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Sammanfattning 

Idag finns det över 250 bryggerier i Sverige och detta märks även på mångfalden av öl som 

finns att välja i hyllorna på Systembolaget. Men vad är det som styr vilken flaska vi faktiskt 

köper? Syftet med den här studien är att undersöka hur bryggerier arbetar och vad de vill 

förmedla när de designar sina etiketter, samt att undersöka hur konsumenterna uppfattar 

etiketterna. Det har genomförts semistrukturerade intervjuer med representanter på bryggerier 

samt en kvalitativ enkätundersökning med konsumenter. Datan från undersökningarna har 

sedan ställts mot varandra. Resultaten visar att bryggerierna jobbar på olika sätt för att 

förmedla olika aspekter. Alla har en tanke om vad de faktiskt vill att etiketten ska förmedla. 

Konsumenterna uppfattar bryggerierna på olika sätt med olika uppfattning av bryggeriernas 

identitet. Vid vissa tillfällen jobbar bryggerierna efter vad forskningen säger kan vara bra, 

dock är detta oavsiktligt. Resultaten påvisar däremot att konsumenternas tolkning av 

etiketterna kan skilja sig från vad bryggeriernas tanke varit. 

 

Nyckelord: Mikrobryggeri, Etiketter, Förväntningar, Konsument 

 

Abstract 

There are over 250 breweries in Sweden today. We notice that there’s more alternatives to 

choose from at the shelves at systembolaget. But what controls what bottle we actually buy? 

The purpose of this study is to research how breweries thought process looks like and what 

they want to communicate when they design a label, and to see how the consumer perceive 

these. The study is built on qualitative research. We’ve done qualitative semi structured 

interviews with microbreweries and a qualitative survey with consumers. The data from these 

results have been compared to each other to reach conclusions about the subject in matter. 

These results indicate that the breweries work in different ways to display different things, but 

that everyone has a thought of what they want it to say. The consumer seems to perceive this 

in a various degree related to the labels. In some cases, these breweries work just like research 

think you should, however, this seems to be unintentional. The results demonstrate that how 

consumers perceived the labels can differ from what the breweries originally intended. 

 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Vi har i denna studie kommit fram till att etiketter ger olika intryck till konsumenter. Färg, 

bilder, form och text påverkar hur man uppfattar ett bryggeri och vad man får för 

förväntningar av smakupplevelsen. Med djupare kunskap om detta kan bryggerier anpassa 

sina etiketter utefter vad de vill förmedla. Med denna kunskap kan man locka kunder mer 

effektivt och sticka ut från mängden. Vi har kommit fram till detta genom att göra intervjuer 

med mikrobryggerier i Umeå kommun samt att göra en kvalitativ enkätundersökning som vi 

skickat ut via Facebook. I dessa har vi hört hur bryggerierna tänker när de utformar sina 

etiketter samt vad de vill förmedla med dem. Därefter gjordes enkäten där vi frågade vad 

konsumenterna fick för uppfattningar och förväntningar av etiketten. Vi har sedan ställt dessa 

mot varandra och diskuterat skillnader mellan bryggeriernas och konsumenternas åsikter. 

  



Begrepp 

 
Mikrobryggeri: Ett litet bryggeri som tillverkar hantverksöl som säljs och konsumeras 

utanför bryggeriets område (Oliver & Colicchio, 2011, s. 585). 

 

Etikett: Papper, eller annat material, som är fäst på flaskan och innehåller namnet på ölen 

samt annan information (Oliver & Colicchio, 2011, s. 528). 

 

Konsument: Slutlig användare av varor och tjänster (NE, 2017).  



Innehållsförteckning	

1	Inledning	.....................................................................................................................................	1	
1.1	Bryggerier	idag	.......................................................................................................................................	1	
1.2	Arbetets	relevans	för	området	..............................................................................................................	1	

2	Bakgrund	.....................................................................................................................................	2	
2.1	Förpackningen	och	etikettens	påverkan	på	konsumenter	...................................................................	2	
2.2	Förpackningen	och	etikettens	betydelse	för	produkter	.......................................................................	2	
2.3	Hur	färg	kan	påverka	känslor	och	preferens	.........................................................................................	3	
2.4	Hur	färg	kan	påverka	smakupplevelser	.................................................................................................	4	
2.5	Bilders	påverkan	på	konsumenter	........................................................................................................	4	
2.6	Marknadsföring	och	varumärke	............................................................................................................	5	

3	Syfte	och	frågeställningar	...........................................................................................................	5	
3.1	Frågeställningar	.....................................................................................................................................	5	

4	Metod	.........................................................................................................................................	6	
4.1	Kvalitativa	intervjuer	..............................................................................................................................	6	

4.1.1	Intervjuschema	...............................................................................................................................	6	
4.1.2	Tematisk	analys	av	intervjusvaren	.................................................................................................	7	

4.2	Kvalitativ	enkätundersökning	................................................................................................................	8	
4.2.1	Följebrevet	......................................................................................................................................	8	
4.2.2	Enkät	...............................................................................................................................................	8	
4.2.3	Kvalitativ	innehållsanalys	av	enkätsvaren	......................................................................................	9	

4.3	Etisk	reflektion	.......................................................................................................................................	9	
4.4	Urval	och	avgränsningar	......................................................................................................................	10	

5	Resultat	.....................................................................................................................................	11	
5.1	Resultat	av	intervjuer	..........................................................................................................................	12	
5.2	Resultat	av	enkätsvaren	......................................................................................................................	16	

6	Diskussion	.................................................................................................................................	18	
6.1	Metoddiskussion	..................................................................................................................................	18	
6.2	Resultatdiskussion	...............................................................................................................................	20	

6.2.1	Bryggeri	1	......................................................................................................................................	20	
6.2.2	Bryggeri	2	......................................................................................................................................	21	
6.2.3	Bryggeri	3	......................................................................................................................................	22	
6.2.4	Bryggeri	4	......................................................................................................................................	23	

6.3	Vidare	forskning	...................................................................................................................................	24	

7	Slutsats	......................................................................................................................................	24	

8	Referenslista	.............................................................................................................................	25	



	

Tabellförteckning 

Tabell	1.	Färg	................................................................................................................................	12	

Tabell	2.	Bryggeriets	identitet	.....................................................................................................	13	

Tabell	3.	Grafisk	profil	..................................................................................................................	14	

Tabell	4.	Målgrupp	.......................................................................................................................	15	

Tabell	5.	Enkätsvar.	......................................................................................................................	17	

	

 	



 1 

1 Inledning 

 

1.1 Bryggerier idag 

Det finns idag omkring 250 bryggerier i Sverige. En rejäl ökning sedan början på 90-talet då 

det endast fanns omkring 20 bryggerier (Sverigesbryggerier, 2016). Med den nyliga ökningen 

utsätts bryggerierna för större krav att sticka ut från mängden och att positionera sig på ett bra 

sätt för att sälja. Ett sätt att göra detta kan vara genom att utforma väl genomtänkta etiketter 

då just etiketten kan vara det första en konsument ser av en produkt. Vi har utgått från 

produkter som klassas som öl på systembolaget. Riksdagsförvaltningen (2010) definierar öl 

på följande vis. 

 

“Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som 

huvudsakligt extraktgivande ämne.” 

 

1.2 Arbetets relevans för området 

Under vår tid på Gastronomiprogrammet vid Umeå Universitet har vi haft utbildning om hur 

rummet och atmosfären påverkar en måltid samt hur utseendet av det som serverats påverkar 

en måltidsupplevelse (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006, s. 86). Vi blev 

intresserade av hur etiketter påverkar konsumenter, vilket undersöks i denna uppsats. 

Gustafsson et al. (2006, s. 88) förklarar också om hur produkten påverkar en 

måltidsupplevelse där till exempel kunskap om produktionsmetoder, ursprung och druvsort 

gör att serveringspersonal kan beskriva ett vin så att konsumenten får högre förväntningar av 

upplevelsen. Med tanke på detta är det intressant att även undersöka ifall information på en 

förpackning eller etikett kan påverka hur konsumenter upplever en produkt. Bryggerierna 

inom Umeå kommun kontaktades och konsumenter som har ett intresse för öl undersöktes. Vi 

intervjuade bryggerier om hur de arbetar med etiketter för att förmedla ett budskap. En 

enkätundersökning från konsumentens perspektiv har genomförts och tar reda på vad 

konsumenterna faktiskt får för uppfattning och förväntningar av öletiketter. Sedan ställdes 

resultaten mot varandra i en diskussion där vi analyserar om bryggeriernas tanke går fram hos 

konsumenten på det sätt de vill.  
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Eftersom det har skett en stor utveckling i antalet bryggerier i Sverige ökar konkurrensen 

stadigt. Som ett resultat av detta kan det antas att bryggerier får det svårare att positionera sig 

på marknaden. Detta leder i sin tur till att mer kunskap lär behövas för att på ett effektivt sätt 

kunna nå de målgrupper man är ute efter och hitta metoder som skapar fördelar mot andra 

bryggerier. Denna studie ska visa hur mikrobryggerier i Umeå arbetat med etiketter idag och 

hur konsumenter uppfattar dessa etiketter. Från detta kommer det sedan dras slutsatser om vad 

som fungerar hos konsumenter samt vilka delar det behövs fördjupad kunskap i.  

 

2 Bakgrund 
Denna bakgrund kommer stå som vetenskaplig bas för studien och styrka påståenden och 

liknelser som görs med hur bryggerier i Umeå kommun agerar kring etiketter. 

 

2.1 Förpackningen och etikettens påverkan på konsumenter 

Det finns enligt Ares, Piqueras-Fiszman, Varela, Marco, Lopez & Fiszman (2011, s. 692) fyra 

huvudaspekter som skapar förväntningar hos konsumenter. Dessa är bilder, visuell struktur, 

färg och typografi. Även Ampuero & Vila (2006, s. 102) nämner att färg, typografi, grafisk 

form och bilder är det viktigaste elementen inom grafisk design på förpackningar. Vidare 

visar Ares et al. (2011, s. 696) att om producenter använder sig av dessa aspekter för att 

förmedla något så uppfattas det ofta av konsumenter. Ifall företag vill förmedla något för att 

nå konsumenter är det alltså viktigt att de tydligt vet vad de vill förmedla samt utnyttjar dessa 

aspekter för att öka sannolikheten att konsumenter uppfattar det. 

 

Piqueras-Fiszman, Ares & Varela (2011, s. 205–206) visar att konsumenter i olika åldrar 

påverkas olika av förpackningar och etiketter. Exempel på detta är att yngre påverkas mer av 

signaler i marknadsföring troligtvis för att de blivit utsatta för det i högre utsträckning medans 

äldre konsumenter ser på förpackningar mer övergripande. Detta innebär att äldre oftast 

behöver mer information innan de får en full uppfattning av en produkt. Med tanke på detta är 

det också viktigt för företag att bestämma vilken målgrupp de vill nå för att lättare kunna 

utforma etiketter som lockar just den målgruppen. 

 

2.2 Förpackningen och etikettens betydelse för produkter 
Enligt Singh (2006, s. 786) bör företag undersöka hur färg påverkar konsumenter innan man 

lanserar en produkt då ett val av fel färg på förpackningen kan ha en negativ inverkan på både 
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produkten och företaget. Då etiketter är en del av förpackningen kan det ses som viktigt att 

noggrant designa dessa eftersom de påverkar konsumenter på fler sätt än att bara ge 

information om produkten. Boudreaux & Palmer (2007, s. 180) förklarar att färg och design 

av etiketter på vin påverkar konsumenters vilja att köpa produkter där mörka, varma färger 

förmedlar en åtråvärd och exklusiv känsla medan ljusa färger upplevs som mer fantasifulla 

och spännande. Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström (2014, s. 219) anser att det 

är viktigt att kunna påverka genom att förmedla en sensorisk upplevelse gällande smak vid 

köpögonblicket. En studie av Henley, Fowler, Juan, Stout & Goh (2011, s. 16) visar också på 

hur viktigt det är att informera om smak via etiketten då detta har påverkan på hur 

konsumenter uppfattar smaken av vinet. Som ett exempel skriver Henley et al. (2011, s. 15) 

att då det fanns information om vilken frukt som vinet skulle smaka uppfattades dessa smaker 

tydligare än då det inte fanns information. Vidare förklarar Gustafsson et al. (2014, s. 220–

221) att det börjar bli viktigare för företag att kunna integrera sinnena i sin marknadsföring för 

att skapa en kraftfull effekt, samt att tydliggöra produktens sensoriska profil genom ord kan 

vara till stor hjälp för kunder i köpögonblicket. Med tanke på detta kan det alltså vara till 

fördel för mikrobryggerier att försöka ge konsumenter förväntningar om vad det är för typ av 

öl samt hur den kommer smaka för att skapa fördelar mot andra bryggerier. Enligt Gustafsson 

et al. (2014, s. 235) kan färg vara en stor påverkansfaktor när det kommer till att dra 

uppmärksamhet till en produkt men det kan antas att effekten skulle bli än större om färgen på 

förpackningen också förmedlade en sensorisk profil och gav förväntningar på smak. 

 

2.3 Hur färg kan påverka känslor och preferens 

Studier visar enligt Elliot & Maier (2014, s. 108) att färger har stor påverkan på mänskligt 

beteende och påverkar hur man attraheras till saker. Som ett exempel förklarar Valdez & 

Mehrabian (1994, s. 401) att blå och grön färg ger ett större behag till personer än vad röd och 

gul färg ger. Detta skulle kunna innebära fördelar för ett bryggeri ifall de med hjälp av färg på 

flaskan eller etiketten kan skapa en behaglig känsla hos konsumenten innan de ens smakar 

produkten. Dock skriver Elliot & Maier (2014, s. 108–109) vidare att röd färg är speciell då 

den kan påverka känslor på flest olika sätt av alla färger samt att effekt av färger allmänt 

handlar mycket om kontext och samma färg kan påverka på olika sätt i olika situationer. 
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Färg påverkar också hur nyttig en produkt upplevs där bland annat röd färg på förpackningen 

får produkten att upplevas som mindre nyttig än blå färg (Huang & Lu, 2016, s. 210). Huang 

& Lu (2016, s. 210–211) Förklarar också att färg kan ge en ytterligare informativ hint när 

information på en förpackning upplevs som tvetydig. En studie av Schuldt (2013, s. 818–819) 

visar på att grön färg på förpackningar får en produkt att upplevas som mer hälsosam och 

naturlig. 

 

2.4 Hur färg kan påverka smakupplevelser  

Det finns många studier som visar att färg av livsmedel har påverkan på hur smaker upplevs 

(Spence, Levitan, Shankar & Zampini, 2010, s. 75). Ifall färg på livsmedel påverkar 

smakupplevelser kan det vara intressant att också studera huruvida färg på förpackningen ger 

ett första intryck om hur smakupplevelsen kommer att vara. Ett exempel på hur färg påverkar 

förväntad smakupplevelse är att grön dryck ger förväntningar av lime, orange dryck ger 

förväntningar av apelsin och gul dryck ger förväntningar av citronsmak (Zampini, Sanabria, 

Phillips & Spence, 2007, s. 977). Ifall det visar sig att färg på förpackningen också ger 

specifika förväntningar av smak skulle det kunna vara ett effektivt verktyg för företag att 

använda sig av när det kommer till vad de vill förmedla till konsumenter.  

 

2.5 Bilders påverkan på konsumenter 

Förpackningar som har bilder på sig har en mer positiv inverkan på konsumenters attityd till 

produkter än de som inte har bild (Underwood & Klein, 2002, s. 64). Att utforma en etikett 

med bilder på kan alltså leda till att konsumenter får en mer positiv attityd till produkten.  

 

Bilder på förpackningar underlättar enligt Underwood, Klein & Burke (2001, s. 406) för 

konsumenter att göra val om de är ute efter till exempel ett billigare alternativ. Detta då bilder 

ger snabb information vilket gör det enklare att skilja mellan olika produkter. Det går alltså 

snabbare för konsumenter att avgöra kvaliteten på en produkt genom att titta på bilder än att 

läsa information på förpackningen. Vidare förklarar Underwood et al. (2011, s. 407) att bilder 

på förpackningar gör det lättare för konsumenter att skapa en uppfattning om hur en produkt 

till exempel smakar, känns eller luktar. Detta skulle kunna vara till stor fördel för ett bryggeri 

ifall de med hjälp av bilder på etiketten kan ge signaler om hur deras öl kommer upplevas 

med hjälp av bilder.  
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2.6 Marknadsföring och varumärke 

Hede & Watne (2013) förklarar att relationer mellan varumärken och konsumenter skapas 

efter att konsumenter på ett känslomässigt plan finner samhörighet med varumärket. Detta kan 

bara ske ifall ett varumärke har humaniserats till exempel genom att man i marknadsföringen 

förmedlar personlighet. Vidare beskriver Hede & Watne (2013, s. 213) att många 

hantverksbryggerier förmedlar en känsla av platstillhörighet till konsumenter som ett sätt att 

humanisera varumärket och på detta sätt skapar relationer med konsumenter. Det kan antas att 

etiketten är ett viktigt verktyg i arbetet med att humanisera ett varumärke och skapa produkter 

som konsumenter känner ett samband med. Detta skulle innebära att mikrobryggerier bör 

förmedla personlighet eller ge en känsla av platstillhörighet genom etiketterna för att effektivt 

skapa relationer till sina konsumenter.  

 

I en tid då det kulturella och kommersiella landskapet blir mer och mer homogent tack vare 

stora företag så söker många konsumenter aktivt lokala anknytningar för att visa lojalitet med 

det lokala (Schnell & Reese, 2003, s. 65). Vidare förklarar Schnell & Reese (2003, s. 65) att 

många mikrobryggerier använder sig av både det lokala och geografiska platser i sin 

marknadsföring för att just skapa en gemenskap med konsumenter som känner igen sig genom 

dessa anknytningar. Eftersom etiketten kan vara det första som en konsument ser av en 

produkt kan det ses som viktigt att företag som vill framhäva det lokala har med detta i 

designen av etiketter. 

 

3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ta reda på hur mikrobryggerier i Umeå kommun tänker kring utformning av 

etiketter och vad de vill förmedla till konsumenter samt undersöka vilka uppfattningar dessa 

etiketter förmedlar och varför.  

 

3.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt arbetar mikrobryggerier i Umeå när de framställer en ny etikett? 

• Vad får konsumenter för intryck av öletiketter, och vad får de för förväntningar på 

smakupplevelsen när de ser etiketten? 
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4 Metod 
I detta avsnitt förklaras vilka metoder som använts för att samla in data och vilka metoder 

som har använts för att sedan analysera detta för att kunna redovisas på ett enkelt sätt. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Svensson & Starrin (1996, s. 55) hävdar att man använder sig av kvalitativ forskning när man 

vill upptäcka vad det är som sker. För att få omfattande svar om vad som sker när 

bryggerierna framställer etiketter, om de jobbar med utomstående designers och vilka steg 

som finns med i processen valdes en semistrukturerad kvalitativ intervju till den här 

uppsatsen. I en sådan har intervjuaren en lista med frågeområden eller ämnen som ska tas upp 

under samtalet, listan kan även kallas för en intervjuguide (Bryman & Nilsson 2011, s. 414–

419). Kvale & Brinkman (2014, s. 172) påstår att denna guide kan vara mer eller mindre strikt 

med antingen formulerade frågor eller bara ämnen som ska täckas. I vårt fall bestod guiden av 

övergripande frågor som vi hoppades skulle leda till möjligheter att ställa följdfrågor. Under 

intervjun fungerar guiden som en minneslista med en viss struktur och innehåller de områden 

vi ville prata om med intervjupersonerna. Kvale & Brinkman (2014, s. 172) påstår att det inte 

finns några krav på att frågorna skall tas upp i ordning efter listan, detta leder till att intervjun 

blir mer likt ett vanligt samtal. En extra viktig del under denna sorts intervju är att 

intervjuaren skapar en uppfattning om vad som är viktigt. Lyckas man med det på ett bra sätt 

får man stor flexibilitet i samtalet där intervjupersonen kan ge information som förklarar hur 

de upplever sitt perspektiv i sammanhanget (Bryman & Nilsson 2011, s. 415–419). Genom att 

använda sig av den här metoden kan man använda sig av intervjuguiden för att ta sig vidare 

om man fastnat på en fråga. I och med att intervjuformen är öppen ger det även friheten att 

svara på sitt eget sätt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 415). 

  

4.1.1 Intervjuschema 

Innan intervjuerna genomfördes hade vi förberett en intervjuguide med olika områden som 

skulle tas upp. Det är viktigt för alla intervjuare att innan genomförandet har förberett sig 

noga på vad man ville ha ut från intervjuerna och vilka frågor som var viktigast att få 

besvarade (Bryman & Nilsson, 2011, s. 415–422). Dessa frågor ställdes under passande 

tillfällen genom hela intervjun. Frågorna är följande. 
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1. Hur går det till när ni tillverkar en ny etikett? 

2. Vem är det som har mest inflytande på designen av era etiketter? 

3. Vad vill ni förmedla med era etiketter? 

4. Utgår ni ifrån egna preferenser eller forskning? 

5. Vilken målgrupp riktar ni er mot när ni utformar etiketter? 

6. Hur hoppas ni att konsumenter uppfattar era etiketter? 

7. Vad på era etiketter tror du påverkar konsumenter mest? 

 

Vi hade tagit kontakt med fyra bryggerier inom Umeå kommun som valdes att intervjua 

eftersom dessa fanns inom våra urvalskriterier. Samtliga tackade ja till att bli intervjuade. 

Under intervjuernas gång spelades samtalet in med en mobiltelefon efter att deltagarna blivit 

informerade om hur uppsatsen kommer publiceras. Vi började intervjun med första frågan på 

intervjuguiden. I vissa fall ställdes följdfrågor, som fungerar med en sådan guide så länge de 

anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 415). Ibland 

krävdes följdfrågor eller funderingar under intervjuns gång för att få ett utvecklat svar. 

Intervjun ansågs vara färdig när samtliga frågor på intervjuschemat ställts och vi inte hade fler 

följdfrågor att ställa. Därefter transkriberades och analyserades intervjuerna genom en 

tematisk analys (Bryman & Nilsson, 2011, s. 528). 

 

4.1.2 Tematisk analys av intervjusvaren 

För att analysera den data som samlats in under intervjuerna valdes det att göra en tematisk 

analys. Bryman & Nilsson (2011, s. 528) förklarar metoden som att man läser igenom den 

insamlade texten flera gånger för att sedan hitta återkommande fraser eller meningar som 

bildar teman. Dessa teman analyseras mer noggrant och bildar eftersom underteman. Följande 

bildar de data som redovisas i form av en tabell där kärntemat utgör grunden och underteman 

bildar kolumner där det fylls i kortare utdrag från texten som sammanfaller med ett visst 

undertema.  

 

Efter att noggrant ha läst igenom intervjusvaren flera gånger hittades återkommande meningar 

som sedan skalades ner till fyra teman. Dessa teman analyserades vidare och bildade till slut 

tre eller fyra underteman vardera. I resultaten har dock alla teman redovisats som kategorier 

och underkategorier för att göra resultaten tydligare. I kolumnerna för underkategorier visas 

sedan kortare citat från intervjuerna som passar in för den underkategorin.  
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4.2 Kvalitativ enkätundersökning 

För att få konsumenternas perspektiv om etiketter genomfördes en enkätundersökning med 

öppna frågor. Här får deltagarna svara fritt med egna ord. Genom att använda en sådan metod 

kan man erhålla deltagarnas egna tankar utan att påverka dem med förbestämda 

svarsalternativ, samt att man kan få oförutsedda svar som man själv inte hade tänkt sig vid 

utformningen av frågorna. En tidskrävande faktor här är att svaren efteråt måste kodas för att 

senare kunna redovisas på ett bra sätt i resultatet (Bryman & Nilsson, 2011, s. 244). En del 

viktiga faktorer med utformning av enkätfrågor är att ej ha ledande frågor och att undvika 

kunskapsfrågor så gott man kan. Denna sorters frågor undviker man genom att utforma 

frågorna så neutralt som möjligt samtidigt som man inte frågar efter någonting som deltagaren 

behöver kolla upp innan den svarar. (Ejlertsson, 1996, s. 46–50). 

 

4.2.1 Följebrevet 

Följebrevet för enkäten var så kort och sakligt som möjligt. Innehållet i brevet var syftet med 

undersökningen, vilka författarna är, urvalet av deltagarna samt etiska aspekter som att 

samtliga som genomförde enkäten skulle förbli anonyma. Deltagarna fick även veta varför 

just de har fått ta del av undersökningen och att de skulle kunna finna arbetet i sin helhet när 

det var färdigställt. Detta bör skötas med ett språk som enkelt kan förstås av folk i allmänhet 

(Ejlertsson, 1996, s. 34). Brevet i sin helhet visades på första sidan av enkäten tillsammans 

med författarnas namn och mailadresser för eventuella frågor som skulle uppstå. 

 

4.2.2 Enkät 

Enkätens första sida frågade om deltagarnas ålder, kön, hur ofta man handlar på 

systembolaget och vilken sorts öl de oftast köper. Därefter fanns fyra avsnitt, ett för varje 

bryggeri, där en etikett från varje bryggeri inom Umeå kommun visades upp. Frågorna i dessa 

avsnitt var vilken del av etiketten de kollar på först och om de sett etiketten förut. Därefter 

bads deltagarna i en öppen fråga beskriva hur de upplever bryggeriets identitet genom 

etiketten och vad de tror ölen kommer smaka genom etikettens utseende. Efter dessa avsnitt 

kom en avslutande fråga om preferens. Samtliga fyra flaskor från de tidigare avsnitten visades 

och deltagarna fick välja en de helst hade köpt nästa gång de handlar på systembolaget. 

Därefter fick de motivera varför de valt just den flaskan. För att se enkäten i sin helhet, kolla 

bilaga 1. Enkätens deltagare hittade till den genom att gå via Facebook. Bryggerierna 
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tillfrågades att dela undersökningen via deras företagssidor som är gillade eller följs av de i 

urvalet vi gjort. 

 

4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys av enkätsvaren 

Enheten av analysen i detta fall är enkätsvaren från den kvalitativa enkätundersökning som 

gjorts. Innehållet läses igenom flera gånger innan man plockar ut meningsenheter som 

Graneheim & Lundman (2004, s. 105–112) beskriver som en sammanställning av ord som 

relaterar till samma betydelse. Malterud (2012, s. 795–805) beskriver condensation genom att 

börja med en överblick utan att dra slutsatser över vad resultatet kan vara, och därefter skapa 

preliminära teman man kan kategorisera svaren i. Här läses enkätsvar och man skapar teman 

som anses vara relevanta. Därefter går man över sina teman i dess helhet och plockar ut 

mindre stycken av svaren som blir meningsenheter. Exempel på sådant kan vara “traditionellt 

på grund av…” Dessa är delar av den hela texten som man därefter kategoriserar i sina 

tidigare utsatta teman vilka man även utvecklar under kodningens gång. Dessa teman bör 

förfinas utefter kodningen för att få djupare förståelse för resultatet. Att vidare skapa en 

konkret uppfattning genom att ha bra balans mellan sina teman, vilket innebär att 

meningsenheterna endast passar in i ett tema, gör att man har deltagarnas svar som 

systematiska meningsenheter vilket innebär att vi kan se vad svaren betyder. Detta kan vara 

att uppfattningen för ett bryggeri är olika från ett annat, såsom lokalt eller internationellt. Man 

sorterar därefter meningsenheterna till subgroups där man igen komprimerar meningsenheten, 

då kallas den för condensate. I det här steget avgör man om sina meningsenheter passar in i 

dess subgroup eller om det visar sig att den inte är en meningsenhet alls. I denna studie har 

det manifesta innehållet analyserats. Det vill säga vad som är synligt eller direkt via text 

uttryckt av deltagarna (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002, s. 224–230). Resultatet 

redovisar dessa subgroups i en tabell som visar bryggerierna individuellt. 

 

4.3 Etisk reflektion  

Bryman & Nilsson (2011, s. 131–132) uttrycker att frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet är grundläggande etiska frågor man bör ha i åtanke vid en undersökning. För att 

nå detta bör man förmedla vad syftet med undersökningen är, låta deltagarna själva bestämma 

om de vill delta, hålla identiteter borta från obehöriga och att uppgifterna man får in endast 

ska användas till ändamålet för forskningen. Vid utförandet av denna studie har deltagarna i 

intervjuer och enkäter blivit informerade om undersökningens syfte samt upplysts att 
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deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta undersökningen när som helst. Deltagandet i 

enkäterna sker anonymt och kan på inget sätt skada deltagarna samt att uppgifter om de 

intervjuade förvaras på ett sätt att obehöriga inte har tillgång till dessa. All information som 

samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte. De som intervjuats meddelades 

också att arbetet kommer finnas tillgängligt för allmänheten vilket de godkänt.  

 

Resultaten från intervjuerna kommer inte redovisas på ett sådant sätt att det kan ge fördel till 

något bryggeri genom att de jämförs. Arbetet ska redovisa för hur dessa bryggerier arbetar 

med etiketter och inte granska ifall det gör rätt eller fel. 

 

4.4 Urval och avgränsningar 

För att klara av hanteringen av all data som samlas in har vi avgränsat oss till bryggerier inom 

Umeå kommun. Här finns fyra aktiva bryggerier som säljer sina produkter till systembolaget. 

Vi valde att intervjua alla fyra bryggerier för att få en så klar bild som möjligt över hur 

mikrobryggerierna i Umeå arbetar med etiketter. Innan intervjuerna genomfördes kontaktades 

bryggerierna och de upplystes att intervjun skulle handla om etiketter. Därefter var vårt urval 

baserat på att prata med någon som jobbar aktivt med eller inom bryggeriet i fråga. 

 

Vid avgränsningen av enkätdeltagare hade vi andra parametrar. Vi ville att deltagarna skulle 

ha en grundläggande kunskap om öl, samt att de brukar handlar öl på systembolaget. Vi 

gjorde antagandet att de personer som gillat eller följer en eller flera av bryggerierna i Umeå 

på Facebook uppfyller de krav vi var ute efter. Därför gjordes en förfrågan till bryggerierna 

att dela undersökningen på deras Facebooksidor. Eftersom samtliga Facebookanvändare har 

samma chans att hitta denna undersökning på hemsidan har alla lika stor chans att delta i 

studien, detta kallas ett obundet slumpmässigt urval (Ejlertsson, 1996, s. 17). I enkäten ingick 

bilder på en etikett från varje bryggeri vilka valdes ut genom ett urval av vad bryggerierna har 

för öl till försäljning på Systembolaget. Tre av bryggerierna har någon form av mall de följer 

där text och färg är största skillnaden mellan ölstilar. Med de tre bryggerierna var valet därför 

ganska lätt då alla etiketter förmedlar ungefär samma sak. Det sista bryggeriet har väldigt 

olika etiketter och därför blev valet av etikett där blev svårare. Av de tre öl de säljer på 

Systembolaget förmedlar alla olika saker, men valet föll till sist på den etikett som vi anser 

förknippas med bryggeriet mest. 
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4.5 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning nämner Bryman & Nilsson (2011, s. 355) att pålitlighet är en 

motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning. Vidare skriver Bryman & Nilsson 

(2011, s. 355) att detta går till genom att författarna av en studie granskar hela arbetet för att 

belysa trovärdigheten.  

 

Under arbetet genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra olika bryggerier i Umeå. Dessa 

bryggerier känner till varandra väl och konkurrerar på samma marknad. Det skulle kunna 

finnas en risk att svaren på intervjufrågorna blev påverkade av detta ifall bryggerierna vill 

framstå som bättre än andra. Dock ses inte denna risk som särskilt stor då intervjun handlade 

om hur just det bryggeriet arbetar och de olika bryggerierna jämfördes inte mot varandra. 

Svaren i intervjuerna handlar om hur bryggerierna arbetar och vad de vill förmedla. Därför 

antas det att svaren inte ger någon särskild fördel mot andra och orimligt att svaren skulle vara 

påverkade av något.  

 

Enkäten som genomfördes var till en början tänkt att skickas ut via de olika bryggeriernas 

Facebook sidor för att nå respondenter som har insikt i området. Dock var det ett bryggeri 

som inte ville dela enkäten och i slutändan var det av olika anledningar bara ett bryggeri som 

faktiskt la ut enkäten. På grund av detta har det bestämts att resultat av en fråga gällande 

vilken öl av de fyra bryggerierna respondenterna skulle välja valts bort helt. Detta för att 

resultatet kan ha påverkats eftersom de som svarat redan uttryckt gillande till just det 

bryggeriet. De resterande frågorna jämförde inte bryggerierna mot varandra utan handlade om 

hur respondenterna uppfattar just de etiketterna. Efter att ha gått igenom svaren bestämdes det 

att använda resultaten från dessa frågor då de inte verkar ha påverkats på något sätt. Totalt 

svarade 29 stycken på enkäten vilket gav svar som vi anser vara tillräckligt för att ge oss 

information som läser av svar som reflekterar vårt syfte. Under analyserna av den data som 

samlats in har det behövts göra vissa tolkningar av betydelse i texterna. Texterna har sedan 

skapat olika kategorier efter hur ofta vissa ord nämnts. Då svaren alltid hamnat i kategorier 

anses det att kategorierna är rättvisande trots några otydliga svar.  

 

5 Resultat 

Följande tabeller med beskrivningar är resultatet vi fått fram från intervjuer med bryggerierna 

samt enkätundersökningen som gjorts. 



 12 

 

5.1 Resultat av intervjuer 

Resultaten från intervjuerna redovisas i form av text och tabeller som skapats genom den 

tematiska analysen. Från analysen framkom fyra kategorier med tre eller fyra underkategorier 

vardera. I tabellerna finns det olika citat från vad bryggerierna svarade som kopplas till de 

olika underkategorierna. Företagen som intervjuades presenteras som bryggeri 1, bryggeri 2, 

bryggeri 3 och bryggeri 4 för att enklare kunna diskutera bryggerierna var för sig.  

 

Tabell 1. Färg 
Kategori: Färg    

Underkategorier: Sticka ut Färg efter ölstil Betydande färgval 

Bryggeri 1 “Jag tror att genom att vi har så 
starka färger och jävligt snygga 
etiketter om jag får säga det själv, så 
syns dom och många upptäcker de på 
den vägen” (IF5) 

  

Bryggeri 2    “Vill man använda ordet eko 
måste man betala ett antal tusen 
per år. Detta visar vi då istället 
med färgen grön” (IF3) 

Bryggeri 3    “Vi försöker såklart tänka ut en 
musikalisk term som ger någon 
form av musikalisk betydelse till 
ölen, en färgsättning.” (IF1) 

Bryggeri 4   “Jätteviktigt att färgen 
blir en signal om 
vilken typ av öl det är” 
(IF1) 

“Nu kommer vi att släppa en 
ekologisk, då blir det mer den här 
kartong, naturfärgen” (IF1) 

 

I tabell 1 visas hur de olika bryggerierna främst använder sig av färg på etiketterna. Alla 

företagen anser att färg är viktig men de arbetar med det på olika sätt. Bryggeri 1 ser på färg 

som ett effektivt sätt att synas på hyllor och sticka ut från andra flaskor. De använder därför 

ofta ljusa, starka färger som ska fånga uppmärksamhet hos konsumenter. Bryggeri 2, 3 och 4 

anser alla att färg kan förmedla en betydelse där bryggeri 2 och 4 båda vill visa att en öl är 

ekologisk genom att använda färger som kan tyda på detta. Bryggeri 3 har genomgående ett 

tema där ölen ska kopplas till musik och använder därför en färgsättning som kan förmedla 

detta ytterligare. Det enda företaget som av svaren i intervjuerna jobbar med färg som ett 

verktyg att förmedla smakupplevelse är bryggeri 4. De vill med både färg och kortare text ge 
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en signal till konsumenter om vad det är för typ av öl och skapa en förväntning över hur ölen 

kommer smaka.  

 

Tabell 2. Bryggeriets identitet 
Kategori: Bryggeriets identitet 

Underkategorier: Lokalt Klassiskt/Historia Personligt Tema  

Bryggeri 1   “Våra etiketter är 
väldigt mycket oss”, 
“det här är vi, vi gör 
det här för att det är 
skoj” (IF3) 

 

Bryggeri 2 “Vi vill vara ett 
lokalt bryggeri” 
“Umeå ska på 
något sätt finnas 
med” (IF3) 

 “Twin IPA där allt 
finns med två gånger 
eftersom en i gänget 
just fått tvillingar”, 
“om det finns någon 
berättelse bakom så 
lyfter vi gärna fram 
den” (IF3) 

 

Bryggeri 3    “Jag tror att det är det 
mycket hantverksbryggeri 
handlar om, det handlar 
om att berätta en historia, 
och att eh.. ge folk 
alternativ” (IF3) 

Bryggeri 4 
 

“då ska det 
liksom synas att 
det är 
Västerbotten på 
etiketten” (IF1) 

“vi gillar det här med 
berättande, storytelling 
och så, det finns ju 
historier kring varenda 
by, varenda plats” (IF1) 

  

 

Under intervjuerna har det framkommit att alla bryggerier vill visa konsumenter vilka de är 

som bryggeri och vad de står för. De flesta använder etiketter som ett sätt att förmedla en 

berättelse. Dock skiljer det sig åt om vad det är de vill berätta om. Bryggeri 1 ser etiketterna 

som ett verktyg att visa vilka de är och vad de står för. De använder sig av mycket humor och 

ordvitsar i etiketterna för att tydliggöra att de brygger öl för att de tycker det är roligt. De vill 

dock samtidigt framhäva att ölbryggning är ett tidskrävande hantverk som de tar på allvar. 

 

Bryggeri 2 vill att de ska ses som ett lokalt bryggeri som värnar om lokalproducerade 

produkter och de vill alltid att Umeå på något sätt ska finnas med på etiketten. De arbetar med 

berättelser på vissa etiketter för att visa vilka de är och vad de gillar. Även bryggeri 4 vill 

förmedla deras känslor för Västerbotten och de lokala. De arbetar också med berättelser och 
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har med historier på etiketterna om de platser som namnger deras öl. De jobbar mycket med 

historia och försöker alltid förmedla något kulturhistoriskt på etiketterna.  

Bryggeri 3 jobbar som nämnt tidigare mer med tema och vill att ölen i sig ska förmedla en 

berättelse om vad det är för öl. De trycker på att hantverksöl kan skilja sig väldigt mycket 

mellan olika stilar och att det idag handlar om ett helhetsintryck. En öl med rätt förpackning 

kan till exempel idag ses som ett konstverk. De vill också förmedla till konsumenter att de 

arbetar med hantverksöl som erbjuder mycket mer än vad de flesta tror om öl.  

 

Tabell 3. Grafisk profil 
Kategori: Grafisk profil 

Underkategorier: Röd tråd Mall Experimentera 

Bryggeri 1 “Vi vill ändå att det ska 
märkas att de är våra 
etiketter” (IF6) 

 “Vi vill ju inte heller låsa oss 
vid någonting, vi tycker det är 
kul att göra nya grejer hela 
tiden”  (IF6) 

Bryggeri 2 “Spoven som inte finns, det 
är bara ett tomrum där 
liksom, den finns på alla våra 
etiketter” (IF1) 

“Han som har tagit fram hela 
basidén till våran etikett” (IF1)  

Bryggeri 3  “Om det är en kärnprodukt som 
vi ska införa i portfolion så är 
processen rätt enkel då vi 
använder samma mall” (IF1) 

“Jag anser att det inte är någon 
nackdel att göra några etiketter 
som är utanför mallen” (IF6) 

Bryggeri 4  “Det ska vara en 
genomgående profil att det 
ska vara ett svartvitt foto” 
(IF7) 

“En grafisk profil helt enkelt 
som vi är väldigt nöjda med som 
vi kör efter då hela tiden” (IF1) 

 

 

Alla de intervjuade bryggerierna arbetar med någon typ av grafisk profil på etiketterna som 

ska visa konsumenter att flaskan kommer från dem. De skiljer sig dock åt i hur tydligt detta 

framgår. Bryggeri 1 vill till exempel att konsumenter ska märka att ölen kommer från dem när 

de ser en flaska men samtidigt vill de inte låsa sig vid en mall. De vill känna sig fria att kunna 

göra vad som helst med en etikett när de ska ta fram en ny öl. Bryggeri 2, 3 och 4 använder 

sig däremot alla efter en mall på deras öl där största skillnaden mellan olika stilar egentligen 

är färg och text. För att också skapa en röd tråd har bryggeri 2 och 4 alltid även med 

återkommande inslag på etiketterna som kan skilja sig lite mellan olika stilar. Där handlar det 

om liknande bilder som alltid finns med eller en återkommande symbol som kan skilja sig lite 

beroende på flaska. Bryggeri 4 nämner också att många konsumenter ger anmärkningar på 

formen av etiketten som sticker ut tack vare att den är så annorlunda. Bryggeri 3 ser det dock 
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som fördelaktigt att ibland kunna experimentera med ny design på etiketter för att skapa lite 

variation.  

 

Tabell 4. Målgrupp 
Kategori: Målgrupp 

Underkategorier: Yngre Äldre Ölintresserade Stora massan 

Bryggeri 1 “Vi ser oss själva 
fortfarande som mera barn 
och ungdomar, nu vill vi 
inte locka barn och 
ungdomar men folk som är 
som oss” (IF5) 

   

Bryggeri 2   “Det handlar både om att 
överleva genom att hitta 
de 3% som gillar ale och 
sådant” (IF5) 

“Vi vill ju gärna 
vara och nagga i 
kanten på de 
som dricker ljus 
lager” (IF5) 

Bryggeri 3 “Det är en yngre publik än 
någonsin förut” “Man letar 
efter personer som kanske 
är 30-40 år som har lite 
pengar över” (IF5) 

 “Generellt försöker vi 
sikta mot folk som gillar 
fantastisk öl” (IF5) 

 

Bryggeri 4   “En öl som passar 
egentligen alla men 
kanske framför allt 
sådana som är lite 
äldre också” (IF5) 

“Vi riktar oss egentligen 
till alla ölintresserade” 
(IF5) 

 

 

På frågan om bryggerierna riktar sig mot en viss målgrupp när de utformar sina etiketter 

visade det sig att ingen egentligen har någon utformad plan för att göra detta. Samtliga vill 

skapa etiketter och förpackningar som de själva gillar i hopp om att konsumenter också ska 

gilla det. Bryggeri 1 ser sig själva som ungdomliga till sättet och hoppas på att nå 

konsumenter som är lika de själva. 

 

Bryggeri 2 riktar sig främst till ölintresserade personer. De förklarar att 3% av marknaden 

köper ale och lite mer varierade ölstilar. Dessa 3% är huvudmålgruppen men de vill samtidigt 

även kunna nå ut till de resterande 97% som de menar bara dricker ljus lager. De som verkade 

ha mest fokus på en speciell målgrupp var bryggeri 3. Detta för att de hade en tanke om att 

kundgruppen för öl är yngre idag än någonsin tidigare vilket kanske gäller än mer för 

småskalig hantverksöl än industriproducerad öl. De tänker också att öl från mikrobryggerier 

brukar vara lite dyrare än industriproducerad öl varför det kan vara klokt att rikta sig mot 
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relativt yngre konsumenter i 30–40 årsåldern som har lite pengar över att spendera. Dock 

säger även de att de generellt riktar sig mot personer som gillar bra öl. Bryggeri 4 riktar sig 

även de till alla som är ölintresserade. De säger dock att ölen och utformningen av etiketten 

egentligen kanske passar äldre personer, ungefär i 50 årsåldern och uppåt, framförallt men att 

även många yngre uppskattar både deras öl och etiketter. 

 

5.2 Resultat av enkätsvaren  

De resultat som enkäterna visade kommer redovisas i form av en övergripande tabell och mer 

ingående och förklarande text. Tabellen visar teman som svaren delats upp i. De teman som är 

skrivna i fet text är de som flest respondenter nämnt i enkäten för vardera bryggeri. 

Kontrollfrågorna i enkäten visar på att det är en relativt spridd fördelning av respondenter. 

Resultaten visar ingen märkbar skillnad mellan de olika grupperna. Av dessa frågor är: 

 

Ålder 

20 – 30 24,1% 

31 – 40 27,6% 

41 – 50 24,1% 

51 – 60 17,2% 

61 + 6,9% 

 

Kön 

Man 58,6% 

Kvinna 37,9% 

Annat 3,4% 

 

Hur ofta handlar du på systembolaget? 

Mindre än 1 gång per månad 24,1% 

1 gång per månad  20,7% 

2 gånger per månad  13,8% 

3 gånger per månad  34,5% 

4 eller fler gånger per månad 6,9% 
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Tabell 5. Enkätsvar. 

Intervjufrågor Bryggeri 1 Bryggeri 2  Bryggeri 3 Bryggeri 4 

Vilken del av denna 
etikett tittar du på 

först? 
Ansiktet 

Namnet på ölen 

Ordet Lager 

Den utskurna 
fågeln 

Namnet på ölen 

Fågeln ovanför 
namnet 

Namnet på ölen 

Skivspelaren där 
namnet står 

Bakgrundsfärgen 

Gröna sneda 
kvadraten 

Namnet i kvadraten  

Fotot i bakgrunden 

Beskriv utförligt hur 
du upplever 

bryggeriets identitet 
genom etikettens 

utseende. 

Humor, lekfullhet 

Tar ut 
svängarna, kul 

idéer 

Färgstarka 
kontraster, 
modernt 

Gubbigt 

Småskaligt, 
genomtänkt 

Personlig touch, 
roligt 

Intetsägande 

Ointressant, 
fabrikstillverkat, 

fånigt 

Modernt, 
innovativt 

Intetsägande, blek, 
ingen känsla 

Nyskapande 
tradition 

Propert, seriöst 

Oseriöst 

Lokalt 

Hippt, lekfull, retro, 
70-tal, modernt 

Tydlig tanke, 
modernt, 

internationell 

70-tal, omodernt 

Roligt, inte lika lokalt 

Musikinriktade, 
framåt 

Otydligt, ingen 
känsla 

Småskaligt 

Tradition, 
historiskt, 
klassiskt, 

konservativt 

Stilrent, seriöst, 
finess 

Ekologiskt 

Lokalt, Västerbotten 

Beskriv hur du tror 
ölen kommer smaka 

utifrån etikettens 
utseende. 

Karaktär, höga 
förväntningar 
 
Besk, bitter, söt, 
humle 
 
Blaskig, låga 
förväntningar 
 
Lättdrucken, enkel 
lager 
 
Klassiskt, ingen 
känsla 

IPA & APA, besk, 
smörkola, tydlig 
arom, citron, halm 
 
Vet ej 
 
Välproducerad, 
syrlig 
 
Infekterad, 
felsmaker, blaskig 
 
Lätt, besk, smaklös, 
ingen karaktär 

Blommig, sötma, 
malt, citrus, kaffe, 
besk, fruktig 
 
Bra kvalitet 
 
Tråkig 
 
Blaskig, lättdrucken 
 
Vet ej 

Välbalanserad, 
humle, besk, 
blommig arom, 
honung 
 
Enkel, tunn, besk 
 
Välproducerad, 
klassisk 
 
Ingen uppfattning 

 

* Fetmarkerade alternativ är de subgroups som har flest meningsenheter. Alltså är detta de 

uppfattningar som flest deltagare fått. 

 

Enkätdeltagarnas syn på identiteten hos bryggeri 1 är varierad. Teman ointressant, 

intetsägande är delaktiga samtidigt som humor, lekfullhet och genomtänkt, vilket kan tyda på 

att bryggeriet uppfattas olika av olika individer. Andra svar upplyser starka kontraster i färg 

som uppfattas modernt samt att bryggeriet tar ut svängarna med roliga idéer. Två personer 

tyckte att bryggeriet upplevdes som gubbigt medan en tyckte att personlig touch var största 
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och en annan tyckte småskaligt beskrev det bäst. Det andra bryggeriet skapade uppfattningar 

som beskrevs som modernt, innovativt och att ha en nyskapande tradition. Detta blandades 

med beskrivningar som propert, seriöst och lokalt. Däremot fanns vissa negativa svar såsom 

att bryggeriet verkar oseriöst, intetsägande och att etiketten var blek. Bryggeri 3 hade mer 

tidsenliga uppfattningar där 70-tal och retro nämns upprepade gånger. Deltagarna tycker att 

bryggeriet verkar hippt, lekfullt och modernt samtidigt som det tolkas som småskaligt men 

mindre lokalt än de andra bryggerierna. Det framgår också att bryggeriet är musikinriktat och 

har en tydlig tanke bakom sin etikett. Bryggeri 4 har en tydligare bild med samtliga svar där 

tradition, historia och klassiskt var ett återkommande tema. Utöver det beskrevs detta bryggeri 

även som stilrent, seriöst och lokalt där Västerbotten speglade sig i svaren. 

 

Smakmässigt gav etiketten från bryggeri 1 blandade förväntningar. Enkätsvaren visar att 

förväntningarna blir både höga och låga av olika personer. Två personer tror att den kommer 

vara lättdrucken och smaka som en enkel lager medan blandade åsikter stod för en besk, 

humlig och klassisk smak. Bryggeri 2 förväntades vara välproducerad, det var även den enda 

som någon trodde skulle smaka smörkola och halm. Däremot fanns felsmaker med som en 

förväntning tillsammans med blaskig. Det fanns även några som svarade att de inte fick någon 

uppfattning alls, vilket är ett återkommande tema för samtliga öl i testet. Etiketten från 

bryggeri 3 tror många deltagare att smaken kommer innehålla citrus. Blommigt, fruktigt, malt, 

kaffe och beska är även återkommande ord. Denna öl uppfattas även att vara av bra kvalitet. 

En person tror den smakar blaskigt och en tror den är lättdrucken. Bryggeri 4 som uppfattades 

traditionellt troddes skulle smaka mer humle, mer beskt och ha en blommig arom. 

Uppfattningen var att det skulle vara välproducerad öl som smakar klassiskt och 

välbalanserat. Enstaka svar förväntade sig en enkel eller tunn öl med beska medan fem 

personer inte hade någon uppfattning. 

 

6 Diskussion 
Resultaten från intervjuer och enkäten diskuteras uppdelat per bryggeri i resultatdiskussionen 

för att få en bild av vad på etiketten som påverkar uppfattningar och förväntningar. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom vi avgränsade oss till Umeås bryggerier fanns det fyra bryggerier att arbeta med. 

Svensson & Starrin (1996, s. 55) nämner att man använder sig av kvalitativ forskning när man 
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vill upptäcka vad det är som sker, och för att komma in på djupet med hur bryggerierna 

arbetar ansåg vi att en kvalitativ intervju med samtliga var det bästa sättet att få reda på hur 

deras tankesätt är under utformningen av etiketter. När intervjuerna genomfördes använde vi 

oss av ett intervjuschema i en semistrukturerad intervjuform som gav oss stor frihet att ställa 

följdfrågor samt anpassa våra redan existerande frågor för att bättre passa in i sammanhanget 

(Bryman & Nilsson 2011, s. 414–419). Detta tillsammans med ett väl utformat 

intervjuschema hoppades vi skulle resultera i en bra beskrivning av intervjupersonernas 

tankesätt. 

 

Enkätundersökningen därefter hade bara öppna frågor där deltagarna själva fick formulera vad 

de fått för intryck förutom några inledande kontrollfrågor med svarsalternativ. Det innebär att 

resultatet består av deras egna ord istället för att vi själva använder våra egna beskrivningar 

som de får rangordna (Bryman & Nilsson, 2011, s. 244). Detta hoppades vi skulle leda till ett 

mer användbart resultat som speglar konsumenternas åsikter tydligare. I efterhand har vi 

diskuterat ifall andra metoder som deltagande observationer eller fokusgrupper hade gett mer 

djupgående svar. Dessa metoder hade säkert gjort det lättare att gå in på djupet om varför 

konsumenter påverkas på det sätt dom gör. Vi anser däremot att enkäterna var effektivare för 

att nå ut till fler konsumenter och nå mer varierade svar. Svaren som visar sig analyserades 

senare med en kvalitativ innehållsanalys där condensation (Malterud, K. 2012, s. 795–805) 

var den huvudsakliga metoden som gjorde resultatet enklare att tolka genom teman. 

Grundkunskaper vi ville att deltagarna i enkäten skulle ha ledde till att vi frågade bryggerierna 

som intervjuats om att dela den via sina Facebooksidor. Däremot var det endast ett bryggeri 

som ville eller hade möjlighet att göra det. Det här känner vi skulle kunna vara en brist i 

validiteten då vi misstänker att majoriteten av deltagarna har en förutfattad preferens till just 

detta bryggeri. Tanken var att dessa bryggerier skulle tillsammans nå ut till rätt sorts personer 

och en bra mängd människor. Med detta i åtanke hade vi kunnat lägga ut enkäten någon 

annanstans. Ett alternativ som har diskuterats är forum för hembryggare. Där hade man också 

kunnat göra antagandet att alla som deltar har ett tidigare intresse och en grundläggande 

kunskap om öl. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Bryggeri 1 

Bryggeri 1 vill genom etiketterna förmedla deras personliga identitet. De anser sig själva vara 

ungdomliga och brygger öl för att det är roligt vilket de vill förmedla med hjälp av humor på 

etiketterna. Enligt resultaten av enkäterna verkar det också ha framgått till konsumenterna då 

flest enligt tabell 5 nämnt bryggeriets identitet med ord som humor, lekfullhet, tar ut 

svängarna och roliga idéer. Dock är det även några som ser bryggeriet som gubbigt, på grund 

av teckningen av en äldre man på etiketten, vilket av intervjuerna att döma inte är något som 

bryggeriet vill förmedla. Eftersom 19 stycken av 29 kollade på ansiktet först verkar det vara 

just den bilden som påverkat intrycket mest. Ifall man utgår från vad Underwood et al. (2001, 

s. 406) sa om att bilder är effektiva för konsumenter att skilja på produkter då de ger snabb 

information kan det antas att bilder också kan vara till en nackdel. Detta genom att 

konsumenten snabbt bildar sig en uppfattning om bryggeriet från bilden och kan därmed 

missa annan information som förmedlas. Tabell 5 visar även på att det finns en del olika svar 

på hur konsumenter uppfattat bryggeriets identitet. Detta kan bero på att bryggeriet inte har 

någon utarbetad mall de följer med sina etiketter utan varje etikett är specifik för just den 

ölen. På grund av det kommer varje etikett förmedla olika saker och kanske inte ge lika tydlig 

bild av bryggeriet som ifall de arbetat med en mall. Detta ser dock bryggeriet som en fördel 

då de inte vill vara låsta vid något utan de vill vara fria att kunna göra vad de vill.  

 

När det kommer till hur bryggeriet arbetar med färg på sina etiketter visar resultaten av 

intervjuerna att de gärna använder ljusa, starka färger som sticker ut. Detta framgår inte som 

märkbart tydligt när man kollar på enkätsvaren. Det finns några som nämnt färg och att de 

skiljer sig i kontrast vilket gör att etiketten sticker ut men de flesta verkar få mer intryck av 

bilden på etiketten. Detta kan bero på att just den etiketten inte förmedlar lika mycket med 

hjälp av färg. Eftersom bryggeriets etiketter ser väldigt olika ut beroende på ölsort finns det 

kanske andra etiketter som tydligare använder sig av färg för att ge intryck till konsumenter. 

Däremot går det att se likheter med det Boudreaux & Palmer (2007, s. 180) skriver om att 

ljusa färger upplevs som mer spännande och fantasifulla. Detta då vissa enkätsvar tyder på att 

kontrasterna i färg gör att bryggeriet känns modernt och lekfullt.  
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På frågan om vad konsumenterna tror ölen kommer smaka utifrån hur etiketten ser ut blev de 

tydligaste svaren besk, bitter och söt humle. Eftersom det inte står någon smakbeskrivning på 

etiketten kan det antas att färgen här har en avgörande roll för smakförväntningarna vilket 

stämmer med det Spence et al. (2010, s. 75) skriver om att färg påverkar hur man upplever 

smak.  

 

6.2.2 Bryggeri 2 

Bryggeri 2 arbetar väldigt lite med att uttrycka vad ölen kommer smaka på sina etiketter. De 

påstod under vår intervju att det är omöjligt att lista ut vad ölen kommer smaka genom att titta 

på den. Istället jobbar de med att upplevas som lokalt och personligt, där egna berättelser ska 

speglas i hur etiketten är utformad. Eftersom de är måna om det lokala och vill använda enligt 

dom bra råvaror beskrev de att en av deras öl har grön etikett för att förmedla att den är 

ekologisk. Detta är i linje med vad Schuldt (2013, s. 818–819) skriver om att grön färg 

förmedlar en naturlig känsla till produkten. Dock har detta inte visat sig i enkätsvaren men det 

beror nog främst på att etiketten i detta fall var beige färg. Enkäten visar att många upplever 

en förväntning om citron i smaken, även halm, beska och en tydlig arom i smakupplevelsen. 

Däremot finns en del negativa svar som felsmaker och att den upplevs som blaskig och 

smaklös också. Åsikterna är delade och man kan inte uttrycka konkret om den upplevs som 

bra eller dålig. Henley et al. (2011, s. 16) skriver om att smak beskrivningar på etiketter 

påverkar konsumenters uppfattning av smak som kanske är något bryggeri 2 bör få fram 

tydligare via etiketten. Detta eftersom svaren från enkäten var så pass olika. Identiteten för 

bryggeriet är också splittrad. De mest nämnda teman är modernt, innovativ, intetsägande, blek 

och att det inte ger någon känsla. Mindre antal deltagare hade svarat att de upplevde 

bryggeriet som antingen seriöst eller oseriöst, lokalt och nyskapande. Det som känns tydligt är 

att många uttrycker liknande termer, men tycker antingen att det är mycket åt ena eller andra 

hållet. Därför tror vi att just denna etikett är svårare att lägga fingret på och tolka på samma 

sätt av olika människor. Någonting de aktivt försöker förmedla med etiketterna är att 

bryggeriet ska upplevas som lokalt. De ser en ökad efterfrågan av lokalt tillverkad öl på pubar 

och restauranger som spelar rakt in i deras händer. Någonting som alltid finns med på 

etiketten är just Umeå. De skiljer inte mycket på vilken ölstil det handlar om, men vill alltid 

spegla Umeå och den lokala aspekten samtidigt som etiketten fångar ögonen när den står på 

hyllan. Schnell & Reese (2003, s. 65) beskriver att det är ett vanligt sätt för mikrobryggerier 

att marknadsföra sig på samtidigt som konsumenter aktivt söker lokala anknytningar för att 

visa lojalitet med det lokala. 
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6.2.3 Bryggeri 3 

Bryggeri 3, som arbetar i sitt kärnmärke med flera ölstilar och med dessa utgår från samma 

mall, tycker att etiketten är viktig för att försöka visa att ölen är mer än man tror den är. 

Denna mall inkluderar en LP-spelare och namnet som alltid har med musikaliska termer att 

göra. Ett citat från vår intervju med bryggeriet lyder “Vi försöker såklart tänka ut en 

musikalisk term som ger någon form av musikalisk betydelse till ölen.”, som kan ses i tabell 1. 

Detta lyser igenom i enkätsvaren där vissa uttryckt att de känner en tydlig tanke och att det 

uppfattas som musikinriktat. All text på deras etiketter är även på engelska vilket kan tolkas 

som den största bidragande faktorn till att detta bryggeri uppfattades som internationellt och 

mindre lokalt än de andra. Detta framgick dock inte för alla då det fortfarande fanns deltagare 

som skrivit att bryggeriet upplevs otydligt och att de inte får någon känsla av deras identitet. 

Just på denna etikett fanns de olika sorternas malt och humle utskrivet. Kollar man sedan på 

svaren från enkäten är det en stor del av deltagarna som beskrivit deras förväntade 

smakupplevelse med ord som blommig, citrus och fruktig, vilket saknas från samtliga andra 

etiketter i undersökningen. Just denna etikett har ett stort parti bakgrund som är färgat orange 

precis som namnet på ölen vilket är placerat i den svarta LP-spelaren i mitten på framsidan. 

Elliot & Maier (2014, s. 108) nämner att färger har en påverkan på hur man attraheras till 

saker. Här kan man tolka det som att färgen är direkt avgörande för den förväntade 

smakupplevelsen. Zampini et al. (2007, s. 977) förklarar att orange dryck kan ge intrycket av 

apelsinsmak, och gul citronsmak. I det här fallet kan man fundera om möjligheten att detta 

stämmer överens med färg på etikett också stämmer. 

 

En uppfattning som skiljer sig från vad bryggeriet tänk och konsumenterna uppfattat är en 

retro-modern stil. En stor del av enkätdeltagarna såg bryggeriet som 70-talistiskt och retro 

med en lekfull och modern vinkel. Bryggeriet öppnade för tre år sedan och har inte antytt att 

de vill uppfattas så under intervjun. Under intervjun påpekade de att etiketten i sin helhet 

troligtvis är den viktigaste aspekten när folk ska prova en ny öl. De använder sig av sina 

ingredienser som finns utskrivna på samtliga öl som erbjuds, men går efter att få en 

helhetsbild i sina etiketter för att locka kunderna till att köpa just den ölen. 
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6.2.4 Bryggeri 4 

Med bryggeri 4 var det väldigt tydligt vad de vill förmedla med sina etiketter. Från 

intervjuerna framgår det att de vill förmedla kulturhistoria, de vill visa Västerbotten och gör 

detta genom att berätta historier om olika platser i Västerbotten. Ytterligare ett tydligt inslag i 

deras etiketter är att de alltid har med en svartvit, gammal bild från platser i Västerbotten för 

att återigen förmedla en historisk känsla till konsumenterna. Detta visar sig också tydligt i 

resultaten av enkäterna där en stor majoritet nämnt ord som tradition, historiskt och klassiskt. 

De flesta som svarade på enkäten tittade först på den gröna kvadraten eller namnet som står i 

kvadraten. Detta tyder på att formen av etiketten var det som gav det första intrycket till 

konsumenter. Att just formen av etiketten sticker ut är intressant då bryggeriet själva nämner 

att de vill ha en form som är annorlunda och sticker ut mot andra bryggerier. Eftersom Ares et 

al. (2011, s. 692) nämner att visuell struktur är en av de viktigaste faktorerna för att skapa 

förväntningar till konsumenter innebär det att bryggeri 4 till stor del använt sig av detta för att 

skapa intresse hos konsumenter. Det kan också antas att detta är anledningen till att många 

enkätsvar anser att etiketten upplevs som stilren.  

 

Bryggeri 4 använder även länet och det lokala i mycket av sina etiketter. Detta verkar fungera 

på det sätt Hede & Watne (2013, s. 213) och Schnell & Reese (2003, s. 65) pratar om där man 

vill humanisera varumärket genom att skapa en platstillhörighet och få konsumenter att känna 

gemenskap utifrån geografiska platser. Från enkätsvaren är det också tydligt att många 

uppfattar bryggeriet som lokalt och känner anknytning genom detta.  

 

Bryggeri 4 använder sig också tydligt av färg i designen av etiketterna. De förklarar att de 

genom färgen vill ge en tydlig signal till konsumenter om vad det är för typ av öl och även i 

vissa fall förmedla ett budskap om ölen. Enkätsvaren visar att de flesta får smakförväntningar 

av till exempel en välbalanserad öl, humle och blommig arom. I detta fall är det svårt att 

avgöra ifall färgen haft någon påverkan på den förväntade smaken. Texten verkar ha gett mer 

intryck om smakupplevelser då det i underrubriken står “välbalanserad ipa” samt att texten 

förklarar att det finns en blommig arom. Smaken av humle kan dock tänkas förtydligas av 

färgen då den kan ge anknytningar till grön humle. Detta skulle vara i linje med vad Zampini 

et al. (2007, s. 977) skriver om att färg påverkar hur man upplever smaker och i 

sammanhanget kan grön färg ge förväntningar om humle i smaken.  

 



 24 

6.3 Vidare forskning  

Denna studie har gett indikationer på vad konsumenter får för intryck när de ser en etikett. 

Den visar på vilka delar av etiketten som utmärker sig mest och hur konsumenter uppfattar 

dessa delar. Eftersom studien är kvalitativ kan det behövas vidare kvantitativ forskning som 

tydligare förklarar ifall dessa resultat speglar konsumenter i allmänhet och även om det gäller 

bryggerier i allmänhet. En kvantitativ studie skulle också kunna specificera tydligare vilka 

delar av etiketten som påverkar mest och huruvida olika konsumentgrupper påverkas olika.  

 

7 Slutsats 
Gemensamt för alla bryggerier är en tanke att förmedla ett budskap via etiketter. Däremot gör 

det dock på olika sätt och med olika metoder. Genom att lägga störst fokus på olika delar av 

etikettens utformning har alla olika styrkor för att nå konsumenter. Dock har inget av 

bryggerierna en utarbetad plan för att uppnå detta, de vill förmedla vad de gillar och hoppas 

att konsumenterna också uppskattar det. I diskussionen finns det tecken på att bryggerierna 

arbetar efter många tekniker som stämmer överens med forskningen i området utan att det är 

planerat. Ställer man resultaten mot varandra visar det sig även att i vissa fall kan delar av 

etiketterna dock misstolkas eller uppfattas på andra sätt än vad bryggerierna egentligen tänkt. 

Detta ser vi som ett resultat av att det som sagt inte finns någon utarbetad plan för att nå 

konsumenter. Det verkar som att alla bryggerier har hittat sin del av marknaden i Umeå men 

vi anser att det borde läggas ner mer tid på att utforma en plan för vad det är man vill 

förmedla och vilka kunder man vill nå för att säkerställa att produkterna uppfattas så tydligt 

som möjligt. 
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 I 

Bilaga 1 - Enkätundersökning 

	
Enkätundersökning	om	öletiketter 

Denna	enkät	kommer	vara	en	del	till	ett	examensarbete	som	undersöker	vad	etiketter	kan	skapa	för	sorts	
förväntningar	på	en	ölflaska.	Syftet	med	arbetet	är	att	undersöka	hur	du	som	konsument	uppfattar	etiketter	
och	ölflaskor.	Därför	önskar	vi	att	du	kan	ta	10–15	minuter	av	din	tid	att	delta	i	undersökningen	för	att	hjälpa	
oss	med	vårt	syfte.	Alla	svar	kommer	behandlas	konfidentiellt	och	du	som	deltagare	kommer	ha	full	anonymitet	
efter	undersökningen	som	kommer	finnas	publicerad	på	Restauranghögskolans	hemsida	när	uppsatsen	är	
färdig. 
 
Vi	som	genomför	studien	är; 
Simon	Westling,	j.simonwestling@gmail.com 
Christoffer	Berggren,	christofferberggren88@gmail.com 
 
Tack	för	din	medverkan! 
 

Ålder 
• 20	-	30	
• 31	-	40	
• 41	-	50	
• 51	-	60	
• 61	+	

 

	 Kön 
• Man	
• Kvinna	
• Annat	

 

	 Hur	ofta	handlar	du	öl	på	systembolaget? 
• Mindre	än	en	gång	per	månad	
• 1	gång	per	månad	
• 2	gånger	per	månad	
• 3	gånger	per	månad	
• 4	eller	fler	gånger	per	månad	

	 Vilka	ölstilar	köper	du	oftast? 
• Pale	ale	
• IPA	/	APA	
• Övrig	ale	
• Ljus	lager	
• Mörk	lager	
• Porter	&	stout	
• Syrlig	öl	
• Veteöl	
• Övrigt	______________	

  



 II 

Bryggverket	–	Janne	Shuffle 

 
Vilken	del	av	denna	etikett	tittar	du	på	först? 
_____________________________________________ 
 

	 Har	du	sett	denna	flaska	&	etikett	förut? 
• Ja	
• Nej	

 

Beskriv	utförligt	hur	du	upplever	bryggeriets	identitet	genom	etikettens	utseende. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Beskriv	hur	du	tror	ölen	kommer	smaka	utifrån	etikettens	utseende. 
_____________________________________________________________________ 
 

	 	



 III 

Westerbottens	bryggeri	-	Hummelholm 

 
Vilken	del	av	denna	etikett	tittar	du	på	först? 
_____________________________________________ 
 

	 Har	du	sett	denna	flaska	&	etikett	förut? 
• Ja	
• Nej	

 

Beskriv	utförligt	hur	du	upplever	bryggeriets	identitet	genom	etikettens	utseende. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Beskriv	hur	du	tror	ölen	kommer	smaka	utifrån	etikettens	utseende. 
_____________________________________________________________________ 
 

	 	



 IV 

U&Me	Beer	-	UPA 

 
Vilken	del	av	denna	etikett	tittar	du	på	först? 
_____________________________________________ 
 

	 Har	du	sett	denna	flaska	&	etikett	förut? 
• Ja	
• Nej	

 

Beskriv	utförligt	hur	du	upplever	bryggeriets	identitet	genom	etikettens	utseende. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Beskriv	hur	du	tror	ölen	kommer	smaka	utifrån	etikettens	utseende. 
_____________________________________________________________________ 
 

	 	



 V 

Beer	Studio	-	Long	play 

 
Vilken	del	av	denna	etikett	tittar	du	på	först? 
_____________________________________________ 
 

	 Har	du	sett	denna	flaska	&	etikett	förut? 
• Ja	
• Nej	

 

Beskriv	utförligt	hur	du	upplever	bryggeriets	identitet	genom	etikettens	utseende. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Beskriv	hur	du	tror	ölen	kommer	smaka	utifrån	etikettens	utseende. 
_____________________________________________________________________ 
 
	 	



 VI 

Preferens 

 
Vilken	av	dessa	väljer	du	helst	nästa	gång	du	köper	öl? 

• UPA	
• Long	play	
• Janne	shuffle	
• Hummelholm	

 

Motivera	kort	varför	du	skulle	välja	just	den	ölen. 
__________________________________________________ 
 
 


