uppmärksamma säsong och lokalt 

odlade grönsaker där några aspekter har varit viktiga för att få fram ett syfte. Dessa aspekter 

är ekologiskt jordbruk med de fördelar det ger på jord, hälsa och miljön. Att äta efter säsong 

ger en stor variation av färska grönsaker, örter, bär och blommor som finns tillgängliga för 

oss. Det ger oss möjlighet att kunna ta till vara på och konsumera en stor variation av råvaror 

som är tillgängliga för oss i den region man befinner sig inom. 

Metod   
”Råvaror i säsong” är brett definierat och den definition som gjorts för enkätstudien är att 

säsong kan vara lokala råvaror som producerats under sin naturliga period under året på 

friland. Råvaror i säsong är vidare näringsrika grönsaker med god smak och kvalitet, som 

producerats på ett så hållbart och miljömässigt sätt som möjligt. Med miljövänligt menas att 

grönsaker kan komma till konsumentens kök på ett så enkelt sätt som det är möjligt till fördel 

för både hälsan och miljön. 

 

Metodval 
För studien har det valts att göra en kvantitativ studie för att kunna jämföra grupper då det 

statistiskt går att analysera skillnader mellan olika grupper med en kvantitativ studie. 

Webbenkät valdes för att få tillgång till en större antal deltagare samt att kunna göra statistisk 
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analys och jämföra olika grupper. Studien avsåg att uppnå så många respondenter som möjligt 

skulle besvara webbenkäten för att få högsta tänkbara svarsfrekvens.  

 

Det är viktigt att få så många svar som möjligt för de grupper man vill undersöka. Om en 

studie får lågt antal svarande kan det bli en risk att inte ge en rättvis bild av de förhållanden 

och attityder som en kvantitativ studie har för avsikt att undersöka (Eliasson, 2018, s. 28). 

 

Urval 
Den urvalsgrupp som valts för studien är konsumenter över 18 år som bor i ett hushåll där 

individen personligen, eller tillsammans med medboende, ansvarar för de inköp som görs till 

hushållet. Det bedömdes viktigt att deltagarna skulle styra över sina egna inköp då studien 

avsåg att mäta konsumenters vanor och rutiner kring råvaror i säsong.  

 

Enkätutformning 
Enkäten genomfördes som en webbenkät och konstruerades i Office programmet Microsoft 

forms. Enkäten hade en kort introduktion om vad den egen definition på säsongsbetonade 

råvaror är se bilaga 1. Blir även relevant att ta fram hur hushållen ser ut för att kunna se om 

det skiljer sig åt beroende på hur familjers konstellationer ser ut. 

 

Enkäten bestod av fyra delar där den första och inledande delen handlade om samtycket till 

studien med nödvändig information så att deltagaren blev införstådd med vad dom samtyckte 

till. Sedan en del om ålder, kön och hur familj konstellationen såg ut får att få en bild om hur 

deltagarens hushåll var utformad. Därefter om hur de definierade grönsaker i säsong. 

Enkätundersökningen avslutades med en del som gick in på om de ville ha mer information 

om just grönsaker i säsong. 

 

Alla frågor till enkäten med likertskalor som svarsalternativ besvarades på en fem-gradig 

skala där 1 = inte alls viktigt, 2 = inte särskilt viktigt 3 = vet ej, 4 = ganska viktigt, 5 = mycket 

viktigt. Viss variation på designen förekom beroende på hur frågan såg ut. En fem-gradig 

skala användes istället för en tre-gradig inte viktigt, vet ej och viktigt för att det skulle finnas 

fler alternativ att välja bland så inte enkätfrågan skulle se för tunn ut (Trost, 2016). 
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Pilotstudie 
Enkäten fick vid ett flertal tillfällen korrekturläsas och granskas av sakkunnig person, alla 

synpunkter togs i evaluering och korrigeringar gjordes löpande i webbenkäten. Dom flesta 

ändringar gällde formuleringarna av frågorna så att de blev så tydliga som möjligt. Det lades 

även till frågor i enkäten för att det skulle bli tydligare för deltagarna att förstå vad det 

frågades efter. 

 

Den pilotstudie som görs blir viktig enligt då vid webbenkätstudier det inte finns någon som 

är där och kan förklara eventuella otydligheter i enkätfrågorna (Bryman, 2011). Med det i 

åtanke gjordes det en pilotstudie för att ta reda på om enkätfrågorna var tillräckligt 

omfattande. Samt om frågorna var tillräckligt breda och att det var nog tydliga så att inga 

missförstånd skulle ske. Alla de 13 deltagarna som ingick i pilotstudien svarade på alla de 

frågorna utan något bortfall. De 13 respondenter som valdes till pilotstudien var tidigare 

studenter vid gastronomiprogrammet eller matintresserade individer från Umeåregionen. Av 

de svar som kom fram så var alla respondenter införstådda vad det handlade om därav var det 

inga frågetecken om vad det frågades om. Det gjorde inga signifikanta ändringar av enkäten 

efter genomförd pilotstudie. Det som gjordes var att gå igenom enkäten så att språket stämde 

så att det blir tydligt vad som frågas efter. 

 

Datainsamling 
Webbenkäten som gjordes i office programmet Microsoft forms sickades ut via Facebook 

sidor och grupper för att kunna få stor spridning på enkäten. Då det används en länk för att få 

tillgång till enkäten blir den lätt att sprida den på webben. Webbenkäten fanns ute i tio dagar 

varav efter fem dagar skickades det ut en påminnelse för att ge en ny chans till dom som 

missat enkäten. De sida och grupper på Facebook som valdes dela via var 

restauranghögskolan i Umeå med 913 personer som gillar sidan, Umeå TipsGrupp med 2359 

medlemmar och vegetarianer och veganer i Umeå med 356 medlemmar. Totalt gick enkäten 

ut till 3628 personer via Facebook och det är en svarsfrekvens på 2%.  

 

Databearbetning och analys 
Den data som analyserats kom delvis att utgöras av statistiska verktyg som kalkyl- och 

datahanterings programmet Excel. Den kvantitativa data som framkom redovisades i form av 

figurer och tabeller. Före användning av chi-2 så grupperandes rankningsskalorna, 1–2 och 4–
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5 och räknades ihop samt ställdes mot varandra i testet. De öppna frågorna lästes igenom och 

redovisades i form av citat. 

 

Den analysmetod som kommer att användas är chi-2 test och den signifikants nivå som valts 

är p <0.05 för att statistiskt testa skillnader mellan grupperna. De grupper som jämfördes var 

hushåll med vuxna och vuxna med barn.  

 

Etisk reflektion 
Innan respondenterna kan svara på enkätfrågorna fick de skriftlig information om studiens 

syfte och bli informerad om att de har rätt att avbryta när de vill samt kan höra av sig och få 

sina svar borttagna utan anledning. De blev även informerade att deras personuppgifterna i 

studien ska behandlas enligt respondentens samtycke. Samt att man kan när som helst 

återkalla sitt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den databearbetning som 

skett innan återkallandet.  

 

 

Alla uppgifter som kommer in ska behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Respondenterna har rätt att själva bestämmer om de vill delta i studien eller inte och då 

ger respondenterna sitt samtycke att frivilligt delta i studien. De insamlade uppgifterna 

kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget har uppnåtts. 

 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har deltagaren rätt att gratis få ta del 

av samtliga uppgifter om deltagarens uppgifter hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Deltagaren har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. 

 

Förförståelse 
Jag är student inom gastronomi, måltids- och restaurangvetenskap, har därmed troligtvis en 

djupare förståelse om råvaror än många andra. Även en större förståelse i vilken säsong man 

använder de olika råvarorna inom i jämförelse med den valda urvalsgruppen. Förförståelsen 

kan ha haft en positiv påverkan för enkätutformningen då kunskapen om råvaror, säsong och 

lokal odlat. Denna förförståelse har varit viktiga för att utforma frågorna och i vilken säsong 
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de grönsakerna som använts i enkäten. Tror inte att förförståelsen påverkar utfallet av hur 

deltagarna svarat på enkäten. Å andra sidan innehas det inte någon djupare förförståelse om 

köpbeteenden och hur marknadsföring påverkar konsumenten vid planering eller inköp. 

 

Metoddiskussion  
Det fanns både fördelar och nackdelar med metodvalet av studien. Den egna definitionen som 

använts som inledning till webbenkäten var med för att förtydliga vad råvaror i säsong 

innebär samt förklara vad studien handlade om. Det hade istället kunnat utesluta begreppet 

råvaror och använda grönsaker så att det blev mer tydligt i enkäten vad man är ute efter. Den 

egna definitionen kan ha påverkat hur deltagarna ser på säsong när de skulle svara på den 

öppna frågan där deltagarna ombeds att definiera säsong. Ifall den egna definitionen hade 

uteslutits och endast innefattats studiens syfte hade möjligen deltagarna definition kunnat se 

annorlunda ut. Detta skulle kunna anses som ett metodfel där man försöker påverka 

deltagaren att svara på ett särskilt sett. 

 

Vid chi-2 test så bör minimikravet vara ett stickprov på 30 i studiens fall låg stickprovet på 

75. De grupper som jämfördes innehöll 47 hushåll med vuxna samt 27 hushåll med vuxna och 

barn. Då det var mindre antal deltagare så utgjorde varje deltagare en större andel procent 

vilket gör att slumpen påverkas mera. Det krävs också större skillnader mellan grupperna för 

att det ska visa på någon skillnad. 

 

När det kommer till enkätutformningen hade man kunnat valt att endast fokusera på 

säsongsbetonat och inköp av grönsaker nu valdes det även att innefatta marknadsföring. Om 

man valt att fokusera på säsongsbetonat och inköp med flera enkätfrågor runt detta hade man 

kunnat få bättre bild av köpbeteendet. Det hade varit till en fördel för studien om det funnits 

några enkät frågor som tog upp om deltagarnas bakgrund som exempelvis utbildning och 

inkomstnivå samt om man är kunnig inom mat eller inte. I urvalet av studien riktades enkäten 

till personer i Umeå regionen det hade möjligen varit fördelaktigt att rikta den mot hela 

Sverige för att öka chanserna för en så hög svarsfrekvens som mjöligt. Fördelarna med 

undersökningen var att deltagaren kunde besvara enkäten hemma då den var webbaserad. Väl 

när webbenkäten var slutförd så gick det smidigt att föra över alla resultat till Excel för 

statistik, diagram och analyser. 
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Då jag inte gjort en enkätundersökning av denna omfattning så kan saknaden av förkunskaper 

kring Excel, statistik och kvantitativ metod ha haft en påverkan på hur enkäten utformades 

och hur resultatet bearbetats och analyserats. Hade jag haft mer kunskap inom exempelvis 

statistik och Excel hade det kunnat fokuserat mer på bearbetning och analys av resultat. Samt 

visa på tydligare samband mellan exempelvis Säsongsvaror kopplat till köp beteenden. 

 

Resultat 
Totalt deltog 75 personer i studien (tabell 1). Internt bortfall har noterats på grund av att 

enkätfrågorna inte var obligatoriska. Av deltagarna var majoriteten kvinnor (77%) och antas 

vara bosatta i Umeå kommun. Deltagarnas ålder var mellan 21–72 år där medelåldern var 40 

år och 27 av deltagarna var hushåll med barn (49%). 

 

Tabell 1. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsongvaror. Studien genomfördes under april 

2019. Figuren visar en sammanfattning av deltagarnas kön, ålder och hur många som ingår i hushållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den öppna frågan som handlade om deltagarnas definition på vad säsongsbetonade råvaror är 

och av de 75 respondenterna och denna fråga var inte obligatorisk att svara på. 45 deltagare 

besvarade på frågan om hur dom definierade säsongsbetonade råvaror det blir ett bortfall på 

Deltagare  Antal  %   

Antal  75  100% 

Kön, antal (%)     

Man   17  23% 

Kvinna  57  77% 

Hushåll, antal (%)     

Singel  11  14,7% 

Vuxna  37  33,6% 

Vuxna med barn  27  49% 

     

Ålder, medelålder (sd)     

Medelålder (sd) 
 

          40 (13)   

Ålder, min‐max   
 

21  72 
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30 deltagare. Deltagarna delades in i tre grupper baserat på vad de handlade om. 16 av 

respondenterna höll med om den definition som gavs i början av webbenkäten (bilaga 1) 

vilket utgjorde den största gruppen. Ett bra exempel är en respondent som definierade 

säsongsvaror enligt följande: 

 

”Äta efter det som odlas under de olika säsongerna, minska 

miljöpåverkan genom att köpa mer närodlat som odlats i 

området.”       Deltagare 18 

 

De 13 respondenter som utgjorde nästa grupp med fokus på Sverige som produktionsområde. 

Ett bra exempel som tar upp om grönsaker som odlas huvudsakligen i Sverige där deltagarna 

kan sträcka sig till grannländerna kan definieras enligt följande: 

 

”Det som odlas normalt eller i växthus inom Sveriges gränser 

under en specifik tid, ungefär 1–3 månader. Kan även sträcka mig 

till regioner/länder väldigt nära, ex norra Finland som 

produktionsområde.”                                              Deltagare 22 

 

Vad grönsaker i säsong egentligen är kan vara otydligt och beror på vem det är som beskriver 

det. 11 av deltagarna som utgjorde den minsta gruppen och innefattade delvis animalier och 

odling i eget land. Ett bra exempel var en deltagare som definierade säsongsvaror enligt 

följande: 

 

”Mat från mitt eget land. Älgkött iunder hösten. Fisk under vintern 

från våran sjö. Svamp, bär som fryst el torkade.”   Deltagare 43 

 

Påverkan vid inköp 
För att ta reda på hur viktigt konsumenten tycker att säsong är fick respondenterna kryssa hur 

viktigt de tycker att säsong är. Men även andra alternativ som lokal odlat, pris, smak och 

näringsinnehåll med flera. Analysen om det fanns någon upplevd skillnad mellan de grupper 

som undersökts påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de hushåll där 

det bodde vuxna och vuxna med barn (p = 0,51). Trots att det inte är någon skillnad mellan 

grupperna så visar figur 2 att 77% menade att säsong var ganska eller mycket viktigt vid 

inköp av grönsaker. 
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Figur 2. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning av hur viktigt det 

är med säsong vid inköp av grönsaker med gruppering av hushåll där man bor som singel, två eller fler vuxna samt vuxna 

med barn. 

 

Svarsresponsen låg på 100% för hur viktigt deltagarna tycker att näringsinnehåll är vid inköp 

av grönsaker då alla 75 deltagare svarade. 76% tyckte att näringsinnehåll är ganska eller 

mycket viktigt vid inköp av grönsaker oavsett hur hushållet såg ut. Det fanns ingen 

signifikantskillnad mellan de hushåll som hade bara vuxna mot vuxna med barn (p = 0,73) 

som figur 3 visar. Näringsinnehåll var något som deltagarna ansåg vara viktigt och beskriver 

det enligt följande:  

 

”Nyttigare och godare mat som är i säsång just nu och smakar 

som bäst”                                                           Deltagare 31 
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Figur 3. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning av hur viktigt det 

är med näringsinnehåll vid inköp av grönsaker med gruppering av hushåll där man bor som singel, två eller fler vuxna samt 

vuxna med barn. 

 

Vill konsumenten veta mer? 
Chi-2 testade dom som tyckte att det var viktigt och inte viktigt med säsong. Dessa ställdes 

mot deltagarna som hade svarat ja eller nej till om man är intresserad av att ta del av 

information om grönsaker i säsong. Det var ingen signifikantskillnad mellan dessa grupper (p 

= 0,51) trots att det inte var någon skillnad visar Figur 4 att en majoritet (78%) är intresserad 

av att ta del av mer information om grönsaker i säsong. 
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Figur 4. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning om de som villa ha 

mer och dom som inte vill ha mer information om grönsaker i säsong. 

 

För att ta reda på hur det eventuellt skulle vara möjlighet att marknadsföra sig mot dem som 

vill veta mer togs det fram med hjälp av enkätundersökning som figur 5 visar.  

 

 

 
Figur 5. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning om vilken 

information man skulle ville ha mer av. 

 

Äter konsumenten i säsong? 
Smörgåskrasse är en råvara som återfinns i säsong året runt och det är inte någon 

signifikantskillnad mellan deltagarna som väljer att äta smörgåskrasse i säsong eller inte (p = 

0,37). Sparris är en råvara som finns i säsong under våren (maj, juni) och det är inte någon 

signifikantskillnad mellan de som väljer att äta sparris i säsong eller inte (p = 0,60). fastän det 

inte fanns någon signifikantskillnad mellan grupperna om man äter i säsong eller inte. Så 

visar figur 6 & 7 att 60% av de 72 deltagarna med bortfall på 3 deltagare äter smörgåskrasse i 

säsong samt 35% av 70 svarande med bortfall på 5 deltagare äter sparris i säsong. 

 

En av deltagarna beskriver på ett bra sätt vad som menas med att äta i säsong med Sverige 

som produktionsområde enligt följande: 
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”Att äta jordgubbar på sommaren, svenska, och inte spanska på 

vintern.”                                                                 Deltagare 32 

 

   
Figur 6 & 7. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning i vilken säsong 

man väljer att äta smörgåskrasse respektive sparris och dessa är grupperade efter hushållets storlek, singel, två eller fler 

vuxna och vuxna med barn. 

 

Vilken betydelse har priset? 
En majoritet (81%) av de 75 deltagarna svarade att priset var ganska eller mycket viktigt vid 

inköp av grönsaker som figur 8 visar. Dom hushållen som bestod av två eller fler vuxna och 

vuxna med barn var det ingen signifikant skillnad mellan dessa två familjekonstellationerna 

om de tyckte att det var viktigt eller inte (p = 0,34). 
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Figur 8. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en sammanfattning hur viktigt de olika 

hushållen (singel, bara vuxna och vuxna med barn) tycker att priset är vid inköp av grönsaker.  

 

Marknadsföring 
Deltagarna ställdes inför två enkätfrågor som var utformade som ett scenario och en av dessa 

scenarion handlade om rabarber: Du kommer in till frukt- och grönsaks avdelningen på din 

mataffär och möts av bilden ( figur 9). Hur kommer du att resonera i ditt köp samt hur 

påverkas du av det du ser? 

 

Detta scenario avsåg att ta reda på hur konsumenter skulle påverkas av marknadsföring av 

exempelvis en bild med text som beskriver när råvaran är i säsong i dagligvaruahndeln. 28 

deltagare resonerade enligt följande: 

 

”Blir sugen att köpa rabarber, känner att jag måste baka 

rabarberpaj.”                                            Deltagare 18 

 

13 deltagare reagerade negativt på bilden då dom ansåg att det var onödigt att 

inhandla rabarber då dom odlar själv eller att det finns i varje trädgård. De 

övriga deltagarna påverkades positivt och menade att dom blev påmind om att 

rabarber var i säsong och beskrev det enligt följande: 

 

”Jag blir glad av informationen och väljer rabarbern.” 

                                                               Deltagare 25 
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Figur 9. Deltagarna deltog i en webbenkät där de svarade på frågor kring säsong och vad som är viktigt vid inköp av 

grönsaker i dagligvaruhandeln. Studien genomfördes under april 2019. Figuren visar en bild av en illustrerad rabarber som 

användes ett scenario i webbenkäten.  

Diskussion 
Jag har valt att diskutera säsong och grönsaker utifrån fyra olika delar. Den första delen går in 

på påverkan vid inköp och hur viktigt konsumenten tycker det är med säsong. För att därefter 

diskutera kring om man vill ha mer information kring just grönsaker och dess säsong samt 

vilken information om säsong som konsumenten egentligen intresserad av. Som följer upp 

under samma avsnitt med om man verkligen äter i säsong eller i vilken säsong man väljer att 

köpa en specifik råvara. De två avslutade delarna kommer att diskutera runt priset och om det 

är viktigt samt om marknadsföring påverkar konsumenten i någon form. 

 

Påverkan vid inköp 
Resultatet visade på att det inte fanns någon skillnad mellan de hushåll där det endast bor 

vuxna mot hushåll som både innehöll vuxna och barn. Av de 75 deltagarna så svarade 77% av 

dessa att säsong var en av de viktiga faktorerna vid inköp av grönsaker i dagligvaruhandeln. I 

den öppna frågan om hur säsong definieras så beskriver en deltagare enligt följande: 
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”Äta efter det som odlas under de olika säsongerna, minska 

miljöpåverkan genom att köpa mer närodlat som odlats i 

området.”                                                  Deltagare 18 

 

Säsongvaror som grönsaker, animalier och örter menar Köös och Karlsson (2012, s. 63) att 

det inte har beskrivits utförligt samt att definitionen kring säsongsbetonad mat varierar 

beroende på vem det är som beskriver den. För vilket Foster et al. (2014, s.269) också 

diskutera kring de utgår ifrån en lokal eller global definition. Säsong inte är exakt och att 

förståelsen är varierande men de är menar att säsong är likt lokal odlat då både lokalt och 

säsong innefattar miljö aspekten med kortare transporter. Den beskrivningen som 

respondenten 18 ger stämmer bra överens med det som Köös och Karlsson (2012, s. 63) 

menar att säsong handlar om att det är råvaror som växer i sin naturliga säsong utan påverkan 

från teknik som konstgjord uppvärmning.  

 

Konsumenten som handlar i säsong så tänker de på våra högtider såsom julafton och en sådan 

säsongsvara kan exempelvis då vara julskinka och menar att det är få personer som faktiskt 

tar till sig av vad som man menar med säsongsbetonad mat (Köös & Karlsson, 2012). Att 

konsumenten tänker att säsong handlar om våra högtider istället för exempelvis grönsaker 

motsäger det som resultatet visar. Ett bra exempel på detta är det som deltagare 18 beskriver 

och alla som deltog i studien definierade säsong i någon form som har med råvaror att göra 

samt framstår som att vara som bäst under den period då den skördas eller om det har med 

animalier att göra, då djuret slaktas. 

 

Tidigare forskning menar att faktorer som smak, hälsa, bekvämlighet samt pris spelar en 

viktig roll vid inköp av varor i dagligvaruhandeln. Dessa är de faktorer som övervägs då 

konsumenten exempelvis ska välja de grönsaker som man ska köpa i sin matvarubutik 

(Tobler., et al 2011). Det som framkom var att näringsinnehåll var en faktor tillsammans med 

säsong som beskrevs som viktig en deltagare definierar det enligt följande: 

 

”Nyttigare och godare mat som är i säsång just nu och smakar 

som bäst”                                                           Deltagare 31 

 

Säsong och näringsinnehåll är något som påverkar konsumenten vid köp av grönsaker och där 

en majoritet (76%) av deltagarna anser är näringsinnehåll är viktigt. Vilket stämmer bra 
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överens med det som Tobler et al (2011, s. 675) menar är en faktor som påverkar valet av de 

grönsaker som man köper i dagligvaruhandeln. 

 

Vill konsumenten veta mer? 
Det som framkom i resultatet stämmer bra överens med det Wilkins (1996, s. 330) beskriver 

och resultatet visar att 78% av de som deltog i studien var intresserade att ta del av 

information kring grönsaker i säsong. Den information som deltagarna var intresserade av var 

odlingsinformation om hur samt var det odlas. De var också intresserade av information när 

grönsakerna är i säsong i dagligvaruhandeln. Paketeringens egenskaper kan kopplas till 

råvarans egenskaper såsom hållbarhet, odling och dess ursprung (Wilkins, 1996, s. 330). 

Dessa egenskaper blir viktigt då konsumenter ska välja de grönsaker man ska köpa hem. Och 

att kunskap och förståelse för hur det odlas samt information om råvarornas ursprung kan vara 

en viktig aspekt när det kommer till att välja grönsaker som är i säsong (Wilkins, 1996).  

 

Deltagarna i studien blev presenterade för sig olika grönsaker och dessa hade sin säsong 

fördelat över året och med detta ett försök få fram om man verkligen äter i säsong. Då en 

majoritet av deltagarna ansåg att säsong var viktigt då man handlar sina grönsaker. Stanton 

(2008, s.4) menar att det som spelar en stor roll är för råvaran är att den är färsk och hävdar 

genom att importen tillhandahåller färska grönsaker så är man inte är intresserad av säsong 

samt att det övergått till en tillgänglighet året runt istället för att konsumera grönsakerna i sin 

naturliga säsong. Resultatet visade på att ett intresse för säsongvaror finns och att 

konsumenter är positivt inställda. Det som framkom av det som diagrammen visar är att en 

majoritet väljer att äta i säsong och med det som Stanton (2008, s.4) beskriver att vi väljer 

import istället för att köpa när det är säsong stämmer inte helt. Ett bra exempel på detta är då 

en deltagare beskriver det enligt följande: 

 

”Att äta jordgubbar på sommaren, svenska, och inte spanska på 

vintern.”                                                               Deltagare 32 

 

Den forskning som Wilkins (1996, s.333) tagit fram är att de som inte är intresserade eller har 

negativ inställning till säsong och lokalt odlade grönsaker är personer som exempelvis inte 

lägger ned mycket tid på sin matlagning. Det kan även tyda på ett mindre intresse för 

grönsaker som odlas lokalt eller i säsong. Då ingen mätning huruvida intresserad eller hur 

matlagningen ser ut så kan det inte påpekas hur det ligger till. Däremot kan det nämnas att de 
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hushåll med två eller fler vuxna och de med barn är dem som väljer att äta säsong och dom 

som bor själva oftare väljer att inte äta i säsong och det kan antas att dessa köper de flesta 

grönsakerna året runt som importvaror. 

 

Vilken betydelse har priset? 
Det som framkom från enkätundersökningen gällande hälsa och näringsinnehåll så visar figur 

3 att hushållen med vuxna och vuxna med barn att näringsinnehåll i de grönsaker som de 

köper är viktigt. Med tanke på detta så kan i det här fallet anta att konsumenterna överkommit 

hindret med att köpa grönsaker inte är en prisfråga utan en fråga om näringsrika grönsaker 

och att man bör tänka hälsosamt vilket deltagarna i studien antas göra. Att konsumera 

grönsaker är inte egentligen en fråga om för högt pris utan det som står i vägen är målet att äta 

mer näringsrikt vilket Cassady et al (2007, s.1914) resonerar kring i sin studie. De försöker 

med sin studie att ta reda på om pris är ett hinder för att äta grönsaker som når upp till de 

rekommendationer som satts upp. Konsumenter rapporterar att grönsakers prisnivå påverkar 

dem så de väljer att inte kan köpa den mängd grönsaker som de skulle önskat (Cassady et al., 

2007, s. 1910). Detta kan stämma överens med min egen studie då det inte var någon 

signifikantskillnad mellan de olika hushållen i hur viktigt priset är. Men det visar däremot att 

81% av de 75 deltagarna som svarat menar att priset är viktigt som figur 8 visar.  

 

Enligt Simpson (2015, s. 239) är den bästa marknadsföringen för dagligvaruhandeln är 

säljstöd med prissänkningar såsom nedsattpris, kuponger och två för en då man vill öka 

försäljningen. Det Påpekas också att de allra flesta inköp som görs är oplanerad i 

dagligvaruhandeln. Simpson (2015, s. 223) fortsätter att diskutera kring säljstöd som det 

självklara valet för dagligvaruhandeln då man kan få sålt en större andel produkter. Med det 

sagt kan man antyda att med de resultat som framkom och ställts upp se figur 8. Att priset är 

en sådan viktig faktor så gör dagligvaruhandeln rätt med att använda sig utav säljstöd. 

Konsumenten kan här välja att inhandla produkter till ett reducerat pris eller flera produkter 

till priset av ett som gynnar dagligvaruhandeln och konsumenten känner sig nöjd. 

 

Avslutningsvis kan det nämnas att lokalt odlat och grönsaker i säsong har en positiv påverkan 

i den region som man bor i då ekonomin gynnas. Detta sker då genom att man stödjer och 

handlar av de lokala bönder som odlar i säsong där kapitalet går runt där man bor istället för 

att det betalas exempelvis till importvaror i dagligvaruhandeln (Tufts University Health & 

Nutrition Letter, 2018, s. 6). 
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Marknadsföring 
Deltagarnas respons på frågan då dom blev presenterade en bild av rabarber var ett tydligt 

exempel på Stimulus-Organism-Respons (SOR) som Hempel och Hamm (2016, s. 734) 

beskriver i sin studie som man använder för att titta på individers köpbeteenden. I 

enkätundersökning kan man ta ut några aspekter från SOR och de faktorerna som inte kan 

observeras från modellen är kognitiva processer där man får informationen av bilden på 

rabarber som väcker minnen man haft kring rabarber. Där man sedan går in på aktiverande 

processer känslor där man exempelvis känner glädje och då kan man få motivation enligt 

följande: 

 

”Blir sugen att köpa rabarber, känner att jag måste baka 

rabarberpaj.”                                            Deltagare 18 

 

Sedan går man tillbaka till de kognitiva processer som beslut och i detta fall beslut om man 

ska köpa varan. De observerbara faktorerna från modellen som påverkar blir i detta fall 

marknadsföring som kommunikation och tillgänglighet. Kommunikationen blir genom bilden 

på rabarber och tillgängligheten handlar om att rabarber är i säsong och finns i butiken. 

Beteende är också det som kan observeras och i fallet med rabarbern så blir det ett val av 

produkt. 

Slutsats och förslag till framtida forskning 
En tredje del av deltagarna som deltog i studien definierade grönsaker i säsong enligt den 

definition som beskrev i inledningen av enkäten se även bilaga 1. Deltagarnas definition kan 

ha påverkats av den egna definitionen som presenterades i inledningen av webbenkäten.  

 

Det är några saker som blivit tydliga under studien när det kommer till säsongsbetonade 

råvaror i säsong. Som hur viktigt deltagarna tycker att säsong och näringsinnehåll är då man 

inhandlar sina grönsaker och en majoritet antyder att det är viktigt. Den informationen som 

deltagarna är intresserade av är odlingsinformation om hur och var det odlas sedan så under 

studiens gång har det analyserats fram tre olika grupper som ställts mot varandra. Dessa 

grupper är de olika hushållen och de hushåll där det återfinns två eller fler vuxna är de som 

anses vara de som tycker att säsong är viktigast och en majoritet av de som äter efter säsong. 

 



 

23 
 

Något som skulle vara av intresse att studera vidare kring är bönder som erbjuder grönsaks 

permutationer direkt till konsumenten. Det som blir intressant att mäta här är vilka, varför och 

vad grönsaker i säsong betyder för dessa personer. För att sedan jämföra de som väljer 

permutationer på grönsaker under den perioden då man skördar mot de som väljer att inhandla 

sina grönsaker i dagligvaruhandeln. Annan forskning som kan vara intressant att bedriva i 

framtiden är en liknade studie där man fokuserar på hela Sverige. Så att man får en hög 

svarsrespons och lägger en större vikt på hur hushållen ser ut för att faktiskt kunna säga om 

det är någon skillnad mellan dem. En kvalitativ undersökning med intervjuer hade kunnat 

bjuda in till diskussion runt säsong för att verkligen ta reda på hur konsumenten tycker och 

tänker.   
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