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Sammanfattning 

Målet med denna studie är att öka kunskapen om vad som påverkar konsumentens 

beslutsprocess när det gäller att köpa drycker från Systembolaget. Systembolaget har en viktig 

roll i samhället och därför måste de sälja alkoholhaltiga drycker på ett ansvarsfullt sätt. 

Dessutom måste Systembolaget visa konsumenterna god service genom att visa sin breda 

kunskap och de bör kunna rekommendera olika typer av drycker. För att uppfylla studiens 

syfte har deltagande observationer och kvalitativa intervjuer genomförts med fyra olika 

informanter. Genom dessa metoder har jag kunnat identifiera vad det är som påverkar 

konsumenternas köpbeslutsprocess och hur de agerar när de köper dryck från Systembolaget. 

Resultatet visar på att samtliga informanter blir påverkade av sociala och kulturella normer 

kring alkohol samt den information som de samlar på sig under processens gång. 

Nyckelord: Köpbeslutsprocess, Konsument, Systembolaget, Alkohol, Drycker. 

Abstract 

The goal of this study is to enhance the knowledge about what influences the consumers 

decision making process when it comes to buying beverages from Systembolaget. 

Systembolaget has an important role in society and therefore they have to sell alcoholic 

beverages in an responsible way. Furthermore they have to show the consumer good service 

by displaying their broad knowledge and they should be able to recommend different types of 

beverages. In order to meet the goals of this study, participatory observations and qualitative 

interviews have been conducted with four different informants. Through these methods I have 

been able to identify what it is that affects the consumers buying process and how they act 

while purchasing beverages from Systembolaget. The results show that all of the informants 

are affected by social and cultural norms concerning alcohol aswell as by the information they 

collect during the decision making process. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Systembolaget är något som många förknippar med Systemet eller Bolaget, I Sverige är 

Systembolaget den enda butik att besöka då man vill köpa vin, spritdrycker och öl som har en 

alkoholhalt överstigande 3,5 procent. På Systembolagets hemsida beskriver de att runt om i 

Sverige finns det cirka 440 butiker och cirka 470 ombud dit det går att beställa drycker 

(Systembolaget, 2018f). Att det finns faktorer som påverkar konsumenter att köpa dryck på 

Systembolaget är självklart, men vilka är det vanligaste faktorerna som påverkar dem? I den 

här studien användes metoderna deltagande observation och kvalitativa intervjuer för att ta 

reda detta. Resultatet visade på att informanterna blev påverkade av information som de 

samlade på sig under processen samt av inlärda beteendemönster som härstammar från 

samhället och den kultur vi lever i. Priset, personlig preferens och om dryckerna var nya för 

dem hade speciell inverkan. 
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1. Inledning 

Under mitt sista år på Gastronomiprogrammet valde jag att ha min praktik på Systembolaget i 

Umeå. Där fick jag hjälpa de kunder som behövde rekommendationer av dryck och även hitta 

dryck som skulle kombineras med mat, jag fick packa upp olika drycker i hyllorna och sitta i 

kassan. Det var under den tiden tanken slog mig, vad är det egentligen som påverkar 

kundernas köp? 

Systembolaget (2018a) beskriver att deras samhällsuppdrag är att sälja med ansvar. Deras mål 

är att de aldrig ska gå emot principen att sälja på sina kunder produkter, det är kunden som 

själv bestämmer hur mycket den ska ha med sig hem. Systembolaget ska sälja sina artiklar 

ansvarsfullt, några exempel kunden kan i praktiken är att de aldrig väljer att göra reklam för 

sina drycker, de väljer att inte använda sig av erbjudanden som till exempel ”tag tre för två”. 

Det enda som personalen på Systembolaget får föreslå till kunderna utan att kunden själv har 

frågat efter det är alkoholfria alternativ (Systembolaget, 2018a). 

Systembolaget (2018b) har god service som uppdrag, eftersom de är det enda företag som 

säljer starköl, vin och sprit. Deras mål är att basera sin service på personal med bred kunskap 

som kan ge råd till kunder om olika drycker och vad de kan tänkas passa till samt att de vill 

hjälpa konsumenterna att kunna göra medvetna val. De har även byggt upp ett sortiment som 

ska passa alla. Även om sortimentet inte sträcker sig till alla fysiska butiker går det att beställa 

(Systembolaget, 2018b).  

Denna studie kommer att behandla konsumentbeteende och konsumenters köpbeslutsprocess 

vid köp av dryck på Systembolaget. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som påverkar konsumenternas 

köpbeslutsprocess vid köp av dryck från Systembolagen i Umeå. Syftet kommer att besvaras 

med följande frågeställningar: 

• Vad menar konsumenterna själva det är som påverkar deras köp? 	

• Hur agerar konsumenterna i butiken?	
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3. Bakgrund 

Detta kapitel kommer omfatta ett teoretiskt ramverk bestående av köpbeslusprocessen, 

konsumentbeteende, Systembolaget och Systembolagets applikation. För att kunna förklara 

konsumenters köpbeslutsprocess ges det exempel på hur köpbeslut kan påverka 

konsumenternas köp vid dryck. 

3.1 Varför konsumerar vi alkohol? 

I sin avhandling beskriver Sigfridsson (2005, s. 31-32) hur alkoholhaltiga drycker är en del av 

vår kulturhistoria. Öl, vin och sprit har i historien använts och konsumerats i olika 

sammanhang, både till vardags, vid fester och andra tillställningar. Hon beskriver till exempel 

att öl användes som den självklara festdrycken under medeltiden och framåt. Även sprit och 

vin har använts till finare tillställningar och fester, men då oftast av hovet, överklassen och 

kyrkan. Under 1600-talet blev brännvinet mer tillgängligt för gemene man då kostnaderna för 

tillverkning minskade och konkurrerade således med ölet som festdryck. Medans vinet 

fortsatte ”tillhöra” överklassen då det ansågs vara exklusivt och man var tvungen att importera 

det. Vin skulle inte komma att konsumeras av folket för ens under 1900-talet. Sigfridsson 

(2005, s. 32) beskriver även att mjölk i olika former (sötmjölk, surmjölk och långmjölk etc.) 

huvudsakligen fanns i de flesta bondehemmen och användes dagligen tillsammans med öl. 

Under delar av Sveriges historia har alkoholhaltiga drycker konsumerats i brist på rent vatten 

och har vidare bidragit till att det blivit en del av det vardagliga livet. Brännvin har till 

exempel förekommit som extra förmån och som lön för arbetstagare, som läkemedel och var 

något som ansågs ha kulturell betydelse under middagar och kalas (Sigfridsson, 2005, s. 36). 

Samtidigt som staten insåg att den stora konsumtionen innebar att det fanns pengar att tjäna, 

blev det svenska folket allt mer alkoholiserat. Utskänkningen av alkohol monopoliserades 

med hjälp av olika system eller bolag för att kontrollera försäljningen och minska ”superiet” 

och det växte fram olika nykterhetsorganisationer (Sigfridsson, 2005, s. 36-37, 45). Under 

senare delen av 1800-talet minskade supandet i Sverige gradvis, dels genom införandet av 

motboken och monopoliserandet av alkohol, men även av en förändrad inställning till 

dryckerna. Under 1900-talet porträtteras alkohol på ett nytt sätt, nämligen som ett 

njutningsmedel till exempel på TV och i tidningar samtidigt som det fortsätter beskrivas 

innebära hälsoproblem. Vidare beskriver Sigfridsson (2005, s. 47) hur alkoholdrycker idag 

används som sociala smörjmedel och hur de i samhället idag och i kulturhistorien varit viktiga 

i vardagen och vid fester. Hon förklarar att det finns normer i samhället, osynliga regler som 

påverkar vårt agerande och hur vi rör oss i vardagen. Dessa regler finns i vårt samhälle och 
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utgör grunden för vår samvaro och hur vi ska bete oss i sociala och kulturella sammanhang 

(Sigfridsson, 2005, s. 47-50). Hon redogör även för att dessa normer kan vara könsspecifika 

och alltså styra hur män och kvinnor beter sig i olika situationer eller vad som är manligt och 

kvinnligt. Vi människor förhåller oss till normer utifrån vad som anses vara ett normalt sätt att 

bete oss på. På detta sätt menar Sigfridsson (2005) att även våra konsumtionsvanor av 

alkoholhaltig dryck är baserade på samhällets och kulturella normer.  

Sigfridsson (2005, s. 57) argumenterar för att konsumtion av alkoholhaltiga drycker först och 

främst handlar om inlärning. Att det dels konsumeras i linje med de normer som finns i 

samhället men att man som individ måste lära sig tycka om dess lukt och smak. Hon beskriver 

de vanligaste sätten som man lär sig dricka alkohol på är via att äldre generationer lär den 

yngre eller att man lär sig av sig av jämnåriga kamrater (Sigfridsson, 2005, s. 59-61). Där 

vänner, föräldrar och eventuella arbetskamrater spelar en betydande roll i tidigt stadie. 

Vidare förklarar hon att tillgången av alkohol i unga år ofta skiljer sig könen emellan, där 

killar ofta har större tillgång till alkohol än tjejer. Sigfridsson (2005, s. 68) förklarar även 

alkoholkonsumtion vid ung ålder som en inkörsport i vuxenlivet, där hon menar att 

användaren visar tecken för omgivningen att man är på väg att bli vuxen. Drycken blir en 

markering och en anledning till att vilja lära sig dricka den. Vidare förklarar hon att 

inställningen och användandet av alkoholhaltiga drycker förändras under årens och livets 

gång, där flera olika faktorer kan spela in på hur förhållningssättet förändras. Dels menar hon 

att ens bekantskapskrets har inverkan på hur konsumtionen ter sig vilket betyder att om denna 

krets förändras, om man till exempel blir tillsammans med någon eller om man flyttar till en 

annan stad kan konsumtionen förändras i linje med den norm som existerar där (Sigfridsson, 

2005, s. 99). Andra livserfarenheter kan innebära en annan inställning till konsumtionen och 

exempelvis innebära ett vidare nyktert liv. 

Valet av dryck beskrivs av Sigfridsson (2005, s. 117-136) ofta vara kopplat till det umgänge 

eller vid vilket tillfälle drycken skall drickas. Hon beskriver att drycken kan komma att 

symbolisera och förstärka gemenskapen mellan personer och att dryckens sensoriska 

egenskaper kommer i andra hand. Hon beskriver alkohol som en ”given festmarkör” och 

menar att det finns förväntningar kring alkoholhaltiga drycker att de ska drickas vid givna 

tillfällen. Vilket hon även kopplar tillbaka i Sveriges historia där det nu som då, är och var 

”viktigt” att dricka alkohol vid särskilda tillfällen för att vara med i gemenskapen och att 

tillhöra normen (Sigfridsson, 2005, s. 141-142). Hon menar även att konsumtionen till viss 

del skiljer sig mellan könen och att kvinnans konsumtion alltid ställs mot den manliga 
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normen. Kvinnor har likt männen historiskt sett alltid druckit, men inte i samma mängd eller 

på samma platser. I ett vidare historiskt perspektiv har en idealbild av en manlig och kvinnlig 

konsumtion målats upp, att en man skall kunna dricka mycket utan att påverkas i så stor 

utsträckning och att kvinnors konsumtion helst inte alls skall vara märkbar då det, framförallt 

i offentliga miljöer, ansågs vara avskyvärt (Sigfridsson, 2005, s. 178). Samma sak gäller för 

vad som ansågs vara manligt och kvinnligt att dricka. Tidigare ansågs öl vara manligt och vin 

kvinnligt (Sigfridsson, 2005, s. 183). Något som lever kvar idag men i mindre utsträckning. 

Sigfridsson (2005, s. 188) redogör för att det tycks finnas en föreställning om att kvinnor och 

män har olika preferenser gällande dryck men att det i verkligheten inte behöver se ut så eller 

att det ens ser ut så. I vilket sammanhang drycken skall konsumeras tycks även ha inverkan på 

konsumtionen. Det vill säga när man dricker vad och vad man dricker med vem. 

Konsumtionen kan skilja sig beroende på om det handlar om en privat eller offentlig 

tillställning (Sigfridsson, 2005, s. 197-199). 

3.2 Vad motiverar oss? 

Maslow, professor inom psykologi (1943) beskriver motivation som människans drivkraft. 

Motivation är något som alla människor styrs av i olika grad. Maslow (1943) skapade något 

han kallade hierarkirtrappa som beskriver hur dess motivation kan delas in i olika steg. Stegen 

baseras på individens behov, och de val människor gör styrs av vilket av stegen man befinner 

sig i. Människan måste först och främst tillfredsställa de behov som framkommer i det lägsta 

trappsteget för att i sin tur kunna gå vidare i nästa steg i hierarkin. Det första steget handlar 

om fysiologiska behov, som hunger, törst och överlevnad. Det andra om behovet av trygghet 

och säkerhet. Det tredje behandlar sociala behov, som tillhörighet och gemenskap. Detta följs 

vidare av behovet av uppskattning, kognitiva behov, estetiska behov och behovet av 

självförverkligande (Maslow, 1943). Denna hierarki kopplar professorerna inom 

marknadsföring, Kotler, Armstrong & Parment (2017, s. 150) till konsumenters drivkrafter 

vid konsumtion och menar att människor motiverar sig själv och värderar sitt handlande på 

liknande sätt. 

 

3.3. Köpbeslutsprocessen 

Kotler et al. (2017, s. 155) beskriver i en modell att ett köpbeslut kategoriseras i fem olika 

steg, de innefattar hela processen från att ett behov upptäcks till att konsumenten väljer att 

utvärdera köpet. När konsumenten inser att den har ett behov börjar den söka efter 

information om produkter för att kunna utvärdera de olika alternativ som uppkommit och tar 
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därefter ett köpbeslut. Efter genomfört köp utvärderar dessutom konsumenten sitt köp. 

Modellen som författarna beskriv  är övergripande och kan se olika ut från person till person, 

men baseras på fem olika steg (se figur 1.). 

 

 

Figur 1: Köpbeslutsprocessen beskriven av Kotler, Armstron & Parment (2017, s. 155). 

 

3.3.1 Behovsupptäckt 

Första steget i köpbeslutsprocessen är behovsupptäckten som påverkas av interna- eller 

externa stimuli. Det interna innefattar konsumentens fysiska behov som till exempel hunger 

och/eller törst. Detta kan leda till att konsumenten får mer drivkraft till den specifika 

produkten eller att konsumenten planerar ett köp. Den externa stimuli innefattar utomstående 

faktorer, till exempel att konsumenten ser en annons i en tidning eller hör en diskussion på sin 

arbetsplats. Detta kan få konsumenten att börja överväga ett köp av en specifik produkt 

(Kotler et al., 2017, s. 156; Evans, Jamal & Foxall, 2008, s. 18).  

 

3.3.2 Informationssökning 

Det andra steget en konsument går igenom är informationssökning. Steget innebär att 

konsumenten söker efter information om produkter som den är intresserad av att köpa. 

Baserat på hur pass stor konsumentens köpkraft är anpassas engagemanget till sökandet. Det 

vill säga, ju större köpkraft konsumenten har desto mer engagerar sig personen i sökandet. 

Steget innebär även ett ställningstagande för konsumenten, då informationssökningen ger ett 

definitivt svar på om huruvida produkten är värd att köpa eller inte (Kotler et al., 2017, s. 

156). 

 

3.3.3 Utvärdering av alternativ 

I det tredje steget börjar konsumenten att utvärdera de olika alternativ som framkommit under 

informationssökningen. Under detta steg kan konsumenten få hjälp med sina val; exempelvis 

genom råd och rekommendationer från vänner eller av försäljare. I detta steg kan 

konsumenten välja att utvärdera produktens egenskaper, funktioner, utseende och nytta. 

Därför är det väldigt viktigt för försäljare ta reda på hur konsumenten tänker vid val av köp 

(Kotler et al., 2017, s. 157).  

Behovsupptäckt Informationssökning Utvärdering av 
alternativ Köpbeslut Efterköpsbeteende
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3.3.4 Köpbeslut 

I det fjärde steget tar konsumenten sitt köpbeslut. I steget påverkas konsumenten av olika 

faktorer. En faktor kan till exempel vara andra människors attityder till en specifik produkt, 

där de kan komma med nya synpunkter och infallsvinklar om varför en produkt är bättre än 

den andra. En annan faktor handlar om oväntade situationsfaktorer som kan göra att 

konsumenten förändrar sin attityd till köpet. Det betyder att även om konsumenten har format 

sitt köpbeslut baserat på exempelvis sin inkomst, förväntat pris och produktegenskaper så kan 

dessa situationsfaktorer påverka personen så att den ändrar sig (Kotler et al., 2017, s. 157). 

Nordfält, doktor i butiksmarknadsföring (2007, s. 25) beskriver i sin bok Marknadsföring i 

butik att det även finns icke-medvetna processer som influerar konsumenternas beslut. Han 

menar att upp till 65 procent av alla köpbeslut som konsumenter tar, oftast fattas i butiken 

eller att man låter sig bli påverkad i butiken. Konsumenter kan göra sitt beslut endast på 

någon sekund genom att till exempel läsa på hyllkantsetiketter eller innehållsförteckningar 

(Nordfält, 2007, s. 25). 

 

3.3.5 Efterköpsbeteende 

De femte och sista steget i köpbeslutsprocessen är efterköpsbeteende. Efter att en konsument 

har genomfört sitt köp är den antingen nöjd eller missnöjd. Om konsumenten är nöjd är det 

troligt att personen sprider information till sin omgivning och det är större chans att den 

förblir lojal till varumärket samt sprider ett gott ord om varumärket till andra konsumenter. 

Om konsumenten är missnöjd visar sig motsatsen (Kotler et al., 2017, s. 158). 

 

3.4 Vad styr våra val? 

Kotler et al. (2017, s. 137) beskriver att eftersom konsumenter fattar flera köpbeslut varje dag 

bör företag förhålla sig till dessa beslut för att ta reda på vad konsumenter vill köpa, hur, 

varför och vart de vill göra det. De menar även att konsumenternas köpbeslut i hög grad 

påverkas av personliga, psykologiska, sociala och kulturella faktorer vilket innebär att det blir 

viktigt för företag att förstå hur konsumenter tänker. Faktorerna kan till exempel innebära att 

olika konsumenter har olika preferenser vid köp dryck. Barber, Ismail & Taylor (2007, s. 73) 

förklarar i deras studie om vinkonsumtion att många forskare kopplar konsumenternas 

engagemang till konsumtionen av vin. Vinköpare kan reagera på olika sätt, antingen vad 

priset är per flaska, vilket ursprungsland vinet har, vilken druvsort vinet innehåller, hur 
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vinetiketten ser ut eller andra preferenser. Vilket styrks av flertalet studier (Prentice & 

Handsjuk, 2016; Koewn & Casey, 1995; Jenster & Jenster, 1993; Henley Fowler, Juan, Stout 

& Goh, 2011) där man har undersökt faktorer som påverkar konsumtionsbeteendet på olika 

plaster i världen. I Prentice & Handsjuks (2016) studie visar sig varumärke, förpackning och 

ursprungsland vara de viktigaste faktorerna vid köp av spritdrycker samtidigt som pris och 

smak påverkar konsumenternas köpbeslut. Priset visar sig även vara en viktig faktor vid val 

av vin (Koewn & Casey, 1995; Jenster & Jenster, 1993). Den information som konsumenterna 

införskaffar sig från etiketter på produkter eller hyllkanter i butiken kan vara både till hjälp för 

konsumenten och även bidra med en last. Om mängden information blir för omfattande kan 

konsumenten bli osäker över valet, samtidigt som informationen till exempel varumärke och 

utmärkelser kan hjälpa dem att göra medvetna val (Barber, et al,. 2007). Henley et al. (2011, 

s. 16) förklarar att det kan komma att vara viktigt att informera om en produkts smak via 

etiketten. Detta kan påverka konsumentens slutgiltiga uppfattning om dess sensoriska 

egenskaper. Författarna ger exempel på detta genom att berätta att om det fanns information 

om vilken frukt ett vin skulle smaka så skulle detta uppfattas allt tydligare än om etiketten inte 

förmedlade detta (Henley et al., 2011, s. 15).  

 

3.5 Systembolaget 

Företaget Systembolaget är statligt ägt och har monopol på detaljhandel av alkohol. Det finns 

910 ombud över hela Sverige varav 440 är butiker. Antalet butiker på varje ort varierar 

beroende på folkmängd men det finns minst en i varje kommun för att Systembolaget ska 

kunna möta kundernas behov (Systembolaget 2018c). 

Systembolagets vision och samhällsuppdrag är att skapa ”Ett samhälle där alkoholdrycker 

njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada” genom ”att sälja alkohol med god 

service och att informera om alkoholens risker.” (Systembolaget, 2018d, s. 1). 

Systembolaget (2018d) presenterar i deras lanseringsplan från 2018 att de arbetar med 

omvärldsanalys för att kunna erbjuda kunderna det de efterfrågar. Genom att analysera 

aktuella trender hos konsumenterna kan de anpassa sitt utbud gentemot kunderna. År 2018 

beskrivs de aktuella trenderna vara en förlängning av tidigare års trender, nämligen att 

konsumenterna värderar hälsa och välbefinnande, miljö och etik, de vill ha en enklare och 

bekvämare vardag samt värderar hur de framstår gentemot andra. En trend som 

Systembolaget beskriver att de arbetar med är till exempel att konsumenterna uppskattar allt 

mer vägledning och att de vill bli sedda vid utforskning av ett allt större utbud och fler 
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valmöjligheter i butikerna. Systembolaget väljer därför att fokusera mer på själva bemötandet 

av personalen gentemot kunderna så att de kan få ett personligt bemötande och snabbt få 

vägledning om det behövs. En annan trend som finns hos konsumenterna är njutning, där det 

finns allt fler som vill unna sig något och skapa en känsla av välmående (Systembolaget, 

2018d, s. 4). Konsumenter väljer i större utsträckning att handla till exempel lokalproducerat, 

eller produkter märkta som nyheter till speciella tillfällen och utgår efter sina egna 

preferenser. Hållbarhet är ytterligare en trend som Systembolaget arbetar med då det har 

blivit allt större efterfrågan på till exempel lokalproducerad dryck samtidigt som 

konsumenterna vill veta vart och hur produkterna är producerade. De nämner också att 

Sverige tillsammans med Danmark handlar mest ekologiskt i världen (Systembolaget, 2018d, 

s. 4–5). I en marknadsrapport som Ekoweb presenterade 2017 visade det sig att den 

ekologiska försäljningen på Systembolaget ökade med 18 procent under år 2016 (Ekoweb, 

2017). 

Vidare identifierar Systembolaget (2018d) en trend gällande konsumenternas förväntningar på 

tillgänglighet. De beskriver att det är mer än 90 procent av den svenska befolkningen som 

använder sig av internet och mobiltelefoner vilket påverkar dess köpbeteende. På grund av 

detta har Systembolaget utformat en applikation där kunderna bland annat kan få hjälp med 

att söka olika drycker genom de olika filtreringsfunktionerna som finns, t ex varugrupp, 

priser, land och nyheter. Man kan även välja att visa en butiks specifika lagersaldo och plats 

samt se vart i butiken drycken är placerad (Systembolaget, 2018e). 

4. Arbetets relevans för gastronomi, måltidsvetenskap och 

samhället 

Det har tidigare gjorts studier som undersöker om vad det är som påverkar konsumenter vid 

köp av vin, kartläggning av konsumenters beteende gällande rekommendationer av mat och 

dryck samt om vinetikettens påverkan på ett köpbeslut (Prentice & Handsjuk, 2016; Koewn & 

Casey, 1995; Jenster & Jenster, 1993; Henley Fowler, Juan, Stout & Goh, 2011). Det som gör 

att denna studie sticker ut är att jag har valt att kombinera deltagande observationer med 

semistrukturerade intervjuer. Då jag vill belysa hur konsumenter beter sig i butiken och vad 

det är som påverkar dem. Utifrån observationen ville jag se hur konsumenterna beter sig på 

Systembolaget och under intervjun ville jag ta reda på om deras egna uppfattning stämmer in 

på hur de faktiskt beter sig. Denna studie grundar sig på att få en ökad förståelse på vad det är 

som påverkar konsumenternas köpbeslutsprocess och hur konsumenten beter sig i butiken. 
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Studien utgår från att köpprocessen kan påverkas av både personliga och sociala faktorer, att 

konsumenter kan vara olika engagerad och att de själva uppfattar olika faktorer som påverkar 

köpbeteendet. 

Studien kan bidra till en ökad förståelse för vad det är som påverkar den komplicerade 

processen som konsumenter går igenom när de ska besluta sig för vilken dryck de skall köpa 

från Systembolaget. Den ökade förståelsen kan även användas av Systembolaget för att till 

exempel genomföra förändringar av information som ges till kunder både i fysisk och social 

form. Det vill säga hur hyllkantsetiketter och skyltar är utformade eller hur försäljare agerar 

gentemot kund. Eftersom köpbeslutsprocessen är komplicerad och ofta individuell bör flera 

liknande studier tas med i beaktning. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till eftersom 

alkoholhaltiga drycker har en stor roll i vårt samhälle och kultur men kan ha en negativ 

inverkan på individers hälsa och vår omgivning. 

5. Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa metoder tillämpats i form av 

deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel beskrivs studiens 

urval och avgränsningar. Jag redogör för hur metoderna har utformats och genomförts samt 

hur data bearbetades och analyserades. Slutligen kommer jag redogöra för forskningsetik, 

källkritik och reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Urval och avgränsning 

I studien användes ett målinriktat urval, vilket av forskaren inom samhällsvetenskap, Alan 

Bryman (2011, s. 392) beskrivs vara att slumpmässigt välja ut informanter som är relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. De urvalskriterier som skapades för medverka i studien 

var att deltagarna skulle ha planerat ett inköp från ett av systembolagen i Umeå. Dessutom 

behövde informanten vara minst 20 år gammal, eftersom det är ett krav för att få utföra köp 

från Systembolaget (Systembolaget, 2018a). Vid rekrytering av deltagare utgick jag till en 

början från mitt personliga nätverk där jag tog kontakt med vänners bekanta och frågade om 

de skulle vara intresserade av att delta i min studie. Detta går i linje med det Bryman (2011, s. 

196, 392) förklarar som ett snöbollsurval, där målinriktade deltagare väljs ut och därefter 

kontaktas ytterligare informanter. Vid kontakterna förklarade jag studiens syfte och hur den 

skulle genomföras. Efter att totalt fyra informanter visat sitt intresse skickades ett 

informationsbrev ut innehållande mer detaljerad information om metodens genomförande 
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(Bilaga 1). Alla fyra informanter återkopplade med ett godkännande. Utifrån informanternas 

planerade besök på ett Systembolag i Umeå bestämdes tid, datum och plats för observation 

och intervju. Det blev totalt fyra informanter som jag personligen inte kände men vid enstaka 

tillfällen hade träffat. Sammanställt deltog fyra informanter som är jämnt könsfördelade, 

arbetar eller sysselsätter sig med varierande saker och är olika åldrar. Informanterna har olika 

bakgrund och är uppväxta i olika delar av landet. 

 

• Informant 1, man, 29 år, student. 	

• Informant 2, kvinna, 26 år, butiksförsäljare.	

• Informant 3, kvinna, 26 år, servitris.	

• Informant 4, man, 51 år, hovmästare.	

 

Fördelen med denna typ av urval var att jag kunde skapa en jämn könsfördelning och välja 

informanter som arbetade inom olika yrken. Eftersom studien syftar till att undersöka vad det 

är som påverkar konsumenternas köpbeslutsprocess vid köp av dryck från Systembolagen i 

Umeå ville jag ha informanter med varierad bakgrund. Det finns dock en risk för att 

informanterna blivit påverkade av att vi haft gemensamma vänner och att de då kunde 

förändra sitt beteende så att det inte var naturligt. 

 

5.2 Deltagande observation 

Professor Alan Bryman (2011, s. 378) beskriver att de finns olika begreppsförklaringar av 

deltagande observation och etnografi och att de därför kan vara svåra att skilja på. Han 

beskriver att båda termerna fokuserar på att observera människans beteende samt att det går 

att lyssna på vad människorna säger i samtal mellan sig själv och med personen som utför 

fältarbetet. Deltagande observation är en bra metod om man studerar en beslutsprocess, detta 

ger möjligheten att gå ner på djupet av händelsen och det ger en ökad förståelse om olika 

händelser (Ejvegård, 2003, s. 69). Etnologiprofessorerna Gösta Arvastson och Billy Ehn 

(2009, s. 19) hävdar att observationer kan hjälpa till att få ut viktig information samt ökad 

förståelse för människors beteenden i olika sammanhang. Om man vill få ut ett mer trovärdigt 

material kan det vara en fördel att man kompletterar sin observation med intervjuer 

(Arvastson & Ehn, 2009, s.19; Fangen, 2005, s. 31). En fördel med deltagande observation är 

att man kan använda sig av förstahandsinformation vilket innebär att genom att delta i den 

kontexten informanterna befinner sig i, har man möjlighet att se hur personerna man 

undersöker i den miljö de naturligt kan befinna sig i (Fangen, 2005, s. 32). Att använda sig 
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utav deltagande observation kan även ha sina nackdelar, till exempel kan forskaren som 

observerar påverka informanterna i deras händelseförlopp så att de inte agerar naturligt eller 

som de brukar göra. Dessutom är det svårt att i förväg veta vad resultatet av observationerna 

blir (Ejvegård, 2003, s. 69; Fangen, 2006, s. 69). 

 

5.3 Genomförande av deltagande observation 

De deltagande observationerna genomfördes under fyra olika tillfällen mellan den 8:e till 18:e 

december 2017, med fyra informanter. Innan observation påbörjades informerades deltagaren 

hur observationen skulle gå till. Informanten fick veta att observationen skulle ske under 

tystnad medan och att den skulle pågå från och med att de gick in i butiken tills hon eller han 

gick ut från butiken. Jag anser att det var en fördel att observationen skedde under tystnad för 

att inte påverka informanten när hon eller han handlade. Dock försökte tre av informanterna 

att starta ett samtal med mig men hejdade sig då de kom på att observationen skulle ske under 

tystnad vilket kan ha betytt att de blivit osäkra av situationen. En av informanterna berättade 

att hon därför använde sig av hörlurar under observationen. Jag förklarade för informanterna 

att de skulle ha möjligheten att röra sig fritt runt omkring i butiken som hon eller han ville 

medan jag som observant endast skulle hålla mig i bakgrunden. Under observationstillfället 

fördes fältanteckningar för att få ner alla detaljer av händelseförloppet under hela besöket 

(Bryman, 2011, 395). Detta skedde efter att jag fått godkännande av deltagarna att det var 

okej och att de inte skulle känna sig obekväma under sitt handlande. Ejvegård (2003, s. 69) 

förklarar att det är svårt att ha en helt objektiv ställning under observationerna men målet var 

att försöka skapa en miljö där jag påverkade informanterna så lite som möjligt och att de 

skulle bete sig så som de gör när de vanligtvis handlar sin dryck från Systembolaget. 

Observationerna tog mellan femton och tjugo minuter att genomföra. Efter genomförandet av 

observationerna arbetades fältanteckningarna om till narrativ för att få en mer lättöverskådligt 

och verklig bild av det förlopp och händelser som skett under perioden. Det var en fördel 

eftersom det kan vara svårt att lita på den egna minnesbild som skapats och jag hade 

möjlighet att återgå till anteckningarna för att reflektera och analysera händelserna i efterhand 

(Fangen, 2005, s. 91). 

5.4 Kvalitativa intervjuer 

I studien användes semistrukturerade intervjuer för att ta reda på vad informanterna själva 

ansåg vara det som påverkar dem när de inhandlar sin dryck från Systembolaget. Professor 

inom specialpedagogik Monica Dalen (2015, s. 31) beskriver att metoden är bra för att ta reda 
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på informanternas egna åsikter. Metoden beskrivs ha flera olika punkter som forskaren bör 

förhålla sig till. Det man kan börja med är att utforma en intervjuguide innehållande 

frågor/teman som kan beröras under intervjun. Det är viktigt att frågorna är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar, att de är öppna och ger utrymme för informanten att 

formulera sin egen uppfattning av ämnet. Dessutom bör frågorna vara klara, otvetydiga och 

inte vara ledande (Dalen, 2015, s. 32). En fördel med denna intervjutyp är att man kan välja 

att ställa uppföljningsfrågor även om de ej finns med i den befintliga intervjuguiden (Bryman, 

2011, s. 206). Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom informanterna då kunde 

berätta hur de tänker när de handlar dryck från Systembolaget, för att ta reda på vad som 

påverkar dem när de inhandlar sin dryck och om de till exempel brukar fråga personalen om 

råd. 

 

5.5 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Efter observationerna genomfördes semistrukturerade intervjuer med deltagarna på en plats de 

själva fick bestämma. Tre av intervjuerna utfördes på ett café och den fjärde utfördes i en 

lokal som informant fyra valde ut. I förberedelse av detta utformades en intervjuguide (Bilaga 

2) som bestod av sju frågor vilka behandlade informanternas intresse till dryck, deras tankar 

vid köp, vad det är som påverkar dem vid köp, vilken dryck som oftast brukar finnas hemma 

och vad som drack hemma då de var små. Frågorna ställdes i den ordning som intervjuguiden 

var utformat. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon och varade mellan tio och 

femton minuter. Efter varje intervju och observation transkriberades materialet noggrant. Allt 

som sades under intervjun skrevs ned, samt gester och när personen tänkte, för att få ner hela 

händelseförloppet medan det var färskt i minnet (Kihlström, 2007, s. 58).  

 

5.6 Tematisk innehållsanalys 

För att få en tydligare överblick och djupare förståelse för hur informanterna handlar 

genomfördes en tematisk innehållsanalys av det insamlade materialet. Under redovisning av 

kvalitativ data är det vanligt att man använder sig av en tematisk analys. Bryman (2011, s. 

528) förklarar att metoden går ut på att författaren läser igenom det insamlade materialet från 

fältanteckningar och intervjuer flera gånger och därefter söker efter återkommande mönster 

(Bryman, 2011, s. 528). När man har gjort det kan man hitta återkommande meningar eller 

händelser som dykt upp och detta är något som i sin tur skapar huvudkategorier och 

underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004, s. 105–107). Efter att läst igenom 
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intervjusvaren och fältanteckningarna flera gånger identifieras tre olika huvudkategorier. 

Utifrån dessa fortsatte processen med att dela in materialet i underkategorier. Totalt 

identifierades elva underkategorier. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Eftersom forskning inom samhällsvetenskapliga områden ofta innefattar att studera människor 

är det viktigt att skyddar sina respondenter. Därför har jag utgått från vetenskapsrådet fyra 

etiska riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131; Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41; Alver & Øyen, 1998, 

s. 13). Konfidentialitetskravet är något som användes både under deltagande observationerna 

samt semistrukturerade intervjuerna. Jag informerade informanterna att deras namn kommer 

att förbli anonyma under hela studiens gång samt när resultatet skulle presenteras. 

Informationskravet uppfylldes genom att informera deltagarna om studiens syfte både i 

planeringsstadiet och innan observationer och intervjuer genomfördes. Deltagarna lämnade 

skriftligt samtycke genom att signera ett dokument med sina kontaktuppgifter på. Detta 

gjordes för att informanterna skulle kunna höra av sig till mig om de eventuellt 

förändrade  sin ställning till deltagande eller om de skulle vilja dra sig ur studien. På så sätt 

användes samtyckeskravet. Det sista kravet är nyttjandekravet där jag förklarade att de 

uppgifter och material som samlas in endas skulle användas för studien (Bilaga 1). 

 

5.8 Förförståelse 

Att ha studerat vid Gastronomiprogrammet och haft praktik på Systembolaget i Umeå, leder 

till att jag har viss förförståelse till kunskap om dryck och hur man arbetar på Systembolaget. 

Förförståelse beskrivs av forskaren inom journalistik Torsten Thurén (2007, s. 62) vara hur 

våra tidigare upplevelser påverkar vår verklighet. Inom forskning behöver förförståelse inte 

göra att ett resultat blir sämre, snarare kan det leda till att en förståelse kan leda till ett intresse 

och ökad nyfikenheten. Men man bör vara medveten om att det kan komma att påverka ens 

uppfattningar. Min utbildning och inlärda kunskap om viner samt praktik på Systembolaget 

har lett mig till att vilja ta reda på vad det är som påverkar konsumenternas köpbeslutsprocess 

vid köp av dryck på Systembolaget. Genom denna förståelse har jag fått en djupare inblick på 

hur man arbetar mot kund på Systembolaget, fått lära mig hur man säljer alkohol med ansvar, 

hur man visar på god service mot konsument och hur man kan informera om vad alkohol kan 

ha för risker. Det bör tilläggas att eftersom jag förklarade för mina informanter om att jag 
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studerar gastronomi kan ha påverkat deltagarna i studien. Det finns till exempel en risk att 

informanterna köpte dryck som de trodde att även jag skulle värdera. Jag förklarade därför för 

informanterna att de skulle handla precis som de brukar och försöka påverkas så lite som 

möjligt av mig.  

 

5.9 Källkritik 

Ejvegård (2009, s. 71-73) menar på att källkritik handlar om fyra olika kriterier; äkthet, 

oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. I mitt arbete har jag valt att följa dessa 

kriterier. Källornas äkthet och färskhetskrav har kontrollerats så att förfalskning ej föreligger 

och så att så tidsaktuella källor som möjligt har använts (Ejvegård, 2009, s. 71-72). Jag har 

även använt mig av primärkällor och granskat dess ursprung och författare noggrant innan jag 

beslutat mig för att använda dem (Ejvegård, 2009, s. 71-73). De fyra deltagarna i studien har 

varit mina främsta källor till denna uppsats och eftersom de kan ha påverkats av min närvaro 

under observationer och intervjuer kan deras svar även ha förändrats. Jag anser dock att de 

inte visat några större tecken på att ha blivit påverkade utan de har hjälpt mig skapa en bild av 

vad det är som påverkat dem i sin köpbeslutsprocess. Att några av informanterna arbetar med 

dryck kan tyckas påverka deras beslut men eftersom studien syftar till att undersöka vad det är 

som påverkar dem menar jag att deras yrke och bakgrund har liten betydelse. Under arbetet 

har jag även använt Systembolagets hemsida och deras lanseringsplan för att beskriva hur de 

arbetar men det behöver inte betyda att det överensstämmer med hur de faktiskt arbetar ute i 

butik, det finns risk att individer avviker från de bestämmelser som finns. Dessutom är 

Systembolaget den enda butik där man kan köpa alkoholhaltig dryck och därmed har de ett 

samhälleligt ansvar att sälja med omsorg och värna om människors hälsa. Vilket är något de 

uttryckligen beskriver på sin hemsida att de skall göra (Systembolaget, 2018a). 

 

5.10 Reliabilitet och validitet 

Christer Stensmo universitetslektor i pedagogik beskriver att reliabilitet och validitet som en 

viktig och avgörande faktor för alla forskningsstudier och därav bör det alltid se till att 

eftersträvas (Stensmo, 2002, s. 31). Begreppet validitet beskrivs som giltighet och betyder att 

man väljer att mäta det som är relevant för studien, medan reliabiliteten är något som 

beskriver metoden och mätningens tillförlitlighet. Genom att jag har valt att förklara hur 

urvalet rekryterats, hur analysprocessen gått till och hur datainsamlingen har gått till bidrar 

det till studiens trovärdighet. Stensmo (2002, s. 33) beskriver att intern validitet ökas genom 
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att man använder sig utav flera metoder för att undersöka samma faktorer på verkligheten fast 

från olika synvinklar, detta har gjorts genom att både observationer och intervjuer har använts 

i denna studie (Stensmo, 2002, s. 33). Under intervjuerna spelades samtalen in och 

transkriberades ordagrant för att efter analys kunna citera informanterna och återge ett 

trovärdigt material. Björkdahl & Dimenäs (2007, s. 229) menar att det är omöjligt att vara helt 

objektiv under själva analysprocessen av kvalitativa data. Detta kan bero på att alla kan ha en 

förståelse eller förutfattade meningar kring det som ska analyseras och detta är något som kan 

påverka analysprocessen. Därför är det viktigt att vara medveten om detta under analysen för 

att förhålla sig till den verklighet som studien utgår från (Björkdahl & Dimenäs, 2007, s. 229). 

6. Resultat 

Under detta avsnitt kommer resultaten från min undersökning presenteras i form av tabeller 

med tillhörande textbeskrivning utifrån den tematiska innehållsanalysen. I tabellerna finns det 

en huvudkategori och flera underkategorier med tillhörande beskrivande text och utdrag/citat 

från vad informanterna sade under intervjuer och observationer. De citat som berörs under 

observation är markerade med ett O och citat från intervjutillfället markeras med ett I.   

 

6.1 Dryckespreferenser 

Under intervjuerna framgick det att informanterna vuxit upp med flera olika alkoholfria 

drycker. Saft, läsk, vatten och mjölk var de mest förekommande dryckerna. Informanterna 

beskrev att deras föräldrar vid olika tillfällen under deras uppväxt konsumerade alkoholhaltiga 

drycker i olika utsträckning. En informant beskrev till exempel att hans föräldrar avstod helt 

från alkohol, medan en annan beskrev att ett skåp med flera olika alkoholhaltiga drycker fanns 

i hemmet. Informanterna berättar om hur de i senare tonåren introducerats till alkohol via 

vänner och bekanta. De förklarar att intresset för dessa drycker växer fram genom senare 

erfarenheter och upplevelser, ofta vid sociala tillställningar. Detta bidrar till att två av 

informanterna söker sig till utbildningar och yrken som kan utöka kunskapen om dryckerna. 

De andra två bygger vidare på intresset via sociala bekantskaper där de möter likasinnade 

människor som hjälper dem att utvecklas. Informanterna berättar att det i stort sett alltid finns 

någon form av alkoholhaltig dryck i deras hem utöver alkoholhaltiga alternativ som mjölk, 

saft, läsk och vatten. Deras personliga preferenser skiljer sig åt. De beskriver till exempel att 

vin, whiskey, öl och mousserande vin ofta finns hemma.  
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6.2 Beslutsprocesser 

Detta avsnitt behandlar informanternas beslutsprocess. Tabellen nedan redovisar resultatet av 

beslutsprocessen och beskrivs sedan i flytande text. 

Tabell 1. Beslutsprocesser: 

Huvudkategori: Beslutsprocesser 

Underkategori: Före besök Försäljare Hemsida/Applikation 

Informant 1 Var rätt förbestämd innan sitt 

besök. (I) 

”Ganska förbestämd vad jag 

ska ha, någon öl och en whisky” 

(O)  

Blir ej erbjuden hjälp (O) 

 

”Jag frågar oftast försäljare 

när dryck är slut på hyllan” 

(I) 

Kollar i applikationen (O) 

 

”Kollar lagersaldot i 

applikationen innan mitt besök” 

(I) 

Informant 2 ”Tog mitt köpbeslut under mitt 

besök” (I) 

Blir erbjuden hjälp tackar ja 

(O) 

 

”De händer att jag frågar” (I) 

 

Informant 3 ”Har oftast mina säkra kort” (I) 
 

Blir erbjuden hjälp tackar nej 

 

”Brukar absolut fråga 

personalen” (I) 

Kollar i applikationen (O) 

 

”Ville ha en speciell öl idag” (O) 

 

”Önskar att Pernilla Perle fanns 

inne” (O) 

Informant 4 Tagit beslut innan sitt besök. 

 

”Inventerat i föreningens lager 

innan mitt besök” (I) 

 

”Ska finnas viss mångfald av 

dryck i föreningen” (I) 
 

Blir ej erbjuden hjälp. (O) 

 

”De händer, men egentligen 

inte så ofta” (I) 
 

 

Tabellens huvudrubrik beskriver hur informanternas beslutsprocess gick till under deras vistelse på Systembolaget. Tabellen 

har tre underkategorier; Före besök: beskriver om informanterna har tagit sitt beslut före besöket. Försäljare: Beskriver om 

informanterna blev erbjudna hjälp av försäljare under sitt på besök på Systembolaget. Hemsida/Applikation: Beskriver om 

informanterna nämner något om Systembolagets hemsida eller applikation före eller under sitt besök på Systembolaget. 

 

Något informant 1 och 4 hade gemensamt var att de hade planerat sitt inköp före besöket 

medan de informant 2 och 3 valde ta sitt beslut under besöket på Systembolaget. Informant 1 

berättade under observationstillfället att det var förutbestämt vad som skulle inhandlas 

”Under mitt besök ska jag ha med mig en whisky och någon öl hem”. Informant 2 och 3 

beskrev inte vad de skulle köpa. Informant 4 förklarar att hans köp var till för en social 
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tillställning och att ”Jag har inventerat innan mitt besök, de ska finnas viss mångfald av 

ölsorter och övrig dryck”.  

Informant 1 hade bestämt sig för att handla sin dryck klockan 12.00. Under sitt besök var det 

lugnt i butiken, inga försäljare var ute och hjälpte kunder det var endast en butiksförsäljare 

som satt i kassan därav fick inte informant 1 någon förfrågan om hjälp. Under intervjutillfället 

säger informant 1”Jag frågar oftast försäljare när dryck är slut på hyllan”. Medan informant 

2 besökte Systembolaget vid klockan 11.00 och fick förfrågan av försäljare, informanten 

tackade ja. Informant 3 hade planerat att inhandla sin dryck klockan 17.00 och blev förfrågad 

om hjälp men tackade nej. Informant 4 som hade planerat köpa sin dryck klockan 12.30 blev 

inte heller förfrågad om hjälp. Dock stod informant 4 och pratade med kassören innan han 

påbörjade sitt handlande, jag fick en känsla att informanten och kassören verkade bekanta, de 

stod och pratade om ett vin som informanten köpte förra gången han var på Systembolaget. 

Sammanfattningsvis blir två av fyra informanter blir tillfrågad om de vill ha hjälp.  

Det informant 1 och 3 har gemensamt är att de brukar användas sig av Systembolagets 

applikation, Informant 1 berättar under intervjutillfället ”Jag använder mig av Systembolagets 

applikation för att kolla hur många de finns av specifik dryck innan besök”.  Medan 

informant 3 kollar på sin mobiltelefon under besöket och säger ”Jag som ville ha en speciell 

öl idag och nu ser jag att den inte har säljstart än”. Sedan säger informanten ”Jag önskar att 

de hade Pernilla Pearl inne, kollade om den fanns inne på Systembolagets applikation”. 

Informant 2 och 4 säger ingenting om de brukar använda någon specifik hemsida eller 

Systembolagets applikation. 
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6.3 Syfte med dryck 

I detta avsnitt behandlas informanternas syfte med drycken. Tabellen nedan visar resultatet 

och beskrivs i flytande text. 

Tabell 2. Syfte med drycken: 

Kategori: Syfte med dryck 

Underkategori Vardagsdryck Socialt evenemang 

Informant 1 ”Ölen köptes för att ha under 

juldagarna” (I) 
Köper whisky för en provning. 
”Dagens whisky till en whiskyprovning” (I) 

Informant 2 
 

Köper till socialt evenemang. 
”Köper dryck till personalfest” (I) 

Informant 3 Köper öl för att ha hemma. 

”Köper 5 olika ölsorter för 
att ha hemma”(I) 

 

Informant 4 
 

Köper dryck till en förening. 
”Idag var tanken att jag ska handla till föreningen som jag är 

med i ” (I) 

Tabellens huvudrubrik beskriver informanternas syfte med drycken. Tabellens underkategori är; Vardagsdryck: Beskriver om 

informanterna ska använda sin dryck under vardag. Socialt evenemang: Beskriver om informanterna ska använda drycken till 

ett specifikt evenemang t.ex. personalfest, provning eller till en förening. 

 

I tabell 2 beskriver informant 1 och 3 att deras dryck är till för att ha hemma. Jag möter upp 

informant 1 utanför Systembolaget på Rådhusesplanaden, när informanten kommer in i 

butiken säger han ”det är första gången jag handlar på Systembolaget i stan sedan de 

öppnade den nya butiken”. Informant 1 kollar sig runt i butiken medan han tar en korg och 

säger ”Jag vet vad jag ska ha med mig hem, en whisky och någon öl”. Under intervjutillfället 

berättade informanten att ”ölen köptes för att ha under juldagarna”. Jag möter upp informant 3 

utanför Systembolaget på Rådhusesplanaden, informanten vill fort gå in i butiken. Direkt när 

informanten är inne i butiken tar hon tag i en korg och ser fundersam ut, kollar sig omkring 

och går mellan olika hyllor med öl och hittar till slut fem olika ölsorter. Hon väljer fem olika 

ölsorter, tre stycken IPA från Sverige, en ALE från Sverige samt en syrlig öl från Danmark. 

Under intervjutillfället berättade informant 3 ”Jag köpte med mig fem olika ölsorter idag och 

syftet med det var för jag ville ha god öl hemma”. 

Informant 1 beskriver under intervjutillfället att whiskyn som inhandlades var till för ett 

socialt evenemang ”Dagens whisky är till en whiskyprovning framöver”. Observationen med 

informant 2 började med att hon kollade sig omkring och tog sedan en korg. När informanten 

har korgen i handen väljer hon att gå mot hyllan med alkoholfria drycker och lägger hastigt 



19 
 

ner ett mousserande vin i korgen. Hon går sedan mot en hylla där cider är placerad och kollar 

bland alternativen. En försäljare dyker upp och frågar om hon vill ha hjälp med något. Hon 

svarar att ”Jag skulle vilja ha hjälp med ett vin till pizza och det får gärna vara en 

halvflaska”. Försäljaren ger några förslag och informanten tackar för hjälpen. Sedan står hon 

och ser lite fundersam ut, innan hon vänder sig om och går vidare mot ölhyllorna och sätter 

ner några öl i korgen. Efter detta går hon tillbaka och väljer ett av vinerna som försäljaren 

rekommenderade. Under intervjutillfället berättar informant 2 ”Jag ska på personalfest till 

helgen, därför köpte jag lite olika drycker, då slipper jag dricka samma under hela kvällen”.  

Mötet med informant 4 skedde inne på Systembolaget på Rådhusesplanaden, direkt 

informanten kommer in i butiken tar han tag i en vagn och går sedan mot kassan och hälsar på 

försäljaren som står där. Efter en stund berättar informant 4 för kassören ”Nu ska jag börja 

handla, ska handla till föreningen jag är med i”. Informant 4 går runt i butiken och plockar 

raskt ner så vitt man kan se förutbestämda drycker som öl, sprit, vin och alkoholfria alternativ 

i sin vagn. Sedan beger han sig mot kassan. Besöket är över på cirka 15 minuter. När drycken 

är nerpackad började informanten med att fråga om det var okej att ta intervjun där föreningen 

höll till. Informanten körde fram bilen till Systembolagets varuintag och började packa in 

drycken i bilen. När informant 4 fick frågan hur han tänker när dryck inhandlas svarar han 

”Då jag handlar till föreningen ska det alltid finnas öl, sprit, alkoholfritt och vin”. 
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6.4 Individuella preferenser 

I detta avsnitt behandlas informanternas individuella preferenser. Nedan följer en tabell där 

resultatet visas och sedan beskrivs i flytande text.  

Tabell 3. Individuella preferenser: 

Kategori: Individuella preferenser 

Underkategori Lokalt Ekologiskt Pris Hylletikett Årstid Flaskans 

utformning 
Informant 1 ”Gillar köpa 

lokalt men 

hittade inget 

idag” (I) 

”Förutom 

lokalt föredrar 

jag köpa 

ekologiskt” (I) 

”Börjat köpa 

dyrare öl och 

spritsorter än 

förut” (I) 

Läser på 

hylletiketterna 

och kollar även på 

små partier av öl 

men köper ingen. 

(O) 

Kollar endast 

på mörk öl 

under sitt 

besök (O) 
 

”På vintern 

mer mörk öl, 

på sommaren 

mer lageröl 

(I) 

 

Informant 2 
 

Majoriteten av 

drycken 

informanten 

köper är 

ekologisk (O) 

 
Majoriteten av 

informantens 

dryck har 

märkningen nyhet 

(O). 
 
” Måste erkänna 

jag gillar prova 

nya drycker” (I) 

”Köper mer 

lageröl och 

rosé på 

sommarn än 

på vintern” 

(I) 

 

Informant 3 
  

”Överstiger 

aldrig 50 

spänn när jag 

köper öl” (I) 

Kollar på små 

partier av öl, 

köper inget (O) 

 
”Vet med mig 

att jag 

påverkas av 

flaskans 

etikett” (I) 
Informant 4 ”Skulle 

personligen 

köpa mer 

lokala öl-

sorter” (I) 

 ”Ska vara 

prisvärt, inte 

de dyraste, 

inte de 

billigaste” (I) 

   

Tabellens huvudrubrik beskriver informanterna individuella preferenser när de köper dryck från Systembolaget. Tabellens 

underkategorier är; Lokalt beskriver om informanterna föredrar att köpa lokalt när de köper dryck. Ekologiskt beskriver om 

informanterna föredrar ekologiskt när de köper dryck. Pris beskriver om informanterna tycker att priset har någon betydelse 

när de köper dryck. Hylletikett beskriver om informanterna använder sig av Systembolagets hylletiketter som finns bredvid 

drycken när de handlar sin dryck. Årstid beskriver om informanterna köper någon specifik dryck beroende på vilken årstid 

det är. Flaskans utformning beskriver om informanterna föredrar att kolla på flaskans utformning när de väljer dryck. 
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Informant 1 och 4 berättar under intervjutillfället att de gillar att köpa dryck som kategoriseras 

lokalt, men detta är inget som syns under utförda observationer. Informant 1 säger att “Jag 

gillar att köpa lokalt, men hittade ingenting idag”. Informant 4 berättar att när han handlar till 

sin förening så skiljer det sig från när han handlar privat. Han säger “personligen skulle jag 

vilja köpa mer lokala ölsorter till föreningen”. Informant 2 och 3 nämner ingenting om lokalt 

varken på observationstillfället och intervjutillfället. 

Informant 1 har lokalt som preferens när han inhandlar dryck från Systembolaget, han belyser 

även att ekologiskt är av intresse; Informant 1 “-förutom lokalt kanske ekologiskt”. Informant 

2 köper majoriteten av sin dryck som är ekologisk märkt, dock säger personen ingenting om 

det som en preferens. Informant 3 och 4 nämner ej någonting om ekologiska preferenser 

varken under observationstillfället eller intervjutillfället.       

För informant 3 och 4 är priset en viktig faktor vid köp av dryck. Båda informanterna nämner 

något om priset under intervjutillfället, informant 3 säger ”Överstiger aldrig 50 spänn när jag 

köper öl” och informant 4 säger ”Ska vara prisvärt, absolut inte de billigaste men inte de 

dyraste heller”.  

Under observationen med informant 1 och 3 ser man att de noga läser på hylletiketterna på de 

olika dryckerna samt att de väljer att gå förbi hyllan för “små partier” står. Informant 2 köper 

en stor del nyheter och berättade sedan i intervjun ”Jag måste erkänna, jag gillar att pröva 

nya drycker”. Informant 4 var den enda som kom in på dryckens egenskaper under 

observationstillfället, han nämnde att ”Många i föreningen önskar dricka ett vin som inte 

innehåller så mycket socker”. 

Informant 1 och 2 visade snarlika tendenser i sin konsumtion gällande årstid. De förändrar 

sina köpbeslut beroende på årstid. Informant 1 beskriver att “På vintern köper jag mer 

mörkare öl och på sommaren mer lager”, informant 2 säger ”Det blir mer lageröl och rosé 

på sommaren”. 

Informant 3 förklarade under intervjun att flaskans utformning är viktigt vid val av dryck; 

”Jag påverkas jättemycket av flaskans etiketter”. Under observationstillfället gick hon snabbt 

mellan hyllorna, stannar kort vid flera av dem och tar med sig några olika ölsorter. 
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7. Diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet diskuteras utifrån köpbeslutsprocessen steg 1-4 

beskriven av Kotler et al. (2017, s. 155-157). Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där 

metodvalen kommer att diskuteras utifrån den påverkan metoderna hade på studien.  

Studiens syfte är att undersöka om vad det är som påverkar konsumentens köpbeslutsprocess 

vid köp av dryck från Systembolaget i Umeå. Frågeställningarna som formulerades var för att 

ta reda på vad konsumenterna själva menar är det som påverkar deras köp. Vidare undersöktes 

det hur konsumenterna agerar när de är på Systembolaget. 

7.1 Behovsupptäckt 

Kotler et al. (2017, s. 156) beskriver att köpbeslutsprocessens första steg; behovsupptäckten 

börjar med att ett behov upptäckts hos konsumenter. Behovet stimuleras av olika faktorer och 

påverkar graden av konsumenternas engagemang. Informanterna i denna studie hade alla 

planerat ett besök på Systembolaget med målet att köpa drycker innehållande alkohol. 

Deltagarna beskriver olika ändamål för drycken och planerar sina besök i olika grad. Att 

alkohol tidigare i historien till exempel konsumerats i brist på friskt vatten eller som extra 

förmån och lön överensstämmer inte längre i dagens Sverige utan det är istället andra faktorer 

som påverkar (Sigfriddson, 2005, s. 36). Hon beskriver hur alkohol under 1900-talet 

porträtterats som ett njutningsmedel vilket syns i deltagarnas beskrivningar av anledning till 

konsumtion och det statliga uppdraget som Systembolaget har (Sigfridsson, 2005, s. 47; 

Systembolaget, 2018d, s. 1). Sigfridsson (2005, s. 47-50) argumenterar för att konsumtionen 

av alkohol börjar med inlärning, ofta i unga år. Hon menar att yngre människor introduceras 

för drycken genom familjemedlemmar, vänner eller bekanta vilket återspeglas i 

informanternas beskrivningar vid starten av sin konsumtion. Även om en av deltagarnas 

föräldrar till exempel avstod helt från konsumtion introducerades han via vänner. Alkoholens 

användningsområden är många, men beskrivs av Sigfridsson (2005, s. 47) och Systembolaget 

(2018d, s. 4) användas både till vardags och vid fester som njutningsmedel och socialt 

smörjmedel. Informanternas syfte med den dryck som planeras att inhandlas går i linje med 

den beskrivning Sigfridsson (2005, s. 47) redogör för, då hon menar att människors 

konsumtion av alkoholhaltiga drycker baseras på hur samhällets och kulturella normer är 

utformade. Informanterna beskriver hur deras konsumtion till en början till viss del styrdes av 

vad som konsumerades av föräldrar och vänner. Detta har dock senare förändrats på grund av 

olika omständigheter som påverkat deras personliga preferens. Under intervjuerna framgår det 



23 
 

att informanterna vuxit upp med till exempel saft, läsk och mjölk, något som de fortfarande 

konsumerar. Även om deltagarna inte uttryckligen förklarar att de inhandlar alkoholhaltiga 

drycker likt deras föräldrar så speglar deras korgar en konsumtion som går i linje med den 

norm som existerar i samhället. Informant 1 och 3 beskriver till exempel att de vill ha sin 

dryck hemma för att koppla av under sin lediga tid (Systembolaget, 2018d, s. 4) och 

informant 2 och fyra beskrev att syftet med deras dryck var för sociala tillställningar 

(Sigfridsson, 2005, s. 61).  

 

7.2 Informationssökning 

Det andra steget i köpbeslutsprocessen handlar om att konsumenten söker information om en 

produkt, vilket bidrar till konsumentens uppfattning av produkten. Under studiens 

observationer framgick det att informanterna sökte efter information om dryckerna på till 

exempel hyllkantsetiketter, via försäljare och via Systembolagets applikation. 

Ett exempel kan vara att konsumenten hittar information om en produkt som är ekologisk eller 

lokal, om detta är något personen värderar tenderar detta att öka chansen för konsumtion 

(Kotler et al., 2017, s. 156; Henley et al., 2011, s. 16). Systembolaget ser njutning och 

välmående som en tydlig trend bland deras konsumenter, de beskriver att efterfrågan har ökat 

på produkter med goda sensoriska egenskaper och produkter som främjar miljö och lokala 

producenter (Systembolaget, 2018d, s. 4). I studien framgår det att informanterna värdesätter 

flera egenskaper hos produkterna som till exempel att de är lokala, ekologiska, passar 

årstiden, är prisvärda eller är nya för dem i sortimentet med mera. Dock behöver flera av 

dessa egenskaper ibland uppfyllas för att konsumtion skall genomföras. Under intervju och 

observation med informant 1 framgår det att han föredrar att köpa ekologisk dryck, dock 

köper han dryck som inte är ekologisk då de han tidigare kollat på inte är nyheter för honom. 

Detta visar på att flera egenskaper kan behöva uppfyllas för att konsumtion skall genomföras. 

Kotler et al. (2017, s. 156) menar på att konsumenter generellt kommer att vara extra 

uppmärksamma på produkter som är märkta med “nyhet” på till exempel hylletiketter. Detta 

var tydligt under observation 2, då det som hamnade i hennes varukorg endast var nyheter. 

Hon berättade under intervjutillfället att hon gillar att prova nya saker. Informationen som hon 

fick från hyllkantsetiketter och skyltar i butiken var nog för att ta ett snabbt köpbeslut 

(Nordfält, 2017, s. 25). Hon fick dessutom hjälp av en försäljare i butiken som gav två olika 

förslag på viner till hennes planerade måltid. I det här exemplet tyder det på att Systembolaget 

ger förutsättningar för sina kunder att ha en effektiv informationssökning (Kotler et al., 2017, 
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s. 156) och att konsumenterna lättare kan ta ett beslut för en produkt om de blir påverkade av 

någonting under sitt besök (Nordfält, 2017, s. 25). 

Systembolaget har tagit fram en egen applikation där man snabbt kan kolla efter smakprofil 

lagersaldo, när dryck har säljstart, placering i butik med mera (Systembolaget, 2018e). 

Informant 1 och 3 nämner att de använder sig av Systembolagets applikation för att ta reda på 

information om produkterna och planera sina köp. Informant 3 använder dessutom 

applikationen under sitt besök för att röra sig bland butikens hyllor.  

I tidigare studier som gjorts på vad konsumenter har för preferenser när de köper 

alkoholhaltig dryck framgår att priset har stor betydelse (Prentice och Handsjuk, 2016; 

Koewn och Casey, 1995; Jenster och Jenster, 1993). Priset var även en tydlig och viktig 

faktor bland informanterna i denna studie, de hade alla en inställning att det hade stor 

betydelse men vilken prisklass de riktade sig på varierade. Den första informanten förklarade 

att han har börjat köpa dyrare alkoholhaltiga drycker än han gjorde förut, den tredje 

informanten förklarade att hon aldrig överstiger femtio kronor när hon köper en öl och den 

fjärde informanten tycker att det att drycken som han köper ska vara prisvärd inte det dyraste 

inte det billigaste. Oavsett vilken prisklass informanterna konsumerar från så behöver 

produkten anses vara prisvärd av konsumenten. 

 

7.3 Utvärdering av alternativ 

I det tredje steget av köpbesltusprocessen utvärderar konsumenten alternativ som framkommit 

under informationssökningen. Produktens egenskaper, funktioner, nytta och utseende är saker 

som tas med i beaktning (Kotler et al., 2017, s. 157). Informationen som framgår på 

hyllkantsetiketterna i Systembolagets butiker visade sig ha stor nytta för informanterna när de 

handlade (Henley, 2011, s. 16). Under observationerna gick deltagarna mellan hyllorna och 

läste på etiketterna, använde applikationen och studerade förpackningar för att utvärdera 

alternativen. Då flera av deltagarna beskriver att de gärna köper nyheter eftersom de vill prova 

nya produkter, tyder detta på en utvärderingsprocess som sträcker sig längre än ett besök på 

Systembolaget. Utvärderingen sker efter konsumtion av drycken och påverkar vilka produkter 

som införskaffas framöver. 

Sigfridsson beskriver (2005, s. 117- 136) att valet av dryck ofta är kopplat till det tillfälle och 

det umgänge drycken skall konsumeras i. Normer om att alkoholhaltig dryck konsumeras 

under givna tillfällen styr även vilka drycker som konsumeras när, var och hur. Sigfridsson 

beskriver vidare att dryckerna i vissa fall kan agera som “nycklar” till vissa sociala och 
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kulturella situationer. Deltagarna i studien beskriver vilket ändamål några av dryckerna har 

där bland annat fester, whiskeyprovning och njutning i hemmet förekommer. Utvärderingen 

av produkterna som sker i butiken görs med ändamålet i beaktning och styrs av normer i 

samhället och bekantskapskretsen. Sigfridsson (2005, s. 188) förklarar även att det verkar 

finnas en föreställning om att kvinnor och män har olika preferenser av dryck, men att det i 

verkligheten inte behöver se ut så. Denna studie styrker det senare, då deltagarna inhandlar en 

blandning av produkter oavsett kön. 

Deltagarnas bakgrund påverkar även den utvärderingen av alternativen. Flera av 

informanterna har en bakgrund/jobbar inom restaurangbranschen och har därför troligtvis mer 

kunskap om produkterna än allmänheten vilket verkar påverka deras preferenser av 

produkttyp och smak. Det verkar dock inte ha någon större inverkan på sättet de beter sig i 

butik, hur de letar efter information eller hur de utvärderar alternativen.  

7.4 Köpbeslut 

I detta steg, köpbeslut, sammanställs den informationen konsumenten samlat på sig i tidigare 

steg och de beslutar sig för vilken produkt som skall inhandlas (Kotler et al., 2017, s. 157). 

Kotler et al. (2017, s. 157) menar att köpbeslutet till exempel baseras på inkomst, förväntat 

pris och produktegenskaper. Egenskaperna för dessa produkter kan vara sensoriska, men som 

Sigfridsson (2005, s. 117-136) beskriver är de även en del av de sociala och kulturella normer 

kring vad som förväntas drickas under givna tillfällen. Detta innebär att till exempel 

sensoriska egenskaper kan komma i andra hand beroende på under vilka former drycken ska 

konsumeras. I denna studie framgår det att informanterna har påverkats av dessa normer, 

delvis under sin uppväxt när de introducerats till olika drycker men även att de i takt med 

ökad kunskap och erfarenheter styrs åt olika preferenser.  

Alla fyra informanter som deltog i denna studie hade en vision på vad de skulle köpa under 

sitt besök, visionen innebar att informanterna till viss del hade planerat sitt inköp. De visste 

vilken typ av dryck som skulle inhandlas under besöket, men i studien framgår det dock att 

beslutet inte blir slutgiltigt för ens efter de har gått in i butiken (Nordfält, 2007, s. 25). En av 

informanterna beskriver att den dryck han skall inhandla är till en förening. Det han förväntas 

ta med sig dit är en variation av drycker, bland annat innehållande olika typer av öl, sprit, vin 

och alkoholfria alternativ. Dessutom bör sockerhalten i vinet ej överstiga 3 gram socker per 

liter enligt önskemål från föreningen. Att dessa produkter skall inhandlas är för honom givet, 

men beslutet för exakt vilken dryck som skall införskaffas tas i butiken. Inne i butiken 
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påverkas han till exempel av sina tidigare arbets- och livserfarenheter, produkternas 

förpackningar och hyllkantsetiketter med mera innan han bestämmer sig. 

De andra informanterna visar liknande beteende, till exempel vill även informant 2 ha en 

variation av drycker med sig hem och har därför planerat att köpa vin, öl, cider och 

alkoholfritt bubbel med sig hem. Hon påverkas av sina personliga preferenser och 

erfarenheter när hon gör sina val. Dessutom hjälper en försäljare henne på plats i butiken 

vilket gör att hon köper ett vin hon förmodligen inte hade köpt utan dennes inverkan. Detta 

går i linje med det Kotler et al. (2017, s. 157) förklarar som oväntade situationsfaktorer. 

7.5 Likheter och skillnader mellan informanterna 

I studien framgår det flera likheter och skillnader mellan informanterna. Förutom de självklara 

skillnader i till exempel ålder, arbets- och livserfarenheter och kön etcetera finns olikheter i 

vad de värderar vid konsumtion. 

Informanterna visar att de värderar olika faktorer som pris, kvalitet, sensoriska egenskaper, 

dryckens nytta och om drycken är en nyhet vid köpet, men de värderar dessa till olika grad. 

Några verkar vilja prova nya drycker till stor del och andra värderar säkrare köp där de vet att 

pris och kvalitet uppfyller värdet för dem. Alla informanter beskriver hur de har introducerats 

till alkoholhaltiga drycker i yngre år av sin familj och vänner vilket gör att de i dag påverkas 

av sin omgivning när de köper dryck. Vilken typ av påverkan det har på informanterna skiljer 

sig dock då de befinner sig i olika stadier av livet och är verksamma inom olika områden. En 

av informanterna beskriver till exempel att han tidigare ofta konsumerade dryck som enligt 

honom var billig och prisvärd, medan han nu värderar högre kvalitet och då får betala ett 

högre pris. Några av konsumenterna köper samma typer av drycker som de berättar funnits i 

deras hem när de vuxit upp, men detta bör inte ses som något som alltid sker utan snarare som 

en del i hur de blir introducerade till alkoholhaltiga drycker och normer om dess konsumtion.  

Informanterna beter sig i viss mån olika när det kommer till att ta reda på information om 

olika drycker. Några planerar sina besök innan och tar då reda på vilka produkter som finns i 

en viss butik, om det har kommit några nya produkter som de inte provat förut eller vilken 

smakprofil drycken har. Andra väntar tills de är i butiken och läser då på hyllkantsetiketter 

eller studerar flaskor och burkar för att ta till sig informationen. De har även olika 

smakpreferenser och beslutar sig för att köpa drycker därefter. 

Det finns även likheter mellan studiens informanter gällande hur de motiverar sin konsumtion. 

Enligt den “behovstrappa” som Maslow (1943) beskriver tycks det handla om en slags 
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gemenskap. Det tredje steget i trappan behandlar sociala behov, tillhörighet och gemenskap 

vilket även Sigfridsson (2005, s. 117-136) menar spelar roll i valet av dryck. Dryckerna 

planeras ofta att konsumeras i sällskap av andra vid festliga tillfällen. Det framgår även i 

studien att drycken ibland konsumeras i hemmet med njutning i syfte vilket kan kopplas till 

Systembolagets (2018d, s. 4) trendspaning. 

7.6 Metoddiskussion 

Att skriva en uppsats och göra en undersökning, är en process och ett hantverk. 

Uppsatsskrivande handlar om att man ska skapa sig en förståelse för det man gör och att öva. 

Under processen har det varit svårt att veta om jag har tagit de bästa besluten eftersom det har 

varit svårt att se en helhet av uppsatsen. Med detta sagt har jag tagit mycket lärdom av 

processen och kommer nedan diskutera olika för och nackdelar med de beslut som tagits. 

Denna uppsats bygger på fyra genomförda observationer av informanters köpbeslutsprocess 

på Systembolaget vilka har följts upp med fyra intervjuer. Syftet med denna studie var att 

undersöka vad det är som påverkar konsumenternas köpbeslutsprocess vid köp av dryck från 

Systembolagen i Umeå. Metoderna i sin helhet anser jag varit väl fungerande för att samla in 

den data som var aktuellt för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte.  

Att använda deltagande observation som metod har varit en lärorik process och det har varit 

intressant att få observera och delta i informanternas händelseförlopp på Systembolaget. Om 

jag haft chansen att göra om denna observation hade jag valt observera mina informanter 

ytterligare en gång till, för att få ett djupare förståelse av informanternas händelseförlopp och 

även få en tydligare insyn på om informanterna har samma beteendemönster som första 

gången. 

Under utformandet av intervjufrågor valde jag att i förväg inte delge frågorna till mina 

informanter, detta för att informanterna ej kunde förbereda sina svar. Semistrukturerad 

intervju har både fördelar och nackdelar, en av fördelarna professor Alan Bryman (2011) 

belyser är att man kan välja att ställa uppföljningsfrågor i en sådan intervju (Bryman, 2011, s. 

415).  Mina reflektioner kring semistrukturerade intervjuer är att jag upplevde det var svårt att 

ställa uppföljningsfrågor till informanterna, det var i efterhand när jag påbörjat analysering av 

materialet som jag kom att tänka på uppföljningsfrågor som hade kunnat underlätta mitt 

arbete. Ett exempel på detta är under en observation av en informant noterade att det som 

hamnade i hennes korg var dryck som var märkt ekologisk. Under intervjutillfället berättade 

informanten om vad som påverkade henne när hon köper dryck, dock nämner hon ingenting 
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om att ekologiskt är något som påverkar hennes val. Under det här tillfället skulle jag frågat 

hon blir påverkad av att drycken är ekologisk.  

Då urvalet i den här studien har varit målinriktat i den mån att informanterna varit bosatta i 

Umeå och planerat inköp på Systembolaget. Då informanterna kontaktades via vänner kan 

detta ha inneburit att de har blivit påverkade genom att de visste att jag tidigare praktiserat på 

Systembolaget. Jag valde att prata med butiksförsäljarna och förklara att en 

observationsstudie skulle genomföras i deras butik. Jag förklarade studiens syfte, men har i 

efterhand reflekterat över om detta kan ha påverkat deras beteende under observationerna. 

Påverkade detta till exempel dem att erbjuda informanterna hjälp eller inte? Det skulle vara 

intressant att se om försäljarna hade betett sig annorlunda om jag inte “förvarnat” dem. 

Dessutom hade det varit intressant att utföra studien i en annan stad för att se om det finns 

skillnader eller likheter mellan olika regioner. 

8. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens slutsats presenteras, vilket omfattar en sammanfattning av 

vilka faktorer som påverkar mina informanters köpbeslutsprocess vid köp av dryck på 

Systembolaget. 

• Behovsuppkomst: 

Informanterna i denna studie uppfattar sig ha ett behov av att införskaffa sig dryck 

från Systembolaget. Grunden i detta behov tycks härstamma från inlärda 

beteendemönster från vänner och familj, samt sociala och kulturella normer som 

existerar i vårt samhälle. Drycken planeras användas för njutning och socialt 

smörjmedel vid privata och sociala tillfällen.	

• Informationssökning:	

Informanterna planerar sina besök på olika sätt men med liknande målbild, nämligen 

att skaffa sig information om olika typer av produkter som passar just deras preferens. 

Informationen införskaffas i olika hastighet både innan och under besöket från många 

olika källor, ibland under komplicerade förhållanden. Innan besöken påverkas 

informanterna till exempel av människor i deras närhet, sociala medier och de normer 

som finns om vad som dricks vid vilket tillfälle. Under besöken går informanterna runt 

omkring i butiken bland hyllor och försäljare för att studera den information som finns 

skriven på hyllkantsetiketter, skyltar, förpackningar och som de kan hämta försäljarna 

i butiken.  
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• Utvärdering av alternativ	

Informanterna utvärderar de alternativ som framkommit under informationssökningen. 

Varje informant har sin egen smakpreferens och krav för vilka produkter de anser vara 

värda att köpa. Till detta värderas även till vilket ändamål drycken är och deras 

konsumtion påverkas undermedvetet av sociala och kulturella normer. Detta innebär 

ofta att de faktorer som påverkar det slutgiltiga köpbeslutet blir många och 

komplicerade att följa. 

• Köpbeslut 

I detta steg slås informationen från tidigare steg samman med motivationen till 

konsumtion och utgör grunden för beslutet att köpa en specifik produkt. I studien 

framgår det att det slutgiltiga beslutet tas i butiken. Även om informanten har planerat 

ett visst köp, kan detta komma att förändras i butiken utav information från till 

exempel försäljare eller etiketter. De faktorer som påverkar informanterna till störst 

del är huruvida produkten är ny för dem eller inte och om priset överensstämmer deras 

personliga preferenser och krav. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning inom området skulle det vara intressant att fördjupa sig i en 

specifik dryckeskategori, exempelvis ekologiskt vin. I den kategorin skulle 

köpbeslutsprocessen kunna studeras ur ett genusperspektiv för att förstå vilka bakomliggande 

faktorer som orsakar konsumtionen. För att undersöka om vad det är som påverkar kvinnors 

och mäns köpbeslutsprocess vid köp av ekologisk dryck från Systembolaget. Vidare kan man 

studera hur försäljningspersonalen på Systembolaget arbetar med att rekommendera ekologisk 

dryck till konsumenterna. Detta hade krävt ett annorlunda metodval som är mer djupgående. 

Fler intervjuer med informanter som jobbar på Systembolaget och konsumenter som inhandlar 

ekologisk dryck, med fokus på att gå mer in på djupet till bakomliggande faktorer. Dessutom 

bör det då läggas stort fokus på urval och rekrytering av informanter. Detta kan sedan följas 

upp med observationer i butik för att se om informanternas agerande överensstämmer med det 

de har sagt.  
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Bilaga 1. 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervju och en deltagande 

observationsstudie. Syftet med observationen och intervjun är att ta reda på vad som påverkar 

konsumenternas köpbeslutsprocess vid köp av dryck från Systembolagen i Umeå.  

Jag heter Lovisa Svedlund, Jag studerar på Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. I 

denna utbildning ingår de att man ska genomföra ett examensarbete på C-nivå, detta arbete 

kommer att presenteras skriftligt vid högskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer observera hur din köpprocess går till när du 

handlar dryck på Systembolaget. Under observationen kommer jag att föra anteckningar kring 

köpbeslutsprocessen går till. Därefter kommer jag att genomföra en intervju som beräknas ta 

omkring 15–30 minuter.  Jag kommer att behandla observationen och intervjun konfidentiellt 

vilket betyder att du kommer förbli anonym i studien utifrån Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Din medverkan kommer att förbli frivillig och du kan när som helst välja att 

avbryta. Studien kommer endast redovisas som en del av mitt resultat i denna Gastronomiskas 

studie. 

 

Om du väljer att medverka i denna studie kontakta gärna mig genom mail för att i sin tur 

bestämma en tid för observation och genomförande av intervjun. 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuschema 
 

Bakgrund  

• Känner du att det är okej om jag spelar in denna intervju? 

 • Vad heter du?  

• Hur gammal är du? 

 • Vad har du för sysselsättning?  

• Vad brukar oftast finnas hemma hos dig? (Dryck)  

• Kan du berätta vad som dracks hemma när du var liten?  

• Kan du berätta om ditt intresse till dryck?  

Teman  

Tankar vid köp/ Köpbeslutsprocess  

Kan du berätta hur du tänker när du handlar dryck ifrån Systembolaget?  

Hur kommer de sig att du valde just den dryck du valde?  

Påverkan  

• Vad är de som påverkar dig när du inhandlar din dryck? (Ex, påverkas du av säljare, 

tidningar, trender eller årstid?) 	

• Brukar du fråga personalen på Systembolaget om råd? (När frågade du sist och vad 

frågade du då?) 	

Följdfrågor  

• På vilket sätt? • Kan du förklara? • Kan du ge exempel? • Vad menar du med det? 

•  Tidsaspekten? När tog du beslutet? Nu? Då? Innan? Är det din favoritdryck?	

 


