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Sammanfattning 

Produktlansering är en utmaning för företag som verkar på dagens väletablerade marknader 

där produkterna i hög grad betraktas som homogena. Konsumenternas beslutsprocess skiljer 

sig med avseende på produktens karaktär och eftersom lanseringen till stor del avgör 

produktens framgång ställs höga krav på företagen. Lanseringsstrategier måste anpassas efter 

rådande omvärldsförhållanden, konsumentens preferenser och produktens egenskaper för att 

uppnå önskad genomslagskraft.  

 

Studien har genomförts på uppdrag av Spendrups med avsikt att utforma en strategi för lyckad 

lansering av produkter på den svenska ölmarknaden. Öl är en produkt som generellt betraktas 

som homogen, vilket innebär att aktörer på ölmarknaden måste tillföra mervärden till sin 

produkt för att positionera ölet i konsumentens medvetande. Vi vill belysa komplexiteten vid 

marknadsföring av öl då existerande lagar, regler och restriktioner begränsar kreativiteten hos 

företagen. Ölkonsumenter har visat sig vara svåra att nå med traditionell marknadsföring då öl 

tillhör kategorin ”low involvementprodukter” vilka inte kräver vidare eftertanke från 

konsumenten innan köpet. Det faktum att ölkonsumenten inte tycks uppfatta 

marknadskommunikation försvårar för företagen att skapa medvetenhet kring nya produkter 

och differentiera dem från konkurrerande varumärken. 

 

I huvudsak baseras studien på en kvantitativ enkätstudie bland Systembolagets besökare i 

Umeå som vid studietillfällena haft för avsikt att köpa öl. Enkäten bestod av två delar. Den 

första syftade till att kartlägga konsumenternas upplevda preferenser innan köpet och den 

andra delen avsåg att studera hur konsumenten i praktiken väljer öl, vilka faktorer som 

påverkar valet samt till vilken grad. För att säkerställa vårt resultat testades teoretiska 

hypoteser statistiskt med korstabeller och proportionstest av det empiriska materialet. 

Enkätstudien kompletterades med en semistrukturerad intervju med Spendrups marknadschef, 

Mats Liedholm, i syfte att generera ett större djup i vår kunskap.  

 

Vår studie styrker att ölkonsumenter är en komplicerad population. Ölkonsumenternas 

preferenser innan köpet motsäger i hög grad hur de väljer öl i praktiken. Genom att 

segmentera populationen efter vid vilket tillfälle de främst konsumerar öl, kunde vi kartlägga 

vilka faktorer som påverkar olika grupper av konsumenter vid det faktiska valet av öl. Av 

produktens fysiska faktorer värderades smak och kvalitet högst av den allmänne 

ölkonsumenten. Studien visar även att ölkonsumenter väljer öl som passar deras 

självtillskrivna image, varför det är av stor vikt att skapa en tydlig identitet för ett nytt öl som 

stämmer överens med målgruppens image. En identitet som framhävs genom 

marknadskommunikation som framkallar associationer till abstrakta känslor och 

karaktärsdrag vilka konsumenten eftersöker i ett öl, exempelvis avkoppling, gemenskap och 

glädje. Enligt vår studie är anspelningar av denna karaktär de mest effektiva i syfte att 

positionera ölet i konsumentens medvetande. Eftersom att marknadsföring av öl präglas av 

lagar, regler och restriktioner som begränsar kreativiteten, framhäver vår studie alternativa 

kommunikationskanaler. Ölkonsumenter tenderar att influeras av moderna opinionsledare så 

som bloggar, Facebook och andra elektroniska forum. Joint promotion med andra varumärken 

bör likaså vara effektiva vid lansering av öl, då ölkonsumenter gärna väljer ett öl de kan 

associera till mat och annat tilltugg. Spendrups kan räkna med synergieffekter om gör en ”line 

extension” där den nya ölen går under något av deras välkända varumärken, eftersom 

konsumenten i hög grad väljer ett visst öl för att varumärket är bekant. Sist men inte minst 

kan vi fastställa att konsumenter framhåller att de vill att ölproducenter ska förespråka 

ansvarsfull konsumtion. Att de sedan inte baserar sitt val på detta beror antingen på att inga 

uttalade etiska alternativ existerar, eller att andra faktorer har större betydelse vid valet av öl. 
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1. Inledning 
Med detta inledande kapitel avser vi att skapa en grundläggande förståelse hos läsaren för 

ämnet produktlansering. Kapitlet inleds med en redogörelse för ämnesvalet, vilket syftar till 

att skapa en förståelse för vårt intresse, varför vi valt att behandla produktlansering och 

fördelarna med att skriva på uppdrag. Ämnesvalet följs av problembakgrunden vilken 

redogör för produktlanseringens problemområden och det teoretiska gap vi med vår studie 

avser att fylla., Vidare i kapitlet följer problemformulering samt studiens syfte. Avslutningsvis 

redogör vi för nödvändiga avgränsningar, använda begrepp samt en förklaring av studiens 

disposition. 

 

1.1 Ämnesval 

Under våra studier vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har samtliga kurser inom 

marknadsföring stärkt vårt intresse för ämnet. Vi har dessutom tidigare valt att fördjupa oss 

inom marknadsföring då våra respektive kandidatuppsatser behandlade strategier för att lyfta 

och stärka ett varumärke. Vi såg marknadsområdet produktlansering som en naturlig 

fortsättning till våra tidigare empiriska studier då detta ämnesområde är nära relaterat till 

varumärkesuppbyggnad. Eftersom ämnet inte berörts nämnvärt i någon av våra tidigare 

marknadsföringskurser, såg vi detta uppsatstillfälle som en chans att fördjupa våra kunskaper 

inom området. Vår utgångspunkt för studien var att inleda ett ”samarbete" med ett företag i 

syfte att erhålla ett praktiskt lanseringsproblem som vi kunde nyttja som exempel för vår 

studie. Med grund i vår empiriska studie och teoretiska referensram avsåg vi därefter att bidra 

med aktuella underlag beträffande hur konsumenter väljer och öka förståelsen för vilka 

faktorer som påverkar deras val av produkt. Vi menar att denna kunskap bör anses värdefull 

vid utformningen av nya lanseringsstrategier för ”samarbetsföretaget”, eftersom kunskap 

beträffande hur konsumenter gör sina val, underlättar matchning av deras preferenser, vilket 

skapar goda grunder för framgång (Vrontis, 1998, s. 78, 84).  

I vår strävan att finna ett givande ”samarbete” bestämde vi ett antal kriterier vilka ett 

”samarbetsföretag” skulle uppfylla för att kunna bidra till studiens kvalitet. Till att börja med 

ville vi att företaget skulle vara produktproducerande, då vi uppmärksammat en komplexitet 

ur ett marknadsföringsperspektiv kring homogeniseringen av produkter och svårigheten att stå 

ut bland konkurrerande produkter, vilken vi menar skulle vara intressant att studera djupare. 

Det var även nödvändigt att produkten i fråga hade en lättidentifierad och tillgänglig 

kundgrupp för att den kvantitativa datainsamlingen skulle vara genomförbar inom vår 

begränsade tidsram. Utöver detta fann vi det av stor vikt att ”samarbetsföretaget” hade en 

motiverad marknadsenhet som var villig att avsätta viss tid till vår studie och att denne 

uppfattade ”samarbetet” som ett utbyte av information från båda parter. Från tidigare 

erfarenhet av mindre lyckade samarbeten med näringslivet var detta väsentligt för att 

slutresultatet av studien skulle nå önskad kvalitet.  
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Grundat på ovanstående kriterier skickade vi en förfrågan till Spendrups, ett av Sveriges 

största dryckesföretag, där vi förklarade våra idéer för studien. Marknadschefen Mats 

Liedholm visade intresse för våra idéer och presenterade egna infallsvinklar beträffande 

produktlansering, vilket skulle öka nyttan av studien för Spendrups del samt underlätta 

genomförandet av vår studie då vi erhöll ett specifikt lanseringsprojekt att studera, nämligen 

öl.  

1.2 Problembakgrund 

Etablerade produktmarknader blir allt mer mättade vilket innebär att konkurrensen tätnar 

bland rivaliserande varumärken. Produkter inom samma kategori betraktas ofta som 

homogena, vilket ökar kraven på företagen att tillföra mervärden till sina produkter för att 

differentiera dem från konkurrerande varumärken. (Grönroos, 2009, s. 351) Vid lansering av 

nya produkter ställs höga krav på företagen. En väl planerad och genomförd lansering utgör 

grunden för produktens framgång i och med att processen innefattar allt från att fastställa 

produktens attribut till hur dess fördelar ska kommuniceras för att produkten ska framkalla 

önskade associationer och således positioneras i konsumentens medvetande. (Bosch et al, 

2005, s. 108-111; Chandra, 2009, s. 58-61; Orth & Malkewitz, 2008, s, 67; Sharp, 2001, s. 

739) 

Produktlansering är inte något nytt fenomen och i dagsläget finns det en stor mängd forskning 

och studier att tillgå inom ämnet. Något som går att utläsa från en majoritet av de studier som 

genomförts är dock att det inte går att skapa någon allmän teori som beskriver den optimala 

produktlanseringen. Problemet kan härledas till att produkter i stor utsträckning betraktas som 

homogena inom sin kategori, medan heterogeniteten mellan olika produktkategorier är för 

omfattande för att anpassas under en standardiserad lanseringsstrategi. Konsumentens 

beslutsprocess ser dessutom olika ut beroende på produktens karaktär, det vill säga om den 

kräver high eller low invlovement från konsumenten, vilket förstärker behovet av anpassade 

lanseringsstrategier. (Chandon et al, 2009 s. 1-2; Sharp, 2001, s. 739-744) 

Framstående forskare såsom Keller har dock gjort försök till att formulera generella modeller 

för faktorer som påverkar en lansering, men utan någon större framgång. Vi är tveksamma till 

att en generell produktlanseringsteori går att finna då vi menar att strategin måste anpassas 

efter produkten och dess omgivning och därför på sin höjd kan generaliseras för en specifik 

produktkategori. (Chandon et al, 2009 s 1-2; Sharp, 2001, s.739-744) De generella modeller 

forskare hittills genererat gällande produktlansering menar vi är alltför allmängiltiga för att 

bidra vid framtagandet av en strategi för en specifik produkt. Som framtida marknadsförare 

anser vi att det är väsentligt att detta problem synliggörs för läsaren, eftersom 

produktlansering är en kostsam process. Det är således viktigt att vi som framtida 

marknadsförare inser vikten av anpassade lanseringsstrategier samt vilka faktorer en sådan 

bör utformas efter, då produkter sällan erbjuds mer än en chans att lyckas. 

Produktlansering inrymmer ett stort antal moment och faktorer som kan tänkas påverka 

produktens slutgiltiga framgång. Att kartlägga marknaden och välja ett lämpligt målsegment 

vars preferenser stämmer överens med den specifika produkten är en grundförutsättning för 

en lyckad positionering. Utformningen av marknadsfrämjande åtgärder måste vara väl 

anpassade till målgruppen för att framkalla medvetenhet och önskade 

varumärkesassociationer hos konsumenten, vilket innefattar allt från val av 

kommunikationskanal till budskapets utformning. (Chandra, 2009, s. 58-61; Weinstein, 2006, 

s. 126) Lanseringsprocessen skiljer sig av naturliga skäl mellan olika produktkategorier 

eftersom vikten av delarna i processen varierar beroende på produktens karaktär. En 

tandborste och en lyxyacht är exempelvis allt för heterogena för att kunna lanseras med 
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samma modell. En yachtspekulant kommer troligtvis inte att utsättas för ”point of purchase” 

meddelanden så som ”köp tre lyxbåtar, betala för två” i ett showroom, vilket är en vanligt 

förekommande strategi för att öka försäljningen i livsmedelsbutiker av till exempel 

tandborstar.  

En produktkategori vars förutsättningar förändrats markant under de senaste sex åren är 

alkoholprodukter. Sedan den nya lagen för alkoholprodukter trädde i kraft 2004 har flera 

restriktioner som hämmat lanseringen av alkoholprodukter upphört och nya möjligheter har 

därmed skapats. Möjligheter som till stor del inte gynnat de svenska bryggerierna utan främst 

underlättat för utländska aktörer att komma in på den svenska marknaden, varvid 

konkurrensen ökat ytterligare. Det enda som gynnat de svenska aktörerna är att möjligheten 

till marknadskommunikation av öl till viss del blivit mer tillgänglig. Då det inte finns någon 

vedertagen teori för hur en produktlansering bör utformas och då den svenska 

alkoholmarknaden befinner sig ”på kanten” mellan ett nytt och gammalt förhållningssätt till 

lansering av alkohol, finns det idag ingen anpassad lanseringsstrategi för öl. I detta scenario 

finner vi ett tydligt teoretiskt gap vilket vi med denna studie har för avsikt att fylla.     

Trots att restriktionerna för alkohol i och med den nya alkohollagen blivit färre, vill vi 

framhålla att komplexiteten kring lansering och marknadsföring av öl kvarstår. I enlighet med 

de restriktioner, lagar och regler gällande alkoholhaltiga drycker som går att finna i 

Alkohollagen (1994:1738) 4 kapitlet i Sveriges rikes lag, vilken kompletteras med EU-

direktiv, skapas en utmanande infallsvinkel för vår studie. Exempelvis finns det restriktioner 

som skapar begränsningar för hur marknadskommunikationen får utformas, vart denna får 

distribueras samt i vilken utsträckning. Sveriges rikes lagar och regler kommer i sin tur 

kontrollera hur kampanjer och erbjudanden utformas. Sveriges regering vill förespråka 

hälsosamma konsumtionsvanor varvid det finns strikta regler för i vilka sammanhang 

varuprover och gåvor får delas ut.  

Systembolagets policy försvårar likaså lanseringen av öl. Systembolaget har som policy att 

varken skapa eller förespråka merköp av produkter hos konsumenten, vilket betyder att de 

produkter de tar in i sitt försäljningssortiment, till utseendet inte får avvika i allt för stor 

utsträckning från övriga produkter inom kategorin.  En policy som således begränsar 

öltillverkarnas kreativitet i design av ölflaska och etikett. (www.systembolaget.se) Utöver 

lagar, regler och restriktioner måste produktlanseringsstrategier anpassas efter 

omvärldsförhållanden, produktens karaktär samt hur konsumenten väljer, vilket innebär att 

tillgänglig forskning och teori i vår referensram endast är begränsat applicerbar på öl eftersom 

denna produkt i de flesta fall inte utgjort studieobjekt för forskningen. Vi har upplevt en brist 

på tidigare forskning kring lansering av alkoholhaltiga drycker som går att applicera på 

svenska bryggeriprodukter. Av den anledningen hoppas vi att vår studie av vilka attribut som 

påverkar kundens val av öl kan generera ny kunskap som kan användas som underlag för 

Spendrups i deras framtida lanseringar. Dessutom avser vi att tillföra ett värde även för andra 

forskare inom det marknadsekonomiska fältet genom att visa på hur en lanseringsstrategi för 

en produkt inom en produktkategori som är präglad av speciella förutsättningar kan byggas 

upp. För att utforma en modell av denna karaktär menar vi att det är nödvändigt att utveckla 

kunskap om hur konsumenter väljer och vad som påverkar deras beslut för att därefter skapa 

en lanseringsstrategi som får kunden att välja en specifik produkt framför en annan.  

“Success is a science; if you have the conditions, you get the result.” 

Oscar Wilde 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion formulerar vi följande forskningsproblem: 

Vilka faktorer påverkar konsumentens val av öl? 

1.4 Syfte 

Syftet är att kartlägga vilka attribut som påverkar konsumentens val av öl. Genom att 

beskriva, analysera samt värdera dessa attribut avser vi att skapa förutsättningar för att 

vägleda ett företag till genomförandet av en framgångsrik lansering av öl. 

1.5 Exempelföretaget Spendrups 

Spendrups är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet 1897. VD för företaget idag 

är Jens Spendrup som är den 3:e verksamma generationen i bolaget. Spendrups har idag 1 100 

medarbetare och omsätter cirka 2,7 miljarder svenska kronor varje år. Företaget erbjuder 

drycker för alla tillfällen men är mest förknippat med sitt ölsortiment vilket bland annat 

innefattar varumärkena Spendrups, Mariestads, Norrlands Guld och Heineken. Utöver öl så 

marknadsför Spendrups även viner samt alkoholfria drycker, så som Loka och Trocadero. 

(www.spendrups.se) 

Spendrups affärside är att vara ett självständigt dryckesföretag som säljer kvalitetsdrycker 

genom ett kundnära, kreativt och effektivt arbetssätt. Företaget har en vision om att uppfattas 

som branschens bästa bolag och ett företag som lever upp till drömmen att göra bra 

dryckesprodukter till dryckesupplevelser i världsklass. (www.spendrups.se) 

1.6 Begränsningar 

”Samarbetet” med Spendrups innebär att studien begränsats till att endast innefatta lansering 

av produkter inom kategorin öl på den svenska marknaden. Som vi tidigare nämnt måste 

lanseringsstrategin anpassas till den specifika produkten, varför studiens resultat endast 

kommer att öka kunskapen beträffande hur konsumenter genomför sina val inom 

produktkategorin öl. Övriga produktkategorier och tjänster har således uteslutits från vår 

studie 

Den kvantitativa enkätstudien innefattar endast ölkonsumenter i Umeå kommun. Anledningen 

till detta är vår begränsade tidsram. Undersökningens karaktär kräver vår fysiska närvaro vid 

insamlandet av det empiriska materialet, vilket betyder att ett utökat insamlingsområde kräver 

mycket tid i form av förflyttning mellan insamlingsplatserna. För att öka studiens 

generaliserbarhet menar vi att en rikstäckande undersökning hade varit nödvändig, eftersom 

det finns en möjlighet till att ölkonsumenters preferenser skiljer sig mellan olika regioner i 

landet, något vi i denna studie utifrån tid inte haft möjlighet att genomföra. Visserligen hade 

vi kunnat förflytta oss mellan Umeå och dess kranskommuner men detta skulle varken 

påverkat studiens resultat nämnvärt eller ökat dess trovärdighet då studien fortfarande inte 

skulle innefatta hela Sveriges befolkning.  

Den optimala lanseringen av öl på den svenska marknaden baseras på hur konsumenter väljer, 

vilka faktorer som påverkar deras val och i vilken utsträckning. Vår kvantitativa 

konsumentstudie hade kunnat kompletteras med kartläggning av tidigare framgångsrika 

produktlanseringar samt en studie i syfte att utreda hur tidigare resultatrika strategier 

utformats. Vi hade exempelvis kunnat studera försäljningssiffror och genomföra kvalitativa 

intervjuer med de aktörer på ölmarknaden som tidigare lyckats med sina produktlanseringar. 

Accessen i en sådan studie hade troligtvis varit låg, då vi antar att de företag som lyckats på 
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marknaden inte är villiga att dela med sig av sina strategier ur konkurrenssynpunkt. Av den 

anledningen är kvalitativa intervjuer inte aktuella i vår studie. Vi har emellertid genomfört en 

mindre omfattande kompletterande semistrukturerad intervju med Mats Liedholm, Spendrups, 

för att öka vår kunskap beträffande hur aktörer på ölmarknaden ser på och hanterar de 

begränsningar och utmaningar som marknadsföring av alkoholhaltig dryck innebär.  

De huvudsakliga tillvägagångssätten för produktlansering på den svenska alkoholmarknaden 

är att lansera produkten på Systembolaget eller via restauranger och serveringar. Vi har valt 

att endast studera lansering via Systembolaget då det är den största distributionskanalen för öl. 

(www.systembolaget.se) Att distribuera enkäten på en servering där kunden nyttjat rusdrycker 

skulle innebära problem eftersom alkohol påverkar människans omdöme (Ainsworth, 2009, s. 

1). Dessutom är Norrland, enligt Liedholm, inte prioriterat vid specifika lanseringskampanjer 

för distributionskanaler utanför Systembolaget. På grund av otillräcklig access till prioriterad 

restaurang, pub och nattklubbsverksamhet har vi valt att utesluta dessa distributionskanaler 

för öl från vår studie. 

Något vi vill förtydliga är att när vi talar om nyttan av vår studie menar vi främst för lansering 

av svenska varumärken, eftersom Spendrups inte har full kontroll över lansering av sina 

utländska varumärken då marknadsaktiviteter kring sådana styrs och planeras i 

ursprungslandet. 

1.7 Uppsatsens upplägg 

För att besvara vårt syfte har vi valt att utgå från att studera vilka faktorer som påverkar 

ölkonsumenten i dennes val av öl. Vi kommer således i följande kapitel redovisa en teoretisk 

referensram vilken innehåller fem attribut som kan påverka ölkonsumenten i dennes val av öl 

nämligen segmentering, produkten, marknadskommunikation, kommunikationskanaler samt 

etik och moral. För att studera hur varje enskilt attribut påverkat ölkonsumenten kommer vi 

med ölkonsumenten som utgångspunkt koppla teorin till empirin för att därefter analysera och 

diskutera de attribut som påverkat konsumenten samt till vilken grad. För att göra detta så 

överskådligt som möjligt har vi valt att ”väva samman” empiri, analys och diskussion under 

ett kapitel och istället dela upp dessa utifrån de fem attributen.  

Alla fem attribut är uppbyggda av faktorer vilka utgör de variabler som kunnat påverka 

ölkonsumenten i dennes val av öl och är således de variabler som legat till grund för de frågor 

vi ställt i vår enkät.  För att demonstrera i vilken utsträckning varje enskild faktor påverkat 

ölkonsumenten och därigenom kunna rangordna dessa separat från de attribut de tillhör, har 

en sammanställning av alla dessa faktorer gjorts vilken kommer att redovisas efter det att de 

fem attributen diskuterats.  

Den huvudsakliga anledningen till varför vi valt detta tillvägagångssätt är för att eliminera 

onödiga upprepningar samt göra det mer överskådligt och enkelt för läsaren att se sambandet 

mellan teori, empiri, analys och diskussion. Avsikten med dessa fem delar samt 

sammanställningen av faktorerna är att de ska skapa ett resultat som visar vilka faktorer som 

är viktiga för ölkonsumenten då denne gör sitt val av öl. Utifrån detta resultat kommer vi i 

studiens slutsats visa på hur en lanseringsstrategi för en öl bör utformas och då med 

ölproducenten Spendrups som utgångspunkt.  
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1.8 Begreppsförklaring 

I syfte att underlätta förståelsen hos läsaren har vi sammanställd en begreppsförklaring som 

beskriver begrepp och definitioner vi valt att använda. 

Evoked set: En handfull produkter vilka konsumenten uppfattar som acceptabla och gör sitt 

slutgiltiga val ifrån. 

Give away: Gåvor som företag delar ut gratis i marknadsföringssyfte. 

Heterogen produkt: En produkt vars egenskaper skiljer sig från konkurrerande produkter 

inom samma kategori. 

Heuristik: Mentala genvägar för att underlätta beslutsfattande av mindre avancerad 

karaktär. Exempelvis att konsumenten fortsätter köpa samma tandkräm som denne vuxit upp 

med. 

Homogen produkt: En produkt vars attribut inte skiljer sig nämnvärt från konkurrerande 

produkter inom samma kategori. 

Low involvementprodukt: En produkt av sådan karaktär som inte kräver någon särskild 

eftertanke från konsumenten innan köpet. 

Marknadsmix: En utgångspunkt för planerade marknadsaktiviteter. Baseras ofta på fyra P; 

produkt, påverkan, pris och plats. 

Modern opinionsledare: Trendsättare som startar debatt kring ämnet istället för att agera 

expert och drar till sig människor som delar samma åsikt. 

Opinionsledare: Trendsättare som ofta uppfattas som expert inom ett visst område genom att 

vara mycket påläst. Har stort inflytande och påverkar andra genom att skickligt kommunicera 

och förmedla nya idéer.  

Point of purchase: Strategi för att fånga konsumentens uppmärksamhet i butik, exempelvis 

via specialerbjudanden, skyltar eller annan marknadsföring på plats. 

Line extension: Lansering av en produkt inom samma produktkategori som tillhör samma 

varumärke.  
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2. Svensk alkoholmarknad 
Kapitlet syftar till att förse läsaren med en grundförståelse beträffande de lagar, regler och 

restriktioner som begränsar kreativiteten vid lansering och marknadsföring av öl. Sveriges 

rikes lag, EU-direktiv samt Systembolagets restriktioner kommer belysas för att tydliggöra 

komplexiteten för ölproducenter att nå ut till sin målgrupp och differentiera sina produkter 

från konkurrerande varumärken på marknaden.  

 

2.1 Alkohollagen och EU-direktiven 

Sveriges medlemskap i EU år 1995 medförde att det svenska alkoholmonopolet gällande 

tillverkning, partihandel, import och export av alkohol löstes upp och den nya Alkohollagen 

(SFS 1994: 1738) trädde i kraft (SOU 2000:59). Mycket har hänt sedan dess och den svenska 

alkoholpolitiken närmar sig sakta men säkert ett mindre strikt förhållningssätt till alkohol. 

EU-direktiven står över Sveriges rikes lag och dessa direktiv lägger mindre vikt vid 

alkoholens påverkan ur den sociala aspekten och hälsoperspektivet, vilket har varit en central 

angelägenhet i svensk alkoholpolitik. (Cisneros Örnberg, 2009, s. 13-14; Eriksson, 2004, s. 

240) 

Svensk lag är i dagsläget fortfarande strikt jämfört med övriga Europa, men lättas 

kontinuerligt upp av EU-direktiven. Gällande öl berör förändringarna fyra övergripande 

områden. Alkoholmonopolets avvecklande medförde att restriktionerna för produktion, 

import, och grossistförsäljning av alkohol lättades upp avsevärt. För att producera och sälja 

alkohol krävs fortfarande tillstånd men efter EU-inträdet är dessa godkännanden mindre 

komplicerade att erhålla. Införselreglerna har likaså ändrats, vilket medför att privatpersoner 

får importera större mängder för eget bruk. Regleringen av maximal alkoholhalt för öl har 

också tagits bort. Tidigare fick ett starköl innehålla maximalt 5,6 procent alkohol. Det fjärde 

området gäller beskattningsförändringar. I och med Sveriges restriktiva alkoholpolitik har 

regeringen tidigare försökt dämpa bruket av drycker med hög alkoholprocent genom 

ickeproportionell, hög skattesats. Enligt det nya beskattningssystemet av öl så är skatten 

proportionell mot alkoholhalten. Dock ligger de svenska skatterna avsevärt högre än i övriga 

Europa. (Eriksson, 2004, s. 239-240)  

Beträffande marknadsföring av öl har den nya alkohollagen (1994:1738) bidragit med nya och 

mer frikostiga möjligheter för att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Förändringarna gäller 

för alkoholhaltiga drycker under 15 procent och innefattar därmed drycker så som öl. Enligt 

Sveriges riksdag är regelverket för dessa drycker idag väldigt generöst utformat då 

möjligheterna för marknadsföring i tv, tidningar och genom andra annonsbilder ökat. Tv-

reklam för alkohol är således lagligt i Sverige, men trots detta finns det fortfarande 

restriktioner som gör det förbjudet för svenska tv bolag att sända alkoholreklam, vilket 

drabbar exempelvis Kanal 4. 2006 blev det även tillåtet att använda sig av produktplacering 

av alkoholprodukter i exempelvis tv program och filmer i Sverige, något som vidgar 

möjligheterna för alkoholmarknadsföring ytterligare. Enligt Sveriges riksdag, Motion 
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2009/10:So233, försvarande av friheten från alkoholreklam, samt 4 kapitlet 11 b § i 

alkohollagen (1994:1738) får den tillåtna marknadsföringen för alkoholhaltiga drycker dock 

inte utformas på så sätt att drycken kan förväxlas med produkter av högre alkoholhalt. 

(Eriksson, 2004, s. 244; www.riksdagen.se) 

Nya alkohollagen (1994:1738) i kombination med EU-direktiven har även orsakat nackdelar 

för de svenska bryggerierna. Tidigare var de svenska skatterna höga jämfört med övriga 

Europa vilket ledde till att utländska bryggerier inte såg någon nytta med att lansera sina 

produkter på den svenska marknaden. Den nya lagen kom dock att medföra lättade 

skatterestriktioner för import vilket medförde att utländska bryggerier fått upp ögonen för 

Sverige och därmed har konkurrensen på den svenska ölmarknaden ökat. Att dessa bryggerier 

även kan kringgå svensk lagstiftning i sin marknadsföring, genom exempelvis att sponsra 

utländska idrottsevenemang som sänds i svensk tv har skapat diskussioner bland svenska 

bryggerier. (Eriksson, 2004, s. 242-244) 

2.2 Systembolaget 

Syftet med Systembolaget är att alkoholhandeln ur ett folkhälsoperspektiv skall drivas utan 

privat vinstintresse för att reducera alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar i 

möjligaste mån. Detta är anledningen till att Systembolagets detaljhandelsmonopol gällande 

alkoholhaltiga drycker kvarstår efter inträdet i EU. (SOU 2000:59)  

2.2.1  Systembolagets policy 

Systembolaget har som policy att förespråka ett miljövänligt tänk och en god 

alkoholkonsumtionskultur. Således arbetar systembolaget aktivt med att inte uppmuntra 

konsumenten till merköp. Systembolagets policy menar att lockande förpackningar eller gåvor 

som kommer med produkten uppmuntrar konsumenten till att göra köp de egentligen inte 

planerat och således skapar ett merköp. (www.systebolaget.se)  

Systembolaget ansvarar även för hur produkterna placeras i butiken och i enlighet med 

policyn ovan får marknadsföring inte förekomma, varvid ingen produkt medvetet kommer att 

placeras på en plats som framhäver denna framför en annan i marknadsföringssyfte. 

Produkterna som finns i butiken ska således ha samma förutsättningar som sina konkurrenter 

vad gäller placerig och skyltning i butik. (www.systembolaget.se)    

2.2.2 Systembolagets inköpsprocess 

Systembolagets verksamhet styrs företrädesvis av 5 kapitlet 1 § alkohollagen (1994:1738). 

Som monopolinnehavare på den svenska alkoholmarknaden ska Systembolaget erbjuda ett 

brett sortiment som utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv anses godtagbart. Systembolagets 

marknadsanalytiker och kategoriansvariga ansvarar för lanseringsplanen, vilken lägger 

grunden för årets offertförfrågningar och inköp. Varje månad skickas offertförfrågningar till 

samtliga registrerade leverantörer med specifika önskemål på exempelvis en produkts 

karaktär, prisintervall och ursprungsland. De produkter som fångar Systembolagets intresse 

utsätts för ett blindtest där de jämförs med övriga utvalda produkter. Därefter köper 

Systembolaget in de produkter som erhållit högst medelpoäng från deras experter. Utöver det 

ordinarie sortimentet finns ett tillfälligt och ett beställningssortiment. (www.systembolaget.se) 
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2.2.3  Systembolagets produktinformation 

Systembolaget tillhandahåller produktinformation för alla de produkter som finns i butiken. 

Dessa går att återfinna på hyllkanten vid varje produkt och redovisar för ölets beska, fyllighet 

och sötma samt ursprungsland och för vilka maträtter den kan tänkas passa. Dessutom delges 

en kortare beskrivning av produktens smak. (www.systebolaget.se)     

 

Figur 2; ”produktinformation”  (www.systembolaget.se) 

Figur 1: ”Systembolagets inköpsprocess” (www.systembolaget.se) 
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3. Utgångspunkter 
I detta kapitel avser vi att redogöra för tillvägagångssättet för denna samhällsvetenskapliga 

studie. Inledningsvis kommer vi att beskriva tidigare erfarenheter som frambringat intresse 

för produktlansering och således ligger till grund för ämnesvalet. Därefter presenteras tankar 

kring hur vår filosofiska ståndpunkt påverkat studien, följt av en beskrivning av fallstudiens 

perspektiv. Läsaren får avslutningsvis en detaljerad redogörelse för hur vår teoretiska 

referensram tagit form och vilka krav vi ställt på sekundär information för att underlätta en 

kritisk granskning av studien. 

 

3.1 Förförståelse 

Människans perspektiv och sätt att tolka företeelser är subjektiva och skiljer sig åt mellan 

olika individer. Förförståelse är således ingenting medfött, utan begreppet har sin grund i den 

enskilde individens teoretiska, praktiska och allmänna erfarenheter och detta kan försvåra ett 

objektivt synsätt hos författarna då förförståelsen är ett faktum som inte går att bortse ifrån. 

(Montgomery & Qvarsell, 2001, s. 152-153; Johansson Lindfors, 1993, s. 25) Med avsikt att 

underlätta läsarens kritiska bedömning av studien har vi i detta avsnitt redogjort för våra 

tidigare erfarenheter vilka kan ha påverkat våra värderingar, val, tolkningar och således 

studiens utformning.  

Grunden för vår teoretiska förförståelse återfinns i våra studier vid Handelshögskolan vid 

Umeå universitet, där vi båda under tre års tid studerade Service managementprogrammet 

följt av ett fjärde år, där vi för närvarande studerar magisterprogrammet i marketing. Inom 

ramen för Service managementprogrammet läste vi kurserna: service management 

introduktionskurs, marknadsföring A, service marketing C samt marketing ethics C som alla 

berör marknadsföring ur olika perspektiv. Under vårt fjärde år har vi hitintills läst marketing 

D vilket innefattar consumer behavior, marketing research, advanced market analysis samt 

executive decision making. Vi har således en god förförståelse för marknadsföring i stort, men 

däremot har området produktlansering inte berörts nämnvärt i någon av dessa kurser. För att 

eliminera risken att vår teoretiska referensram enbart baseras på teorier vi tidigare behandlat i 

samband med våra studier, inledde vi vår teorisökning med att finna en bred bas inom ämnet. 

Nio böcker och 98 artiklar lästes, varav 47 artiklar kom att användas till vår teoretiska 

referensram. Samtliga böcker har använts, dock endast i inspirationssyfte. Eftersom 

produktlansering är ett nytt område för oss, ansåg vi det även nödvändigt att studera ett stort 

antal artiklar för att fördjupa vår kunskap. Vi utesluter dock inte att vår teoretiska förförståelse 

har påverkat hur vi tolkat de teorier vi studerat, då framstående forskade inom 

marknadsområdet vilka vi känner igen sedan tidigare, även frekvent refereras till inom 

produktlanseringsteorin. I och med att vår uppsats har sin grund i en kvantitativ studie vars 

enkät till fullo baseras på vår breda teoretiska referensram, vilket innebär att de frågor som 

förekommer i enkäten är hämtade från tidigare studier och undersökningar, menar vi dock att 

vår teoretiska förförståelse inte kan påstås ha inverkat på studiens trovärdighet.  
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Vår praktiska förförståelse är begränsad. Ingen av oss har deltagit i planering av 

produktlansering i någon av de organisationer vi arbetat inom. Den information vi fått ta del 

av i samband med produktlansering på arbetsplatsen har varit av samma karaktär som den 

information vilken förmedlas direkt till konsumenten. Vare sig man arbetar i butik eller 

innehar rollen som konsument så menar vi att det inte går att undvika att påverkas av 

företagens ansträngningar och strategier i samband med produktlansering, trots att viss 

information avviker vid den mentala selektiva processen.  I övrigt så har ingen av oss någon 

relation till Spendrups sedan tidigare. I utgångsläget kände vi endast till att Spendrups är en 

av Sveriges ledande distributörer av läsk och alkoholhaltiga drycker. Att vår förförståelse 

kring företagets arbetssätt är låg kan gynna oss i vår studie, detta då tidigare kunskap för hur 

Spendrups arbetar med produktlanseringar och vilken information företaget utformar dessa 

ifrån kunnat begränsa oss i vår kreativitet. En djupare förförståelse för hur Spendrups arbetar 

med produktlanseringar skulle kunnat ge oss fullbordad information för hur företaget 

uppfattar marknaden och därmed leda in oss på en färdigt utformad strategi. Vi menar dock 

att när ölmarknaden nyligen genomgått en stor förändring, där nya lagar och regler skapats, är 

det av större intresse att framkalla ny kunskap om marknaden och utifrån detta bygga upp en 

ny och anpassad lanseringsstrategi, än att skapa kunskap utifrån en strategi som kan vara 

föråldrad. 

Vi har dessutom begränsad praktisk erfarenhet av öl som produkt då ingen av oss funnit tycke 

för denna dryck. Vår brist på erfarenhet innebär att vi inte har några egna referenspunkter för 

vilka attribut som påverkar valet av öl hos en ölkonsument och vi har därav kunnat ställa oss 

objektiva till ämnet. Vi har således inte några egna erfarenheter för vilka faktorer som bör 

undersökas och därav kommer de undersökningsvariabler vi använt oss av enbart från 

befintliga teorier och tidigare genomförda studier inom ämnet. Ett sådant tillvägagångssätt har 

varit gynnande för vår studie då vi har för avsikt att vara objektiva och finna ett orsak-

verkansamband vilket analyseras utifrån befintliga teorier. Att lägga till 

undersökningsvariabler i studien efter eget tycke skulle kunna medföra att egna värderingar 

vävdes in i analysen av dessa, något vi i denna studie inte har för avsikt att göra då vi vill 

mäta och kartlägga fakta. 

3.2 Verklighetssyn  

Syftet med studien är att kartlägga vilka attribut som påverkar konsumentens val av öl. Vi 

avser således att finna ett samband mellan orsak och verkan, en kunskap som kan vara till 

fördel för Spendrups vid kommande lanseringar. Det finns således ingen plats för subjektiva 

tolkningar kring individuella konsumenter i vår studie. I motsats till det 

socialkonstruktivistiska synsättet antar vi att det finns en given verklighet och vår intention är 

att så objektivt som möjligt identifiera och beskriva dess natur. För att kunna studera och 

förklara verkligheten är sådana antaganden nödvändiga och vägleder oss som kunskapare 

genom studien. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 21) Enligt Abnor och Bjerke (1994, s. 268) är det i 

praktiken omöjligt att arbeta efter ett helt och hållet objektivt förhållningssätt, då vi som 

forskare inte kan bortse från vår förförståelse och våra värderingar vid genomförandet av 

studien. För att höja den analytiska nivån bör dock utrymmet för subjektiva värderingar vara 

begränsat (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 268).  

Som forskare erhåller vi större möjlighet till ett neutralt förhållningssätt genom att basera 

studien på en kvantitativ kundundersökning, då detta medför att vi är ”passiva” vid 

insamlandet av det empiriska materialet och påverkar således inte respondenterna i någon 

riktning. Tillvägagångssättet kan kopplas samman med verklighetssynen objektivism, då 

denna innebär att sociala företeelser betraktas som yttre fakta vilka forskaren inte har 

möjlighet att påverka. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 196; Johansson Lindfors, 1993, s. 40)  
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3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vår avsikt med den empiriska studien är att förklara den verklighet som råder genom att 

bekräfta eller förkasta teoretiska hypoteser. Syftet är att studera hur och varför konsumenter 

väljer en specifik öl, för att därefter kartlägga vilka faktorer som påverkar utfallet av en 

lansering på den svenska ölmarknaden. Något vi tror kan uppnås genom att utföra en 

kvantitativ undersökning bland systembolagets besökare för att studera vad som påverkar 

deras val av öl. Denna information kommer att kompletteras med sekundär information från 

en semistrukturerad intervju med Mats Liedholm.  Att undersökningen i huvudsak baseras på 

en enkätstudie underlättar en objektiv ståndpunkt för oss som forskare och ökar 

förutsättningarna för en generell återspegling av verkligheten, utan större inblandning av 

subjektiva tolkningar (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 190). Detta förhållningssätt tyder på en 

positivistisk kunskapssyn vilken vanligen sammanfaller med den objektiva synen på 

verkligheten vilken vi tidigare argumenterat för (Johansson Lindfors, 1993, s. 44-45). 

Replikerbarhet är ett viktigt inslag i den positivistiska vetenskapssynen vilket innebär att 

studien skall ge samma utfall om den genomförs på nytt av andra forskare, under samma 

förutsättningar, med samma upplägg som vårt. (Patel & Davidson, 1991, s. 28) I och med att 

studien i huvudsak är av kvantitativ karaktär kan vi som forskare behålla vår objektiva 

ståndpunkt då vi inte påverkar respondenternas svar mer än via formuleringen av 

enkätfrågorna. Detta i kombination med att vårt empiriska underlag analyseras utifrån 

hypoteser och teori i stället för subjektiva tolkningar ökar replikerbarheten för studien.  

3.4 Forskningsansats  

Befintliga teorier utgör basen för vår empiriska studie i syfte att öka den vetenskapliga 

tyngden i vår uppsats. Vårt syfte är att studera vilka faktorer som utgör den optimala 

lanseringen av en produkt på den svenska ölmarknaden, baserat på hur kunden väljer sitt öl. 

Ambitionen är att framställa ett underlag som Spendrups kan nyttja i sina kommande 

lanseringar. Vår teoretiska referensram inrymmer olika teorier från marknadsföringens grenar 

vilka vi bedömt som väsentliga för ämnet produktlansering. Utifrån dessa teorier har vi format 

hypoteser avsedda att testas i verkliga sammanhang genom vår empiriska studie, vilket 

innebär att angreppssättet är av deduktiv karaktär. (Patel & Davidson, 1991, s. 26) 

En deduktiv ansats är vanlig när forskare avser testa befintlig teori. Enkätfrågorna i vår 

kvantitativa studie baseras på vår teoretiska referensram. Det empiriska materialet som 

genereras av enkätundersökningen analyseras därefter med hjälp av befintlig teori i enlighet 

med den deduktiva forskningsansatsen. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 108; Patel & Davidson, 

1991, s. 26) Vårt vetenskapliga förhållningssätt och verklighetsuppfattning innebär att vi har 

för avsikt att finna ett samband mellan orsak och verkan. Således menar vi att ett deduktivt 

angreppssätt förefaller naturligt.  

3.5 Studiens perspektiv 

Halvorsen (1992, s. 37-38) menar att det är väsentligt att initialt fastställa studiens perspektiv 

eftersom författarens synvinkel påverkar utfallet av studien. Denna uppsats är skriven i 

ölproducerande företags intresse eftersom att syftet med studien är att skapa en kunskap för 

vilka attribut som påverkar konsumentens val av öl, med avsikt att skapa förutsättningar för 

en framgångsrik lansering av öl. Av den anledningen baseras vår studie i huvudsak på den 

kvantitativa enkätundersökning vilken genomfördes på Systembolagets kunder i Umeå. Vi har 

för avsikt att med grund i konsumenternas åsikter och motiveringar kring varför de väljer ett 

visst öl, kunna bidra med kunskap som kan vara till nytta för Spendrups vid kommande 

produktlanseringar i syfte att erhålla större genomslagskraft på marknaden. Vi anser att det är 
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av större allmännytta att utveckla en strategi som baseras på konsumenternas åsikter snarare 

än ölproducenters tidigare tillvägagångssätt, eftersom det är hur väl ölet möter 

konsumenternas preferenser som slutligen avgör huruvida lanseringen blir lyckad eller ej.  

3.6 Den teoretiska referensramens uppbyggnad 

Då studien avser Sverige, som har ett relativt speciellt förhållande till alkohol, har vi i den 

mån det varit möjligt sökt studier utfärdade inom detta område eller i länder som har liknande 

attityd till alkohol. Vid efterforskningen av teorier har vi därav använt oss av väl valda sökord 

för att finna artiklar av relevant karaktär. Exempelvis har vi uteslutit att ta med studier utförda 

i länder där alkoholpolitiken skiljer sig markant från Sveriges. Vi har således fokuserat på 

studier utförda i Norden alternativt Australien vilka utgör länder där relationen till alkohol kan 

liknas med de förhållanden vi lever i. Vår tidigare kunskap och kännedom om teorier kring 

kundbeteende och brand equity har medfört att vi till en början hade en bred bas av sökord att 

utgå ifrån, exempelvis product launch, segmentation, share of market, communication, joint 

promotion, public relations, attitude, ethics och moral. För att få ett djup och utökad specifik 

information för denna studie har dessa sökord sedan kombinerats med sökord så som alcohol, 

beer och drinking. Att utgå från en mer allmän bild av konsumentbeteende och brand equity 

och komplettera med studier enbart riktade till alkoholmarknaden i vår teoriinsamlingsprocess 

gör att vi förutom att ha fått en bredare kunskap inom ämnet, även minimerat risken för att 

utelämna delar av grundläggande forskning, vilket en teoretisk referensram som endast 

fokuserat på alkoholbranschen skulle kunnat göra. 

3.6 .1 Uppställda krav för sekundär information 

Vid valet av de teorier som kom att ligga till grund för vår teoretiska referensram har vi tagit 

hänsyn till de kriterier som Johansson Lindfors ställt upp. Detta betyder att vi i vår 

insamlingsprocess utgått från att uppnå en teoretisk mättnad samt ställt krav på källans äkthet, 

att källan är oberoende samt att källan är aktuell. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88) De teorier 

som utgör den teoretiska referensramen i denna studie kommer således uteslutande från källor 

hämtade genom artiklar. Detta på grund av att vi strävat efter att ta del av den senaste 

forskningen inom området och för att kunna uppfatta teorierna i dess helhet, vilket bidrar till 

att vi dessutom kan styrka teoriernas äkthet och kritiskt värdera resultatet av studien. Att 

endast läsa referat i vetenskapliga artiklar skulle försvåra värderingen av trovärdigheten i 

studierna, då referat i regel endast sammanfattar resultatet av en studie. 

I sökprocessen för artiklar har databaserna Business Source Premier och Emerald Fulltext 

utgjort grunden för de sökmotorer som använts. För att läsa in oss på ämnet och skapa en 

grundläggande förståelse för produktlansering, brand equity och konsumentbeteende har vi 

använt oss av kompletterande litteratur. Dessa inspirationskällor, vilka går att finna under 

specificerad rubrik i studiens källförtäckning
1
, har således legat till grund för de sökord som 

använts vid insamlandet av teorier. För att få en god teoretisk grund och uppnå en teoretisk 

mättnad lade vi ner mycket tid på denna process då vi under fyra veckors tid arbetade med att 

samla in, läsa och sammanställa artiklar. En sammanställning av vår litteratursökning med 

ämnesområde, använda sökord, antal lästa artiklar samt de urval vi använt oss utav går att 

finna i appendix.
2
 Vi har utgått från att uppnå en hög teoretisk aktualitet genom att använda 

oss av den allra senaste forskningen. Dock har ett visst överseende för publiceringsår varit 

nödvändigt. Som vi tidigare nämnt är empiriska studier, beträffande vilka attribut hos en 

produkt som påverkar konsumentens val, en bristvara i studiesammanhang och studier som 

dessutom är utförda på alkoholprodukter är nästintill obefintliga. Av denna anledning har vi i 

                                                           
1
 Se källförtäckning, s. 133-134 

2
 Appendix 1 
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vissa fall använt oss av studier som är något äldre. Vi anser att den kunskap vi tagit del av 

från dessa studier inte påverkats av ålder och därför menar vi att dessa bör inkluderas 

eftersom de berikar vår teoretiska referensram. Dessutom har vi funnit att flertalet studier 

baserats på samma erkända forskare, exempelvis Keller och Aaker och av den anledningen 

har vi i vissa fall valt att gå tillbaka till äldre artiklar för att ta del av deras grundteorier. Vi 

menar att när dessa teorier fortfarande används i pågående forskning bör de även kunna ses 

som relevanta för oss.  
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4. Teori 
Kapitlet presenterar den teori vilken ligger till grund för vår empiriska studie. Läsaren guidas 

genom fem områden som tillsammans utgör en lyckad lansering av öl. Efter att ha tagit del av 

vår teoretiska referensram hoppas vi att läsaren erhållit en förståelse för vikten av anpassade 

lanseringsstrategier. Kapitlet avslutas sedermera med en sammanfattande modell av vårt 

bidrag till produktlanseringsteorin. 
 

 
 

I denna teoretiska referensram fokuserar vi på fem huvudområden; segmentering, produkten, 

marknadskommunikation, kommunikationskanaler samt etik och moral vilka utgör de mest 

centrala delarna vid lansering och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Då det inte finns 

någon tidigare studie för vad som påverkar konsumentens val av alkoholprodukt i Sverige har 

dessa fem områden arbetats fram med inspiration av Kellers (2003, s. 596) åtta dimensioner 

av brand equity. För att kunna leda vår studie i rätt riktning i enlighet med det syfte vi avser 

att undersöka valde vi dock att anpassa och bearbeta dessa dimensioner till de fem ovan 

nämnda. Kellers åtta originaldimensioner innefattar medvetenhet, attribut, varumärkets 

fördelar, image och varumärkesassociationer, tankar om varumärkesrelaterad information, 

känslor, attityd samt erfarenhet (Keller, 2003, s. 596-597). Alla dessa områden är dock 

fortfarande relativt outforskade empiriskt vilket betyder att vilken eller vilka av dessa 

dimensioner som påverkar kundens val av produkt samt i vilken utsträckning fortfarande är 

delvis okänt. Det finns därmed en utmaning i att utveckla en djupare kunskap beträffande 

dessa dimensioner och deras effekt på konsumenten. En kunskap som skulle vara vägledande 

för att förstå vad kunden baserar sitt val av alkoholprodukt på och hur detta medvetet eller 

omedvetet influeras av marknadsaktiviteter. (Anselmsson et al, 2008, s 64-65; Da Silva & 

Alwi, 2008, s. 122) Den teoretiska bas som presenteras kommer således ligga till grund för 

den empiriska studie vi avser att göra, vars mål är att fylla det teoretiska hålrum som existerar 

för vilka attribut som bidrar till en lyckad produktlansering och i vilken utsträckning, ur en 

alkoholprodukts synvinkel. 

4.1 Teorisammanfattning 

För att ge läsaren en god överblick i de delar som tillsammans utgör vår teori kommer vi 

inledningsvis presentera en modell av de attribut som ligger till grund för en lyckad lansering 

av en alkoholhaltig produkt. Denna modell kommer fortsättningsvis att guida oss genom 

uppsatsen. Modellen kommer i första hand att visa vägen genom studiens teoridel där vi 

kommer att börja med området segmentering varför detta attribut kommer vara markerat i 

modellen. Allteftersom vi arbetar oss igenom studiens olika teorier kommer modellen att 

finnas med i rubriken och markera det område som behandlas och således visa läsaren vart i 

teorin denne befinner sig. 
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Figur 3 ”Attributen för en lyckad lansering” (Egen modell) 

För att öka förståelsen för de bidrag varje enskilt attribut för med sig har vi valt att göra en 

enklare sammanställning av detta i modellen nedan. Något som kan vara väsentligt att 

uppmärksamma läsaren på redan i detta tidiga skede av studien, är att det i vissa fall kan vara 

svårt att göra en skarp avgränsning för vilka attribut som bidrar med respektive 

undersökningsvariabel eftersom att de fem attributen till viss del påverkar varandra. Det går 

dock inte att bortse från något av attributen då de alla utgör en lika stor del i skapandet av en 

lyckad lansering. Att aktivt utelämna någon del skulle således leda till en ofullständig analys. 

De variabler som avses undersökas under respektive attribut visas i modellen nedan.  

Denna modell kommer även att återkomma i studiens avslutande del. Eftersom att vi har valt 

att väva samman empiri, analys och diskussion och dela upp dessa tre delar utifrån de fem 

attributen kommer modellen att finnas med i ”inledningen för varje attribut” för att därigenom 

förtydliga för läsaren vilket attribut som behandlas och vilktet attribut i ordningen detta är.  

 

Figur 4  ”Undersökningsvariabler för respektive attribut ” (egen modell) 

 
-demografiska faktorer 

-psykografiska faktorer 

 

-den fysiska produkten 

-identitet & image 

 

-effektiv marknadsföring 

-skapa en känsla 

-public relations 

-joint promotion 

-synergieffekter 

-företagets etik 

-konsumentens moral 
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                  Segmentering 
 

 

 

Uttrycket och konceptet marknadssegmentering myntades av Wendell Smith 1956 och har 

sedan dess varit en naturlig del i marknadsstrategin (Van Raaij & Verhallen, 1994, s. 49). Till 

en början ansåg marknadsförare att det var ett problem då det började växa fram olika 

segment av konsumenter på marknaden vars smak och beteende skilde sig åt. Idag har dock 

den generelle marknadsföraren ändrat uppfattning då förståelsen för segmentering och de 

fördelar som detta kan föra med sig ökat. Segment och segmentering upplevs idag mer som en 

möjlighet än ett hot. Att definiera ett relevant målsegment är dock en av de svåraste tillika 

viktigaste utmaningarna en marknadsförare ställs inför. En alltför snäv segmentering 

begränsar möjligheterna att ta tillvara på varumärkets potential, samtidigt som en för vid 

segmentering kan medföra att de ansträngningar och resurser som investerats i 

marknadsaktiviteter kan ses som överflödiga då den önskade effekten uteblir. (Weinstein, 

2006, s. 116, 126) Ölkonsumenter är en grupp som detta problem gör sig extra tydligt inför. 

De är homogena på så sätt att de alla dricker öl men anledningen till varför de väljer ett 

specifikt öl kan skilja sig markant (Heimonen et al, 2009, s. 946). Vid marknadsföring och 

lansering av ett öl kan det således vara avgörande huruvida företaget väljer att rikta sig mot 

öldrickare i allmänhet eller om man koncentrerar sig på ett segment öldrickare som 

konsumerar drycken av en speciell anledning. (Weinstein,  2006,  s. 116, 126)          

4.2.1 Vägen till segmentering 

En förutsättning för att segmentera en marknad är att det går att urskilja grupper av 

konsumenter där preferenserna är homogena inom gruppen men skiljer sig från andra grupper. 

Att preferenserna skiljer sig åt måste kunna härledas till antingen personliga variabler eller 

situationsfaktorer för att homogena grupper skall kunna formas. Personliga variabler 

innefattar demografiska faktorer som exempelvis inkomst och ålder, samt psykografiska 

faktorer som exempelvis livsstil och värderingar. Till situationsfaktorer räknas konsumentens 

beteende och geografiska variabler. (Chandra, 2009, s. 58-61; Green & Krieger, 1991, s. 20; 

Orth et al, 2004, s. 98) Ytterligare en förutsättning för att segmentering skall vara till nytta är 

att segmentens preferenser måste vara stabila över tid för att deras köpbeteende tillförlitligt 

skall kunna förutspås. När marknadsföraren erhållit förståelse för marknaden och utvärderat 

attraktiviteten hos segmenten väljs ett eller flera målsegment ut. Attraktiviteten hos 

segmenten bedöms av dess identifierbarhet, storlek, åtkomlighet samt hur mottagliga 

konsumenterna i segmentet bedöms vara för marknadsaktiviteter. För varje målsegment 

utvecklas därefter en positioneringsstrategi och en marknadsmix för att lämpligast nå ut till 

konsumenten med marknadsbudskapet. (Van Raaij & Verhallen, 1994, s. 49) Studier har visat 

att de företag som delat upp sin marknad i mindre segment, för att kunna göra en mer 

individanpassad marknadsmix, har lyckats bättre än de företag som utformat en marknadsmix 

anpassad att tillfredställa en större grupp människor. Ju fler och mer specifika segment ett 

företag delar upp sin målgrupp i desto bättre respons kommer företaget få från sina kunder. 

(Chandra, 2009, s. 58-61; Erickson, 1992, s.1747; Schroer, 1990, s.47) Det ultimata skulle 
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med andra ord vara att göra en unik kommunikationsplan för varje enskild individ, en taktik 

som i det långa loppet skulle vara ohållbar. Varje enskilt företag måste avgöra vart gränsen 

går för när extra nedlagt arbete inte är försvarbart för den utdelning det ger. Beroende av 

företagets storlek och dess marknad besitter alla företag unika förutsättningar, vilket gör att en 

universal modell för hur ett företag bör dela upp och utforma aktuella segment inte går att 

finna. Dock har det visat sig att företag som bryter ner segmenten och anpassar 

marknadsmixen i större utsträckning också kan finna det försvarbart att lägga ner en större 

budget för detta ändamål. Även fast företaget når ut till färre individer leder en anpassad 

marknadsföring till att en större procent av de personer företaget når kommer att svara på 

marknadsföringen, varvid en högre kostnad för marknadsföring räknat per träffad person är 

rättfärdigad.   (Chandra, 2009, s. 82-83)    

Tidigare forskning har visat att psykografiska faktorer så som livsstil, värderingar och 

preferenser är de i synnerhet mest framgångsrika variablerna för att segmentera en ölmarknad. 

Beträffande berusningsmedel i allmänhet är det tydligt att livsstil och värderingar är 

avgörande faktorer för vilken inställning konsumenten har till alkohol samt hur och på vilket 

sätt denne väljer att konsumera rusdrycker. Utifrån konsumentens livsstil och de associationer 

och föreställningar denne har beträffande under vilka omständigheter alkohol ska konsumeras, 

kan segment urskiljas. Föredrar segmentet exempelvis att sitta ner och avnjuta en öl i goda 

vänners lag eller använder de öl som rent berusningsmedel när de ska på nattklubb? Att 

fastställa och kontrollera antaganden som dessa är väsentligt för att kunna säkerställa att 

produkten anpassas och riktas mot rätt segment. (Orth et al, 2004, s. 107-108)  

Segmenteringens bidrag för en lyckad lansering  

Lanseringen av en alkoholhaltig dryck kommer att påverkas av hur tillvida företaget lyckats 

hitta sitt segment och rikta sin produkt gentemot detta. För att vara framgångsrik på detta 

område måste företaget har kunskap om hur segmentet ser ut, vad som gör det homogent, vad 

de har för preferenser samt hur detta segment skiljer sig i förhållande till andra segment. 

Konsumenter av alkoholhaltiga drycker segmenteras på bästa sätt utifrån livsstil och 

värderingar vilket innebär faktorer så som sysselsättning, levnadssituation samt deras 

uppfattning för när och i vilket syfte alkohol bör konsumeras. (Green & Krieger, 1991, s. 20; 

Orth et al, 2004, s. 98) Företaget måste även, utifrån lönsamhet, värdera hur många segment 

de ska rikta sig mot och hur storleken av dessa segment ska se ut. Det vill säga hur nischat 

företaget vill vara i utformningen av sin marknadsmix. (Chandra, 2009, s. 82-83) För att öka 

kunskapen beträffande hur en ölmarknad bör segmenteras samt hur kunden baserar sitt val av 

produkt utifrån segment har följande hypoteser ställts upp;  

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan psykografiska faktorer och kundpreferenser.  

 

Hypotes 2: Det öl som kunden väljer är anpassat för ett stort segment. 
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                        Produkten 

 

 

Öl som produkt 

Alkoholhaltiga drycker som är anpassade för att kunna konsumeras på plats benämns RTD-

produkter (ready to drink). Dessa innefattar öl, cider och färdiga blanddrycker vilka tillhör 

kategorin low involvementprodukter (Zanten, 2005, s. 25-27). Low involvmentprodukter är 

en produktkategori som kännetecknas av att de är relativt billiga och utgör en låg nivå av risk 

för kunden. Exempelvis kommer en kund inte lägga ner lika mycket tid och eftertanke vid 

köpet av RTD-produkter som vid köpet av en ny bil, vilket är en high involvementprodukt. 

Information som tas emot av kunden gällande low involvementprodukter behandlas ofta 

passivt och eftersökning av information på egen hand uträttas sällan i någon större 

utsträckning. (Chandon et al, 2009, s. 1-2; Sharp, 2001, s.739-744) Med kundens bristande 

intresse för att ta till sig information angående low involvementprodukter kan informativa 

reklamer via medier så som tv och radio erhålla dåligt gensvar från konsumenterna. Ett 

faktum som har lett till att många företag med low involvementprodukter i allt större 

utsträckning börjat fokusera på marknadsföring direkt i butiken, det vill säga ”point of 

purchase” marknadsföring. (Chandon et al, 2009, s. 1-4) 

Starköl och andra alkoholhaltiga drycker lever dock under speciella förhållanden jämfört med 

andra low involvementprodukter. Exempelvis kan alkoholhaltiga drycker enligt svensk lag 

bara säljas på en plats förutom i barer och på serveringar, Systembolaget. Systembolagets 

egna regler gör det omöjligt för ölproducenten att nyttja exempelvis point of 

purchasemarknadsföring, kontrollera produktens placering eller bestämma produktens pris. 

Begränsningar som innebär att all möjlighet till kommunikation med kunden i butiken 

uteslutande baseras på produkten i sig. (Soscia et al, 2010, s. 115) Eftersom den faktiska 

produkten visat sig innefatta viktiga attribut vid kundens val av low involvementprodukt och 

då distributionsförfarandet för alkoholprodukter är unikt, anser vi att det har varit viktigt att 

behandla produkten i sig som en av de variabler som påverkar kundens val av öl. För att täcka 

upp alla aspekter av produktens inverkan på kunden avser vi att behandla både den fysiska 

och pysiska produkten.  Vi kommer således att inleda med att diskutera den fysiska produkten 

för att sedan övergå till produktens identitet.  

4.3.1. Öl som fysisk produkt 

Genom att undersöka kundens ögonrörelser och vad som faller i dennes fokus, både innanför 

och utanför butiken, har forskare kunnat fastställa att det som skapar störst uppmärksamhet 

för low involvementprodukter är utseendet på produkten, annonseringen av pris och rabatter 

inne i butiken samt att produkten differentierar sig från konkurrerande varor.  Dessutom finns 

det studier som visar att kundens val av produkt till viss del styrs av dess placering. 

Undersökningar har visat att kunden utifrån en uppsättning alkoholprodukter, för vilka 

kännedomen är densamma, alltid tenderar att välja den flaska som är placerad på någon av de 

övre raderna i mitten. Något som enligt Candon et al. beror på att konsumenten intalat sig att 

de bästa produkterna är de som placerats högre upp. ( Chandon et al, 2009, s. 1-4) 
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Att en viss öl säljer bättre än en konkurrerande kan förslagsvis bero på produktens 

förpackning, priset på produkten eller utformningen av produktens etikett. Med andra ord kan 

kundens val av öl påverkas av produktkännetecken som är väl synliga och jämförbara för 

kunden. (Bosch et al, 2005, s. 108-111; Orth & Malkewitz, 2008, s, 67; Sharp, 2001, s. 739) 

Anledningen till detta beror på att öl vanligtvis är en relativt billig produkt som kunden inte 

utför stora efterforskningar kring innan köptillfället, samt att människor vid dessa tillfällen 

använder heuristiska mentala genvägar för att skynda på och underlätta sitt beslutstagande. 

(Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12)  

Heuristiska genvägar bygger till stor del på att konsumenten litar på de produktsignaler som 

fångar deras uppmärksamhet, exempelvis flaskans form och storlek, procenthalt, beskriven 

smak eller etikettens design. För att en produkt ska vinna en kunds uppmärksamhet måste 

produkten på något sätt differentiera sig från andra produkter inom samma produktkategori. 

Differentiering kan därmed sägas vara synonymt med att skapa synliga och jämförbara 

skillnader hos produkten. (Sharp, 2001, s. 744) Ett exempel på en alkoholhaltig dryck som 

med enkla medel lyckats att differentiera sig från andra drycker inom samma kategori, är 

Sierra Tequila Silver. Genom att utforma korken som en röd mexikansk hatt, har produkten 

fått ett unikt utseende som genom tiderna lockat många nya kunder. Kännetecken som kunden 

direkt kan se och jämföra borde således betraktas som mycket värdefulla. (Orth & Malkewitz, 

2008, s, 64-65) För att skapa försäljning genom en tilldragande produkt bör denna 

differentieras från andra produkter på ett sådant sätt att de karakteristiska drag som visar på ett 

mervärde för kunden framhävs. Kan ett visst öl generera ett högre mervärde för konsumenten 

än dess konkurrenter kan kunden komma att skap positiva preferenser för detta.  Anledningen 

till varför en kund väljer en produkt över en annan beror således på att den specifika 

produkten kan erbjuda något som ökar värdet för kunden. Exempelvis kan tydliga och 

jämförbara varumärkeskännetecken så som pris ses som en relevant faktor för konsumenten 

att titta på, varvid dessa kännetecken bör framhävas. Pris kan dock utvärderas på två olika 

sätt, antingen använder kunden priset för att finna den billigaste och enligt kunden den mest 

prisvärda produkten, alternativt att priset ses som en indikation på kvalitet där ett högre pris 

återspeglar en bättre produkt. (Bosch et al, 2005, s.108-111; Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-

12; Sharp, 2001, s.743-745)  

Företag bör dock vara medvetna om att mervärde hos en produkt kan innebära olika saker för 

olika personer, då det i praktiken innebär att framhäva de kännetecken som är viktigt för den 

specifika kunden. Av den anledningen är det viktigt för företaget att kunna urskilja 

målsegmentets preferenser för att få en antydan till vilka karaktärsdrag hos produkten som 

skapar ett mervärde för dessa människor.  (Bosch et al, 2005, s.108-111)  

Den fysiska produktens bidrag till en lyckad lansering 

Kundpreferenser för en viss produkt skapas av att produkten besitter kännetecken som kunden 

fäster ett högre värde vid, kännetecken som enligt konsumenten skapar ett mervärde. Den 

fysiska produkten och dess synliga och jämförbara karaktärsdrag kan enligt ovanstående 

diskussion vara det som avgör varför en konsument väljer en specifik öl och är således av 

betydelse för en lyckad lansering. Synliga drag så som storlek, design, procenthalt, 

beskrivningen av smak, etikett och pris kan vara den faktor som konsumenten baserar sitt val 

av alkoholdryck på. (Bosch et al, 2005, s. 108-111; Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12; Orth, 

2008, s, 69; Zanten, 2005, s. 25-27) För att förstå varför en konsument väljer en specifik 

ölsort och om valet baseras på produktens fysiska faktorer måste var och en av dessa faktorer 

studeras empiriskt, detta för att i första hand rangordna de olika faktorerna och fastställa till 

vilken grad respektive faktor påverkat kunden i dennes val av öl. För att därefter fördjupa vår 

kunskap för hur dessa preferenser skapas, om de ligger hos kunden sedan innan eller skapas 

på plats, avser vi att studera om det finns något samband mellan de kännetecken som enligt 
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kunden skapar ett mervärde, det vill säga de kännetecken som kunden anser vara viktiga, och 

de kännetecken som faktiskt styrt kundens val. (Castillo & Manuera-Aleman, 2008, s. 986; 

Sharp 2001, s. 743-745) För att kartlägga vilka faktorer som påverkar kunden i dess val av öl, 

har följande hypotes ställts upp;  

 

Hypotes 3: Kundens val av öl påverkas av produktens fysiska kännetecken. 

 

4.3.2 Ölproduktens identitet 

Företag som distribuerar en större mängd alkoholdrycker lanserar regelbundet nya produkter 

på marknaden. Dessa produkter skiljer sig dock inte nämnvärt från de produkter som redan 

finns på marknaden vad gäller smak eller karaktär, det som istället skiljer dem åt är att varje 

enskild produkt har en specifik positioneringsstrategi. Då val av öl inte kräver något större 

engagemang från konsumenten kommer denne finna det svårt att lagra den information som 

delges beträffande produkten. För att en ölproducent ska kunna positionera sitt öl måste fokus 

därför läggas på att skapa en utmärkande identitet för produkten, som kunden medvetet eller 

omedvetet kan uppfatta och därefter skapa associationer till. Människor finner det nämligen 

enklare att ta till sig och lagra identiteter än information när det gäller low 

involvementprodukter. (Heimonen et al, 2009, s. 946, 964-966) Drycker uppfattas inom sin 

kategori vanligtvis som homogena produkter vilket medför att differentieringsåtgärder blir 

centrala för att skapa och tillfredsställa konsumentpreferenser. Differentiering uppnås på bästa 

sätt genom en tydlig produktidentitet. (Vrontis, 1998, s. 78, 84)  

Image står för konsumentens uppfattning av produkten och varumärket. Produktens image 

särskiljer sig från den fysiska produktens kännetecken, då produktens kännetecken hänvisar 

till synliga och påtagliga ting medan produktens image hänvisar till de personlighetsdrag som 

kunden upplever att produkten har. (Roy & Banerjee, 2007, s.140-148) Hur väl kunden 

uppfattar och tolkar imagen hos en produkt beror av de varumärkeskvaliteter som företaget 

valt att framhäva. Genom positionerings- och differentieringsstrategier har företaget valt att 

bygga en identitet och det är denna som kunden ska tolka och uppfatta som varumärkets 

image. Identitet är således det företaget skapar och image är det som kunden uppfattar. Ju 

bättre varumärkets skapade identitet stämmer överens med kundens egna personlighetsdrag 

desto mer tilltalande image kommer kunden uppfatta att varumärket har. (Grace & O’Cass, 

2002, s. 97; Roy & Banerjee, 2007, s. 140-148) Anledningen till varför produkten bör stämma 

överens med kundens personlighetsdrag är att identiteten hos den produkt kunden väljer att 

konsumera kommer att spegla av sig på kunden, något som de flesta kunder är väl medvetna 

om. Ölets identitet kommer med andra ord att påverka hur omgivningen uppfattar 

ölkonsumentens image. Då studier visat på att konsumenters val i stor utsträckning påverkas 

av hur denne tror att köpet får dem att se ut inför andra konsumenter, kan ölets identitet vara 

avgörande för huruvida konsumenten kommer välja varumärket framför konkurrerande 

varumärken eller inte. (Grace & O’Cass, 2002, s. 97) 

Skapad identitet är således ett resultat av hur väl varumärket möter konsumentens sociala och 

psykologiska behov, samt de associationer konsumenten har till varumärket. Ett företag kan 

bland annat skapa en varumärkesidentitet genom att framhäva vilket land produkten kommer 

ifrån. Fransk parfym, tyska bilar och tjeckiskt öl är exempel på produkter som kan tyckas 

spegla en viss image, då de ofta anses vara av högre kvalitet än varumärken från andra länder 

på grund av deras långa erfarenhet inom respektive område. Dessutom kan ursprungsland 

skapa en identitet som kunden uppfattar som äventyrlig och visar på villighet att testa något 

nytt och främmande.   (Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 79, 83; Roy & Banerjee, 2007 s. 140-
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148) Ursprungsland har dock visat sig vara av störst betydelse då kunden väljer bland ett antal 

mindre kända varumärken, eftersom människor tenderar till att stereotypisera produkter efter 

deras ursprung. Då Spendrups är ett svenskt bryggeri kan de erhålla fördelar genom att 

framhäva ölets ursprungsland, då människor tenderar att sympatisera med inhemska 

produkter, ett fenomen som benämns etnocentrism. (Khmel’nyts’ka & Smith, 2010, s. 79, 83)    

Ett varumärke vars image uppfattas som tilltalande för kunden har visat sig erhålla en större 

form av tilltro hos kunden. Kunder som finner att en produkt har en image som kan 

förknippas med dem själva och deras livsstil har generellt även visat ett större förtroende för 

marknadsaktiviteter beträffande produkten. Exempelvis har kunder visat ett stort förtroende 

för olika slags erbjudanden och reklamer, vilket är aktiviteter som kunder annars tenderar att 

ställa sig mycket kritiska till. (Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 79, 83; Roy & Banerjee, 2007, 

s. 140-148)     

Imagens bidrag till en lyckad lansering 

Olika ölvarumärken associeras ofta till en viss image, det vill säga personlighetsdrag så som 

ungdomlig, mogen, spännande, avslappnad, tidsenlig, traditionell, social eller harmonisk.  

Personlighetsdrag som företag i sin tur kan ta tillvara på och nyttja i sin marknadsföring då de 

genom tydlig positionering kan stärka den image som kunden uppfattar och därmed nå ut till 

en specifik målgrupp. (Chen-Yu & Kincade, 2001, s. 13) För att skapa en image som kunden 

tar till sig och finner tycke för måste företaget börja med att definiera sin egen identitet och 

studera om denna stämmer överens med kundens generella personlighetsdrag i det avsedda 

segmentet. Resultatet av en sådan studie borde generera ett underlag som ger företaget 

information om vilka personlighetsdrag hos produkten som måste förstärkas alternativt 

försvagas. Dock måste företaget bestämma huruvida de avser att matcha den livsstil kunden 

har eller den livsstil som kunden önskar att den hade. (Grace & O’Cass, 2002, s. 97; 

Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 97; Molina-Castillo & Manuera-Aleman, 2008, s. 986) 

Image baseras som vi tidigare nämnt på konsumentens livsstil. Hur företaget kan 

kommunicera en livsstil till kunden är något vi kommer att behandla under huvudrubriken 

marknadskommunikation, men för att kunna avgöra hur stor del av en lyckad lansering som 

beror av varumärkets skapade identitet och kundens uppfattade eller önskade image har vi 

ställt upp följande hypoteser;    

 

Hypotes 4: Kundens val av öl påverkas av produktens identitet. 

 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens självuppfattade 

image. 

 

Hypotes 6: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens önskade image. 
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               Marknadskommunikation  
 

Företagets kommunikation med marknaden 

Marknadskommunikation är till för att skapa en medvetenhet för en viss produkt hos kunden 

och kan därmed klassificeras som en av de avgörande faktorerna till varför en viss produkt 

kommer att lyckas bättre än en annan. Det har visat sig finnas ett signifikant samband mellan 

graden av medvetenhet och val av produkt. (Aaker, 1996, s. 114; Michaelidou & Dibb, 2008, 

s. 83-84) Vi har tidigare beskrivit alkoholdrycker som en produkt vilken är befattad med 

karaktärsdrag så som low involvement och känslobaserad. Karaktärsdrag som till stor del 

förespråkar att valet av alkoholprodukt kommer att ske på plats i butiken. (Chandon et al, 

2009, s. 1-4) För att förstå hur marknadskommunikation ändå kommer att spela en avgörande 

roll vid konsumentens val av öl, kommer vi börja med att delge läsaren en närmare 

beskrivning av en produkt som befattas med dessa karaktärsdrag.  

Öl är en typ av produkt som är relativt billig, tillhör en homogen produktgrupp och utgör ett 

köp av mindre betydelse för konsumenten. Av den anledningen kommer konsumenten lägga 

begränsat med tid, om än någon tid alls på informationssökning beträffande produkten innan 

köptillfället. Konsumenten kommer även att finna det svårt att ta till sig och behandla 

information i form av reklam som visar på värdet av produkten, då denna sällan ter sig viktig. 

Något som försvårar kommunikationen till kunden, men omöjliggör den inte. (Michaelidou & 

Dibb, 2008, s. 84-85; Soscia et al, 2010, s. 115) Köp av low involvementprodukter baseras till 

två tredjedelar på produktens karaktärsdrag, men till en tredjedel på den marknadsföring 

kunden blivit exponerad för utanför butiken. Ölkonsumenten är därmed fortfarande en individ 

som kommer att bli påverkad av olika marknadsaktiviteter, om än i betydligt mindre 

utsträckning än vid aktiviteter kring high involvementprodukter. Att kunden kan känna igen 

en produkt och har associationer för denna, kommer således fortfarande att vara av betydelse. 

(Lans et al, 2008, s. 926-930) Lyckas företaget exempelvis skapa starka associationer mellan 

en produkt och en känsla kan det i själva verket vara av större vikt än faktisk kvalitet och 

smak, då välkända varumärken lyckats förvränga konsumentens upplevda kvalitet genom att 

skapa förväntningar och förutfattade meningar (Orth et al, 2004, s. 107). Marknadsförare av 

low involvementprodukter står således inför en utmaning. De måste först kunna avgöra när 

kunden är mottaglig för marknadskommunikationen och därefter ha förmågan att utforma 

informationen på ett sätt som gör att kunden är villig att ta till sig och bearbeta den. (Orth et 

al, 2004, s. 107, Roberts, 2005, s. 150-151) Att så är fallet utgör ett problem vi avser att 

behandla i denna del av den teoretiska referensramen där vi kommer börja med att förklara 

hur en effektiv form av marknadsföring ser ut, för att gå vidare till vikten av skapade känslor 

och associationer . 

4.4.1 Effektiv kommunikation 

”There is no point to shout to the deaf and signal to the blind.” 

Citerat okänd 
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Att kunder som köper low involvemetprodukter är svåra att påverka genom reklam utanför 

den plats där produkten säljs är påvisat, dock är det inte omöjligt. För att skapa de bästa 

förutsättningarna för att marknadskommunikationen ska nå ut till kunden och påverka denne 

måste företaget vara medvetet om hur en effektiv kommunikation skapas. (Michaelidou & 

Dibb, 2008, s. 84-85; Soscia et al, 2010, s. 115) Oavsett vilken typ av marknadsföring ett 

företag väljer att förlita sig på, om det är via reklam i tv eller adresserad reklam som landar 

direkt i konsumentens brevlåda, kommer intensiteten och tidpunkten av marknadsföringen att 

vara avgörande för huruvida denna blir effektiv eller ej. För effektiv marknadsföring finns det 

två begrepp som bör uppmärksammas extra noga, ”share of voice” och ”share of market”. Ett 

företags share of voice utgörs av dess procentuella andel av den totala marknadsföring som 

riktas mot en specifik marknad eller segment under en given tidsperiod. Share of market 

beskriver i sin tur hur stor andel av den totala försäljningen på den givna marknaden eller i det 

givna segmentet som kan tillgodoräknas företaget. (Schroer, 1990, s. 44-46) Dessa begrepp 

visar på att den mängd marknadsföring ett företag budgeterar för en produktlansering bör bero 

av det befintliga varumärkets storlek, fördelningen av marknadsandelar mellan varumärket 

och dess konkurrenter samt konkurrenternas agerande. Skulle Spendrups budgetera stora 

summor pengar till marknadsföring vid en produktlansering i en kanal där det råder ojämna 

konkurrensförhållanden, exempelvis vid lansering av en ny produkt från ett välkänt 

varumärke på en marknad där bara små aktörer finns, kan liknas med att slänga pengarna i 

sjön. En nylanserad produkt tillhörande ett varumärke som sedan tidigare erhåller en god 

majoritet av marknadens andelar har sällan något att vinna på att genomföra en massiv 

kampanj. Anledningen är att kännedomen för varumärket redan är så pass hög att en ökad 

marknadsföringsbudget, där syftet är ökad varumärkesexponering, inte skulle vara försvarbar. 

(Heimonen et al, 2009, s. 946, 951; Schroer, 1990, s. 44-46)  

Om Spendrups har för avsikt att lansera en produkt som tillhör ett mindre varumärke med få 

marknadsandelar ser förhållandena dock annorlunda ut. För att en produkt från ett litet 

varumärke ska kunna göra sig synligt och få någon uppmärksamhet vid en lansering måste 

deras kommunikation överrösta kommunikationen från befintliga konkurrenter. (Roberts, 

2005, s. 150-152) En ökad budget för marknadsföring av ett varumärke som har markant färre 

marknadsandelar än sina närliggande konkurrenter ger dock tyvärr sällan något synbart 

resultat. Så länge det utmanande varumärket inte kan prestera över det konkurrerande 

varumärkets marknadsföring under en längre tidsperiod kommer det inte ge någon märkbar 

effekt. (Heimonen et al, 2009, s. 946, 951; Schroer, 1990, s. 44-46) För att marknadsföring för 

ett mindre varumärke med en hittills okänd produkt ska ge någon nämnvärd påverkan har 

studier visat att företaget måste annonsera dubbelt så mycket som sina konkurrenter konstant 

under en period på 18 månader. För att erhålla en bestående effekt måste kampanjen pågå 

över tre år. (Schroer, 1990, s. 44) Ponera att ett mindre varumärke skulle välja att utöka sin 

marknadsföringsbudget i så pass stor utsträckning att de skulle övervinna konkurrenters 

”share of voice” under en avsevärt längre tid, något som ofta kan ses som nödvändigt vid 

lansering av mindre kända varumärken. Även fast företaget initialt skulle besitta en god 

utgångspunkt, där marknadsföringen skulle överösta de stora varumärkenas 

marknadskommunikation bäddar det för problem. Ett starkt varumärke är ofta synonymt med 

tillgång till en större budget än utmanande varumärken och således kan starka varumärken 

vara svåra att bemästra i marknadsföring under en längre tidsperiod. Studier har visat på att 

större företag kommer att reagera på utmanares marknadsföring först när de ser denna som ett 

hot stort nog att skada det egna varumärket. Varvid ett utmanande varumärke bara kan 

prestera över konkurrenterna under en kortare tidsperiod innan de reagerar och konkurrensen 

höjs ytterligare en nivå. Med andra ord är det vanligaste utfallet att utmanande varumärken på 

grund av sin begränsade budget håller sig till mindre marknadsföringskampanjer, anpassade 

till specifika segment, vilka de starkare varumärkena inte kommer att notera eller reagera på. 

(Roberts, 2005, s. 151-156; Schroer, 1990, s. 44-46; Steenkamp et al, 2005 s. 38, 45)  
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För att ett varumärke med få marknadsandelar ska kunna konkurrera med en ny produkt på en 

befintlig marknad måste företaget därmed hitta en bättre lösning än att skapa marknadens 

största share of voice. Ett alternativ för ett varumärke med en mindre budget är att nischa sig 

och fokusera på att skapa störst share of voice i ett mindre segment. Att välja ett segment i 

vilket den ökade marknadsföringen kan gå obemärkt förbi större konkurrenter alternativt ett 

segment som större konkurrenter inte kommer att lägga ner någon energi i att försvara, ett 

förhållande som illustreras i modellen nedan.  (Heimonen et al, 2009, s. 946, 951; Roberts, 

2005, s. 151-156;  Schroer, 1990, s. 44-46) Heimonen delger i sin studie ett praktiskt exempel 

av ovanstående förhållande utifrån den finska ölmarknaden och varumärket Lapin Kulta. 

Varumärket Lapin Kulta är klassat som att av de ölvarumärken som de finska medborgarna 

har högst kännedom om och är samtidigt det varumärke som har en förhållandevis låg 

marknadsföringsbudget. Ett förhållande som kommer av att deras konkurrenter är små och 

därmed inte villiga att rikta sig mot något av de större segmenten där Lapin Kulta för tillfället 

regerar.  Mindre varumärken väljer av den anledningen att rikta sig mot mindre och nischade 

segment vilket gör att Lapin Kulta får agera nästintill ostört. (Heimonen et al, 2009, s. 946, s. 

964-966) Att angripa marknaden genom marknadsföring mot en nischad kundgrupp kräver 

dock att företaget sedan innan gjort en fullgod segmentering, detta för att kunna anpassa 

marknadskommunikationen till det specifika segmentet. En aspekt vi diskuterar djupare under 

rubriken segmentering i teorikapitlets tidigare del. (Chandra, 2009, s. 58-61) 

 

 

 

                               
 

 

    

 
Figur 5; ”SoV strategi baserad på SoM” (Egen modell) 

 

 

Modellen delger ett riktmärke för hur Spendrups bör agera beroende på de förutsättningar som 

ölen, vilken de avser att lansera, besitter. Avser Spendrups att lansera en produkt inom ett 

befintligt varumärke, exempelvis Norrlands Guld, innebär detta att varumärket redan innehar 

en stor marknadsandel. Spendrups måste i detta tillfälle vara vaksamma på att inte 

överspendera, då kännedomen för varumärket redan är hög, utan istället tänka taktiskt och 

vara vaksamma på attacker från utmanare. Avser lanseringen däremot en produkt för ett 

varumärke vilket inte är känt för kunden finns inga tidigare marknadsandelar att dra nytta av 

vilket betyder att Spendrups borde fokusera på att nischa och attackera ett mindre segment 

vilket de kan försvara.   

Om marknaden där produktlanseringen ska äga rum innehåller en eller flera aktörer av samma 

storlek jämnar konkurrensförhållandet ut sig. På en marknad av denna karaktär handlar 

marknadsföring om att konstant vara aktiv för att behålla marknadsandelar och finna en 
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balansgång för när marknadsföringsmedel bör användas och inte. (Schroer, 1990, s. 47-48) Ett 

praktexempel på två varumärken som ständigt är aktiva och ytterst strategiska för när 

marknadsmedel bör sparas och användas är Coca Cola och Pepsi. Dessa två varumärken visar 

genom sin marknadsföringsstrategi på att de har förstått sambandet att om båda företagen 

skriker högt på samma gång, kommer kunden inte höra någon av dem, men om ett av 

företagen finner ett tillfälle då det är tyst, behöver de bara tala i vanlig samtalston för att 

kunden ska höra bara dem. (Schroer, 1990, s. 47) Av den anledningen använder sig Coca Cola 

och Pepsi av såkallad pulsmarknadsföring där Pepsi avvaktar tills Coca Cola är klar med sin 

kampanj, sparar in resurser under denna period för att sedan fokusera på att höras då Coca 

Cola tillfälligt tystnat. En strategi som även kan liknas med Lanchesters closed-loop model. 

Modellen påvisar en strategi där budgeten för marknadsföringen av varumärket styrs av de 

förändringar som kan ses i företagets marknadsandelar. (Erickson, 1992, s. 1738) Likväl som 

Schroer visar på att det ger mest effekt att tala när det är tyst, visar Erickson att en closed-loop 

model där företaget indirekt styrs av konkurrenters handlingar är att föredra (Erickson, 1992,  

s. 1747; Schroer, 1990, s. 47).  

Effektivitet och medvetenhet 

Lyckas ett företag skapa en effektiv marknadskommunikation som fångar konsumentens 

uppmärksamhet kommer detta leda till konsekvenser för fler varumärken än de som 

kommunikationen avser. Heimonen et al (2009 s 946, 964-966) har i sin studie om 

marknadsföring av öl på den finska ölmarknaden visat på effekterna av marknadsföring på 

varumärkets konkurrenter. Studien visade övervägande på situationer där de positiva 

effekterna av en kampanj kom att bli lika stora på konkurrenters varumärken som för de 

varumärke som marknadsfördes. Det har med andra ord visat sig att 

marknadsföringskampanjer för ett specifikt öl tenderar till att öka konsumtionen av öl som 

helhet men inte konsumtionen av ett visst varumärke. En fördel som till största del visat sig 

gynna de redan kända varumärkena, speciellt om deras produkter kan ses som substitut, 

exempelvis Carlsbergs och Spendrups öl. Små och mer okända varumärken kommer till 

största del bara ge fördelar till andra genom sin egen marknadsföring och inte erhålla något 

gagn av andras. (Heimonen et al, 2009 s 946, 964-966) Slutsatsen blir därför att 

marknadsföring allena inte har någon direkt koppling till vilket ölvarumärke som säljer bättre 

än ett annat. Dessutom visar studierna på att kostnaden för större kampanjer sällan betalar 

igen sig i form av ökad försäljning, varvid marknadsföring till och med kan påverka företagets 

budget negativt. (Heimonen et al. 2009 s. 966-967) 

För att skapa en kommunikation som påverkar det avsedda varumärket måste 

marknadsförarna, förutom att skapa effektiv kommunikation, leverera ett kreativt 

marknadsmeddelande som konsumenten endast associerar till det rätta varumärket. 

Marknadsföring som inte triggar varumärkesmedvetenhet hos konsumenten är av liten nytta 

då detta inte skapar något behov hos kunden för det marknadsförda varumärket utan kanske 

bara för produkttypen i sig. Målet bör därför inte endast vara att skapa en kommunikation som 

fångar konsumentens uppmärksamhet, utan att fokusera på att varumärket hamnar i kundens 

medvetande så att de erhåller en förståelse för varumärkets differentieringsstrategi och 

fördelar i jämförelse med konkurrerande märken. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1002-1003) 

Effektiv kommunikations bidrag till en lyckad lansering 

Den viktigaste och mest grundläggande delen som måste finnas för att en ölkonsument ska 

påverkas av marknadskommunikation är att reklammeddelandet fångar konsumentens 

uppmärksamhet och inte går omärkt förbi. En av grundförutsättningarna för att kunna göra 

detta är att företaget inledningsvis skapar sig en förståelse för den marknad de avser att träda 

in på. Effektiv marknadsföring handlar om att kunna göra en avvägning för vilka aktörer som 

finns på marknaden, vilken risk dessa aktörer för med sig och vilken försvarstaktik som bör 
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användas. (Heimonen et al, 2009, s. 946, 951; Schroer, 1990, s. 44-46) På en marknad med få 

aktörer där det endast finns en eller ett fåtal konkurrenter, är det enklare för företaget att 

bygga upp och arbeta efter sin strategi. Dock har det visat sig att det är på små marknader med 

få aktörer som överspendering förekommer mest frekvent, detta då små marknader ofta 

domineras av ett stort varumärke som lägger ner väsentliga summor pengar på 

marknadsföring. Pengar som i hög grad inte bidrar till någon ytterligare effekt och därmed 

skulle kunna göra större nytta genom att till exempel omplaceras till produkter som företaget 

har i andra segment, där konkurrensen är av annan karaktär. (Roberts, 2005, s. 156-157)  

I segment där konkurrensen är ytterst påtaglig och flera aktörer är inblandade räcker det oftast 

inte med att företaget utarbetar endast en strategi. I dessa fall kan det vara nödvändigt att 

gruppera konkurrensen efter de hot de utgör. Till exempel om det förekommer både ett 

konstant och direkt hot, samt ett möjligt hot som inte är aktuellt idag men kan komma att bli i 

framtiden, måste flera olika strategier användas. Ett företag som befinner sig i en 

konkurrenssituation med flera olika typer av aktörer måste finna strategier anpassade för att 

hantera både befintliga hot och möjliga framtida hot, varvid fler än en strategi måste 

förberedas. Att skapa sig en förståelse för sina konkurrenter ligger således till grund för de 

beslut som måste fattas angående hur mycket ett företag borde budgetera till marknadsföring 

och när dessa tillgångar borde användas, med syfte att få till stånd en effektiv marknadsföring. 

Tillvägagångssättet förutsätter dock att det först uträttas en utvärdering av det egna företaget 

och den egna platsen på marknaden då detta är utgångspunkten för alla strategiska beslut. 

(Roberts, 2005, s. 156-157) Effektiv marknadsföring vilket vi beskriver i vår modell ovan är 

att optimera kommunikationen till marknaden. Det vill säga genom så lite share of voice som 

möjligt uppnå en så stor share of market som möjligt.   

Effektiv marknadsföring handlar dock inte bara om att göra sin röst hörd. Konsumenten måste 

även kunna urskilja och lägga på minnet vem rösten tillhör. I annat fall kommer den 

marknadskommunikation som företaget sänder ut, inte bara att påverka det egna varumärket 

utan till lika stor del dess konkurrenter. (Heimonen et al. 2009 s. 966-967) 

 

Hypotes 7: Kundens val av öl påverkas av effektiv marknadsföring. 

 

4.4.2 Skapa en känsla  

Människan utsätts för tonvis av marknadsmeddelanden varje dag. Dessa kommer att passera 

genom en selektiv process där individen endast uppmärksammar ett fåtal av dessa 

meddelanden, samtidigt som majoriteten går obemärkt förbi. För att marknadsmeddelandet 

ska placeras i den lilla utvalda grupp av meddelanden som kunden uppmärksammar, bör det 

trigga ett behov hos kunden. Något som enklast uppnås genom att differentiera produkten och 

belysa ett problem vilket produkten löser eller en möjlighet som den skapar. När ett 

marknadsmeddelande klarar av att komma in i denna selektiva grupp av uppmärksammade 

meddelanden, kommer konsumenten registrera och processa marknadsmeddelandet. Studier 

har visat att nyckeln till att skapa ett meddelande som kunden uppmärksammar ligger i 

kreativiteten. Marknadsföring som står ut från mängden och visar intressanta produkter 

kommer med större sannolikhet skapa ett behov eller ett begär hos kunden som leder till en 

aktiv respons på meddelandet, i form av exempelvis ett köp. (Barrena & Sánches, 2009, s. 

1002-1003; Soscia et al, 2010, s. 115) Produkter vilka upplevs homogena, till exempel öl, 

kräver ett högre mått av kreativitet från marknadsföraren för att påverka försäljningen i 

positiv riktning i förhållande till produktkategorier av mer heterogen natur. Anledningen till 
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detta är att heterogena produkter har en större möjlighet till produktdifferentiering, vilket 

homogena produkter så som öl har begränsade möjligheter till. (Soscia et al. 2010, s.109-110)  

Vid köp av low involvementprodukter är det även påvisat att det till stor del är känslorna som 

utgör den avgörande delen i köpbeslutet. Något som vanligtvis benämns som experimentellt 

beslutsfattande och förknippas i regel med beslut som inte kräver något större engagemang 

och involvering från konsumentens sida. ( Soscia et al, 2010, s. 115) Skapade associationer 

till känslor för en produkt har ofta visat sig vara av större vikt än faktiskt kvalitet och smak då 

de känslor kunden sammankopplar med varumärket skapat vissa förväntningar och 

förutfattade meningar för produkten. (Orth et al, 2004, s. 107) Då det finns ett bristande 

engagemang hos konsumenten och när känslorna tillåts att ta över hand kan 

marknadsaktiviteter som frambringar känslor vara det bästa tillvägagångssättet för att fånga 

kundens uppmärksamhet. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1002-1003)  

Produkter så som alkohol och mat har visat sig vara produkttyper för vilka det är extra 

fördelaktigt att nyttja denna taktik, då dessa ofta kan kopplas samman med känslosamma 

tillställningar och sammanhang. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1005) Känslor för en produkt 

skapas genom att koppla samman produkten med en upplevelse som är betydelsefull för 

konsumenten. Enligt Barrena & Sánches (2009, s.1015-1016) finns det två typer av 

konsumenter, sentimentala konsumenter och sociala konsumenter. Den sentimentala 

konsumenten är en lugn, lojal och kärleksfull person vilken i stor utsträckning väljer att 

konsumera produkter av samma varumärke som denne brukar konsumera, är noga med 

produktens kvalité samt köper produkter som vänner och bekanta konsumerar eller 

rekommenderar. Den sentimentala kundens syfte bakom detta är att förbättra relationen till de 

personer som finns i konsumentens omgivning. Känslor som får kunden att associera till 

situationer med gemenskap, trygghet och avkoppling kommer således att påverka den 

sentimentala kunden. Den sociala konsumenten, vilken är en äventyrlig, spänningssökande 

person som lever i nuet kommer däremot att basera sitt val av produkt efter vad som passar 

för tillfället och vad som ger mest värde för pengarna. Den sociala konsumenten påverkas av 

känslor och associationer till frihet, lättnad och glädje. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1015-

1016) 

 

 

Figur 6; Den Sentimentala och den Sociala konsumenten 

(egen modell)  
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Associerade känslors bidrag till en lyckad lansering 

Marknadsförare för homogena produkter måste skapa kreativ marknadsföring med andra 

medel än genom renodlad produktdifferentiering. Homogeniseringen av produktmarknaderna 

har medfört att det blivit allt vanligare att försöka skapa ett mervärde för produkten genom att 

tillskriva denne en känsla, istället för att fokusera på små differentieringar av den faktiska 

produkten. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1002-1003; Soscia et al, 2010, s. 115) Med rätt 

marknadsföring i syfte att intensifiera konsumentens intresse i varumärket, kan konsumenten 

bli emotionellt involverad även i produkter som generellt identifieras som väldigt enkla. 

Kreativa marknadsaktiviteter som skapar en glädje eller annat tillstånd av välbefinnande hos 

konsumenten kan därmed medföra att denne börjar associera varumärket med känslan av 

välbehag. Aktiviteter så som sponsring av olika event och donerade gåvor till exempelvis 

krisdrabbade områden kan likaså skapa en positiv känsla hos kunden vilket gör att denne 

känner sig stolt över varumärket och gärna kopplas samman med dess värderingar. (Soscia et 

al, 2010, s.109-115)  

Som marknadsförare är det väsentligt att skapa en profil för varumärket och produkten där 

känslan denna ämnar skapa hos kunden beskrivs, för att hjälpa den sociala eller sentimentala 

kunden att fatta tycke för produkten. Därefter bör marknaden undersökas för att skapa en 

förståelse för vilken emotionell respons och reaktion konsumenten har till varumärket idag, 

för att begripa hur utgångsläget ser ut. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1015-1016) Den påvisade 

betydelsen för att kunna sammankoppla känslor till produkten och hur dessa i sin tur skapas 

genom kreativitet har lett oss till följande hypotes; 

 

Hypotes 8: Kundens val av öl påverkas av skapade känslor. 

 

 

 

 

 

 

                                         Kommunikationskanaler 
 

Rekommenderade kommunikationskanaler 

Medvetenhet är ett heuristiskt hjälpmedel som underlättar och förkortar konsumentens 

beslutsfattandeprocess. Graden av medvetenhet beror av hur väl konsumenten registrerat, 

känner igen och kommer ihåg varumärket i fråga. (Aaker, 1992, s. 30) När en konsument 

uppmärksammar ett behov eller begär söker denne i första hand information i minnet efter 

något som kan tillfredsställa behovet eller begäret. Medvetenhet och kännedom om 

varumärket har visat sig vara ett betydande element när konsumenter väljer mellan och jämför 

olika varumärken. (Orth et al, 2004, s. 97) Att skapa medvetenhet om varumärket är särskilt 

viktigt gällande low involvementprodukter som alkoholdrycker, då ett sådant inköp kräver 

väldigt lite motivation, eftertanke och informationssökning från konsumentens sida. Valet av 

varumärke sker ofta på plats i butiken och av den anledningen är fysiska attribut av stor vikt 
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för att konsumenten ska känna igen varumärket och välja det framför andra. (Orth et al, 2004, 

s. 97-98). Medvetenhet påverkar även konsumentens upplevda kvalitet av varumärket då 

kunden redan intalat sig vissa egenskaper hos produkten, exempelvis att den välkända ölen 

smakar på ett visst sätt (Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12). Gruppen av produkter som 

konsumenten redan känner till och kommer att göra sitt val utifrån benämns som 

konsumentens ”evoked set”. Det vill säga från gruppen av produkter som kunden kan känna 

igen och knyta associationer till. (Barrena & Sánches, 2009, s.1003) Spendrups strävar efter 

att deras varumärke ska vara det första konsumenten associerar till när de hör talas om eller 

tänker på öl. De vill således vara en del av konsumentens evoked set, vilket endast en handfull 

varumärken är när det handlar om low involvementprodukter.  

Idag domineras kommunikationen mellan konsument och företag av ”above the line” 

marknadsföring. Det vill säga aktiviteter som implementeras genom massmedia så som TV 

reklam, radio och annonser i tidningar. Syftet med above the linemarknadsföring, som i 

vardagstal ofta benämns som reklam, är att skapa en medvetenhet för varumärket hos kunden. 

En medvetenhet som är av yttersta vikt vid lansering av en ny produkt. (Nielsen, 2009, s. 1) 

Spendrups har fördelen att kännedomen för varumärket är hög varvid Spendrups borde 

fokusera på att kunden köper just deras produkt då de står inför valet av öl. Då above the 

linemarknadsföring används för att skapa en medvetenhet hos kunden används ”below the 

line” marknadsföring i syfte att skapa försäljning. Below the linemarknadsföring är en mer 

indirekt marknadsföringsform som inkluderar aktiviteter så som public relations och joint 

promotion. Below the linemarknadsföring är dessutom en kommunikationsform som anses 

vara mer effektiv om företaget har en begränsad budget.  (Nielsen, 2009, s. 1-5) 

 

För alkoholhaltiga drycker i Sverige råder som känt speciella förhållanden. Lagar och regler 

begränsar möjligheterna att kommunicera med konsumenten vilket innebär att en stor del av 

de kommunikationsmedel som för ”vanliga” produkter anses som självklara måste elimineras. 

Enligt Sveriges rikes lag, 5 kapitlet 1 § alkohollagen (1994:1738) tillåts exempelvis inte att 

företagen uppmuntrar konsumenten till ökad konsumtion vilket tar bort möjligheter så som 

rabattkuponger, ”give aways” och smakprover i marknadsföringssyfte. Utifrån de lagar och 

regler som finns samt utifrån syftet med denna studie kommer vi i detta avsnitt av teorin 

behandla de kommunikationsmedel som är relevanta i samband med alkoholprodukter; public 

relations, joint promotion och upplevda synergi effekter. 

4.5.1 Public Relations  

Public relations är den billigaste formen av marknadsföringsmedium då denna är gratis, dock 

är detta även den form av marknadsföring som är svårast för företaget att kontrollera. Public 

relations innebär att en oberoende källa uttalar sig om varumärket, exempelvis då en journalist 

recenserar en produkt. Något som kan leda till antingen positiv eller negativ marknadsföring. 

En typ av public relations som visat sig ha extra stor effekt på konsumenten är uttalanden av 

så kallade opinionsledare, vilka gör sig synliga vid exempelvis recensioner, bloggar eller 

veckans tips. En opinionsledare är en individ eller en profil som fungerar som en länk mellan 

företagets reklambudskap och kunden. En opinionsledare anses inneha mer kunskap och ett 

större intresse för den specifika typen av produkter vilket differentierar dem från andra 

konsumenter. (Chan et al, 1990, s. 54-55; L.M et al, 2010, s. 21) Uttalanden från en 

opinionsledare som konsumenten känner att de kan relatera till och finner pålitlig, har visat 

sig ha markant större effekt på en produkts försäljningssiffror än reklam via tv, radio och 

annonser. Anledningen är att en opinionsledare ses som mer trovärdig då denne till synes inte 

är uppköpt eller påverkad av ett specifikt företag utan ter sig ha en neutral ståndpunkt. 

Konsumenten kan här släppa alla de kritiska spärrar som normalt satts upp då de granskar 

informationen som delgivits om produkten. (Allen, 2004, s. 86; Chan et al, 1990, s. 54-55; 
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Rinallo, 2009, s. 33) Konsumenter har även visat sig vara förmögna att ta till sig information 

som delges av en opinionsledare de finner pålitlig även fast området ligger utanför dennes 

egentliga expertis. Exempelvis kan en opinionsledare vars område av expertis innefattar mat 

också ses som en opinionsledare inom alkohol och vin, detta då konsumenter ofta tenderar att 

gruppera vissa typer av varor. Konsumenten litar således på att opinionsledaren även kan 

konsultera dem på närliggande områden. (Allen, 2004, s. 88) Det finns dock ett krav för att 

konsumenten ska uppmärksamma och ta till sig de åsikter som uttrycks av en opinionsledare, 

vilket är att varumärket sedan tidigare är känt för konsumenten (Chan et al, 1990, s. 57). 

 

Publicerade opinionsledaråsikter kan vara avgörande för en produkts framgång och av den 

anledningen är detta en kanal av yttersta vikt för företag och deras varumärken som alla vill 

kunna påverka. (Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 97; L.M et al, 2010, s. 21; Rinallo, 2009, s. 

33) Av den anledningen har många frågor väckts kring opinionsledares rekommendationer i 

olika medier och huruvida dessa går att påverka. Den primära inkomsten för majoriteten av 

alla tryckta medier kommer av reklam, det vill säga reklam för produkter som opinionsledare 

ofta ombeds lämna sina åsikter om. Ett faktum som väcker frågor kring hur neutrala vissa 

opinionsledare egentligen är. (Mantrala et al, 2007, s. 27-28) Genom studier har det påvisats 

att opinionsledare har lika stor fallenhet för att bli påverkade som alla andra. Av den 

anledningen kommer exempelvis ett ölvarumärke som omtalas i stor utsträckning med större 

sannolikhet att finnas med vid exempelvis en listning av rekommenderade ölsorter. Dock 

visar flertalet studier på att det inte finns något signifikant samband mellan mängden reklam 

och de åsikter som publiceras eller den rankning produkten erhåller. Forskare menar på att för 

att erhålla rollen som opinionsledare krävs att de visar en tydligt neutral ståndpunkt utifrån 

konsumentens granskande blickar under en längre tid. Eftersom opinionsledare är en titel som 

värderas högt, så värnar dessa personer i regel om sitt rykte till den grad att de inte låter sig 

påverkas eller mutas. (Rinallo, 2009, s. 42) Det enda inom public relations som visat sig 

möjligt för företag att kontrollera är de uttalanden som de själva gör och får publicerade. Av 

den anledningen bör företag vara snabba på att svara på insändare och komma med gensvar på 

eventuella frågeställningar kring företaget och varumärket för att erhålla så mycket 

kontrollerad publicitet som möjligt. (L.M et al, 2010, s. 21)   

I dagens samhälle har det fötts fram en generation så kallade moderna opinionsledare. Istället 

för att agera enväldig expert på sitt område, startar dessa opinionsledare en debatt kring ämnet 

och omringar sig av människor med liknande åsikter. Dessa skapar således en ansamling av 

människor av en bestämd åsikt och kan utifrån gruppens storlek påverka nya människor då vi 

som individer tenderar att skapa positiva åsikter om produkter som ett stort antal andra 

människor funnit tycke för. Anledningen till att denna typ av opinionsledare vuxit som 

fenomen beror till stor del på internet, och den ökade möjligheten till kommunikation som 

skapats. Exempelvis har opinionsledare av denna typ fått stora möjligheter att uttrycka sig och 

bilda grupper på kommunikationsplattformar så som MySpace och facebook.( Khmel’nyts’ka 

& Swift, 2010, s. 83-97; Rinallo, 2009, s. 33).  

Hypotes 9: Kundens val av öl påverkas av Public Relations.  

4.5.2 Joint Promotion  

Öl är en produkt som faller inom kategorin för “low involvement”, det vill säga produkter 

som ter sig mindre viktiga för kunden och där efterforskning kring produkten sällan görs i 

någon större utsträckning innan köptillfället. Då en produkt av denna karaktär introduceras på 

en marknad där konkurrensen är hård kan den avgörande anledningen till varför kunden väljer 

ett varumärke framför ett annat bero av de associationer varumärket skapar hos kunden. 

(McKee, 2009 s. 6; Varadarajan, 1985, s. 45-46,) Ett av de enklaste och mest effektiva sätten 
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för ett företag att skapa associationer mellan en produkt/varumärke och en tid, plats eller 

händelse är genom joint promotion. Det vill säga genom gemensam marknadsföring med en 

annan produkt. (Varadarajan, 1985, s. 45-46; Wargenau & Che, 2006, s. 45-46) 

 

Joint promotion differentierar sig från andra co-branding tekniker så som joint ventures och 

skapade allianser, då det är en mer temporär kampanj på maximalt sex månader. Kampanjer 

av detta slag är ofta återkommande och kan kopplas samman med vissa typer av händelser 

eller högtider. Ett exempel på detta är McDonalds och Disneys biolanseringar. Dessa företag 

säljer produkter som inte konkurrerar med varandra men riktar sig till samma segment, barn. 

(Wargenau & Che, 2006, s. 45-46) Dessutom är deras produkter, mat och bioupplevelse 

klassificerat som low involvementprodukter (McKee, 2009, s. 6; Varadarajan, 1985, s.45-46). 

Både McDonalds och Disney har upplevt de fördelar som finns att dra av joint promotion, 

detta då McDonalds ökat sin försäljning av barnmenyer genom att anpassa dess utformning 

och erbjuda leksaker i form av karaktärer från filmen. Disney har i sin tur dragit fördelar av 

det ökade intresse som skapats för filmen genom McDonalds reklam för sina barnmenyer. 

Trots att detta är en tillfällig kampanj slutar de två varumärkena inte att dra fördelar av 

varandra bara för att kampanjen tar slut.  Där den gemensamma marknadsföringen haft ett 

logiskt samband för konsumenten har en mental genväg mellan de två produkter skapats 

vilket i sin tur kan leda till upprepade återköp. Med andra ord, om kunden ser den ena 

produkten kommer associationer till den andra produkten att skapas vilket kan ge livslånga 

fördelar. (Wargenau & Che, 2006, s. 45-46) Det mest önskvärda resultatet av joint promotion 

är att konsumtion av en viss produkt skapar ett begär av en annan produkt . Antingen på grund 

av att konsumenten ser produkterna som komplement till varandra eller att de tillsammans 

bidrar till en viss image som konsumenten eftersöker. (Varadarajan, 1985, s. 44) Ett 

Australiensiskt vin som lanserades 2006 nyttjade joint promotion vilket kom att ge mycket 

positiva resultat. Bland annat valde man att genomföra en kampanj tillsammans med ett 

turistbolag där kartor tryckets och mat och dryck rekommenderades. Syftet var bland annat att 

skapa associationer hos kunden så att vinet kopplades ihop med olika platser och måltider. 

(Wargenau & Che, 2006, s. 51-56) Ett exempel på detta som skulle vara fördelaktigt för 

Spendrups öl, är om förslagsvis chips skapade ett behov hos konsumenten efter just deras 

ölsort. 

 

Förutom möjligheten till ett framkallat kundbeteende bidrar joint promotion även till andra 

fördelar. Det är en metod som är mycket kostnadseffektiv och bidrar ofta dessutom med 

snabba resultat. (McKee, 2009, s. 6; Varadarajan 1985, s. 44-46) Studier har även visat att 

gemensam marknadsföring ökar försäljningen för båda parter då de lyckas bättre med att ge 

intrycket av pålitlighet och en känsla av minskat risktagande, faktorer som annars ligger som 

svårövervinnliga barriärer hos konsumenten. Gemensam marknadsföring innebär dock inte 

bara fördelar. Något man som företag måste vara väl medveten om innan man ger sig in i en 

marknadsföringskampanj med ett annat varumärke eller en annan produkt, är att produkternas 

image kommer att spegla av sig på varandra. Om konsumenten av någon anledning känner ett 

missnöje mot en av produkterna finns risken att detta kommer smitta av sig även på den andra 

produkten och därmed skapa dåliga associationer. Att inleda ett samarbete med fel typ av 

varumärke eller produkt, exempelvis ett samarbete mellan två produkter för vilka 

konsumenten inte kan finna någon logisk koppling, kan konsekvenserna vara förödande då 

bland annat trovärdigheten för produkterna kan sjunka drastiskt. (McKee, 2009, s. 6; 

Varadarajan, 1985, s. 45)  

 

Hypotes 10: Kundens val av öl påverkas av Joint Promotion. 
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4.5.3 Synergieffekter 

Som vi tidigare diskuterat finns det starka förhållanden mellan ett företags försäljning och den 

kännedom konsumenterna har för varumärket (Aaker, 1996, s114). Av den anledningen går 

det inte att bortse ifrån att en stor del av de ölprodukter som finns på marknaden idag 

härstammar från något av de större varumärkena, så som Spendrups eller Carlsberg . Det är 

med andra ord möjligt att anledningen till varför en viss öl säljer bättre än en annan beror av 

att konsumenten redan har kännedom för varumärket då kunder medvetet eller omedvetet 

tenderar till att ta genvägar då de står inför valet av homogena produkter. Något som leder till 

att valet av öl kan komma att baseras på att produkten hörstammar från ett varumärke kunden 

sedan tidigare har erfarenhet av eller hört talas om. (Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12) 

Olika varianter av produkter som är lanserade under samma varumärke kommer således att 

påverka varandra. Den kännedom som konsumenten har av originalprodukten av ett 

varumärke i form av attityd, preferenser och kunskap kommer att överföras på den 

nylanserade produkten, i detta fall ölen. (Speed, 1998, s. 521, Aaker, 1996, s. 114) Det 

vanligaste utfallet vid en produktlansering under ett befintligt varumärke, även kallat brand 

extension, är att kunden förutsätter att det är samma karakteristiska drag de upplevt från 

original produkten som återkommer i den nya produkten. Desto mer omtyckt och desto högre 

kvalitet konsumenten uppfattar att original produkten är desto bättre kommer konsumenten att 

tycka om de nylanserade produkterna inom varumärket. ( Speed, 1998, s. 522) Om kvaliteten 

däremot är högre hos den nya produkten än hos originalet, kommer detta inte bringa några 

fördelar då associationerna till original produkten är oftast för starka ( Speed, 1998, s. 531). 

Likheter hos produkterna det vill säga karakteristiska likheter i exempelvis förpackning och 

utseende har visat sig ha gynnande effekt för nylanserade produkter under ett känt varumärke. 

Dock finns det påvisade nackdelar då risken för kannibalism ökar. (Speed, 1998, s. 522) 

Andra nackdelar är att den nya produkten även kommer att ge effekter på original produkten.  

Exempelvis kommer en kunds åsikter kring ett öl adderas och komplettera de åsikter kunden 

har för varumärket som helhet, något som i sin tur kommer påverka original produkten. 

(Speed, 1998, s. 521)  

Anledningen till varför en konsument baserar valet på produkt utifrån ett varumärke denne 

känner igen kan bero av två anledningar, antingen av vana eller av lojalitet. Vare sig 

konsumenten handlar av vana eller lojalitet så är återköpet en automatisk process. 

Konsumenten som köper samma varumärke om och om igen kommer ibland inte ens ihåg 

varför de ursprungligen började köpa varumärket. Det finns således väsentliga skillnader 

mellan vana och lojalitet. (Crain, 2007, s. 1) Sker valet baserat på vana så är tröskeln låg till 

att konsumenten byter varumärke. Konsumenten kommer inte att tveka att byta ifall det 

erbjuds mer lättillgängliga, billigare alternativ att tillfredställa sitt behov eller begär, eller om 

den ordinarie varan är slut på lager. Lojalitet däremot är ett medvetet val från konsumenten. 

Lojalitet skapas genom att konsumenten upplever en stark emotionell koppling och en god 

attityd till varumärket. (Rundle-Thiele & Bennett, 2001, s. 30) Men som tidigare nämnt är ren 

varumärkeslojalitet sällan förekommande, särskilt vid low involvementprodukter som öl.  

Konsumenter utvärderar alltid sina köp i efterhand vilket sker medvetet eller omedvetet 

beroende på produktens karaktär. Lärande är en kontinuerlig process vilket innebär att om 

konsumenten är tillfredsställd ökar chansen för återköp och om konsumenten är missnöjd 

kommer processen börja om vid utvärderingsstadiet inför nästa köp. Konsumenter använder i 

regel tidigare köpta varumärken som ett status quo alternativ mot vilket de jämför övriga 

varumärkens attribut. (Niedrich et al, 2009, s.695) 

 

Hypotes 11: Kundens val av öl påverkas av synergieffekter.   



TEORI 

 34 

 

                                                              Etik & Moral 

 

 

4.6.1 Företagets Etik 

”Good business ethics is the company’s responsibility against its customers and good moral 

is the consumers responsibility against their fellow humans”  
Trompenaars (Kwak et al, 2001, s. 431) 

En god företagsetik är företagets ansvar medan det är konsumentens skyldighet att agera efter 

god moral. De etiska lagar som har formulerats för marknadsföring av det europeiska 

förbundet för konsumentskydd vilar på fem grundprinciper. För det första får företaget inte 

dölja tillkommande kostnader, för det andra får företaget inte vilseleda kunden, för det tredje 

får företaget inte sätta kunden under press vid köpbeslut, för det fjärde får försäljare från 

företaget inte utge sig att vara någon annan än de egentligen är och för det femte får företag 

inte marknadsföra något som kan utgöra en risk eller vara skadligt för konsumenten. 

(Solomon, 2006, s. 18-19) Då det varje år dör cirka 6000 människor i Sverige i olyckor som 

kan relateras till alkohol är det svårt att bortse från att produkten både kan vara skadlig och 

utgöra en risk för konsumenten (www.eu-upplysningen.se). Det är med andra ord denna femte 

och sista riktlinje för etisk marknadsföring som ofta ter sig vara ett problem för företag som 

producerar och säljer alkoholhaltiga drycker (Zanten, 2005, s. 25).  

Den femte februari 2003 kom det genom direktiv från EU som medförde att det blev lagligt 

att publicera alkoholreklam i svenska tidningar och tidsskrifter efter ett 25 års långt förbud. 

Ett beslut som kom att påverka alkoholindustrin markant. Trots att man idag inte kunnat se 

avsevärda skillnader beträffande försäljningen av alkoholhaltiga drycker över lag, så har 

reklamen för alkohol fortsatt att ökat stadigt. Under 2009 ökade reklamen för alkohol i 

svenska medier med 160 procent vilket representerar ett bruttovärde på 213 miljoner kronor. 

(www.eu-upplysningen.se) Trots att ökningen varit konstant sedan 2003, då förbudet släpptes, 

ligger Sverige i markant underläge vad gäller alkoholreklam jämfört med andra länder. 

Exempelvis i Australien där förbudet mot marknadsföring av alkohol släpptes några år innan 

Sverige har reklamen i medier för alkoholhaltiga drycker ökat i betydligt snabbare takt än i 

Sverige. (Zanten, 2005, s. 25) Anledningen till varför Svenska företag har valt att gå mer 

försiktigt fram, är på grund av den hårda kritik som konsumenterna riktar mot alkoholreklam I 

enlighet med det sista kriteriet för etisk marknadsföring är diskussionen kring alkoholens 

skadliga effekt på människan och de risker alkohol medför fortfarande aktuell, speciellt i 

Sverige. Då företag inte vill riskera att bli uthängda i en debatt kring ämnet är det inget 

företag som har visat sig villiga att marknadsföra sina produkter i en avsevärt större 

utsträckning än något annat varumärke.(www.dn.se) 

Den typ av alkoholreklam som konsumenterna visat sig reagera starkast mot rör främst 

Ready-to-drink produkter (RTD). Det vill säga reklam för färdiga blanddrycker, cider och öl. 

Anledningen till detta är att dessa produkter generellt inhandlas av en lägre åldersgrupp, 18-

24 år, och att reklamen därav även är riktad mot denna åldersgrupp då man använder unga 

aktörer och situationer som kan kopplas till ungdomliga sammanhang. (Zanten, 2005, s. 25-

27) Dessa åsikter går att jämföra med marknadsföring för vin som använt sig av både unga 

http://www.eu-upplysningen.se/
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aktörer och anspelat på sex, men sällan blivit anmäld för att överskrida några etiska regler. 

Skillnaden är att vin anses vara en dryck anpassad för vuxna till skillnad från RTD-produkter. 

(Zanten, 2005, s. 34) Den australiensiska marknaden sägs vara en av de marknader som ligger 

närmast den svenska när det gäller förhållandet till alkohol och de lagar och reglar som gäller 

alkoholreklam. Studier angående marknadsföring av alkohol som utfördes i Australien har 

visat att de faktorer som skapade negativa känslor hos kunden var RTD-reklamer som var 

emotionella, anspelade på sex eller hade en allt för humoristisk framtoning. (Zanten, 2005, s. 

34) Dessa karaktärsdrag har visat sig locka en yngre publik. I en världsomspännande studie av 

nioåringar och deras relation till reklam visade det sig bland annat att humoristiska ölreklamer 

var något som citerades i en större utsträckning än reklam för andra produkter. Ett faktum 

som finner stöd även i den australiensiska studien där ölreklam med en humoristisk 

framtoning visat sig locka en yngre publik då den äldre generationen, 40-60 år, inte kunnat 

relatera till reklamen och därav heller inte finner den rolig. (Zanten, 2005, s. 34) 

För att vara konsumenterna till lags, samt visa på en god företagsetik har många RTD-

producerande företag utformat sin marknadsföring på ett sätt som inte är till för att övertala 

kunden till att öka konsumtionen av RTD-drycker. I stället väljer producenterna att rikta sina 

marknadsföringskampanjer mot de kunder som redan bestämt sig för att köpa RTD-produkter, 

detta med syftet att styra deras val mot företagets egen produkt. Reklamer i stil med ”om du 

ska dricka, drick vårt varumärke därför att…”. Marknadsföringskampanjer som informerar 

kunden om faror samt risker vilka förespråkar ett ansvarsfullt drickande har likaså blivit allt 

vanligare. (Jones, 2008, s. 128) Dessa typer av kampanjer har fått ett mycket positivt 

bemötande av sin publik och studier som gjorts inom ämnet har visat att denna typ av 

marknadsföring gör ett större intryck hos kunden än reklamer som framhäver andra attribut 

som differentierar produkten. Denna typ av marknadsföring bör således vara att föredra för 

RTD-producenten. (Jones, 2008, s. 130) Det finns dock de som ser en negativ sida med denna 

typ av marknadsföring. Trots att företaget förespråkar en hälsosam konsumtion, säljer de 

produkter som kan vara farliga för konsumenten då de kan skapa ett missbruk. Hälsosam 

konsumtion kan uppfattas olika av olika människor och kan i vissa fall användas av 

konsumenten som en riktlinje vilket rättfärdigar ett beteende, som för dess omgivning kan 

uppfattas som ohälsosamt.  (Jones, 2008, s. 131) 

4.6.2 Kundens Moral 

"What effects will my doing this act in this situation have on the general balance of good over 

evil?" 
Frankena (Kwak et al, 2001, s. 431) 

 

En god moral visar på ett beteende där handlingarna styrs utifrån inte bara vad som är bäst för 

den egna individen utan även för de individer som finns i dennes omgivning. Moral kommer 

därför att bli extra påtagligt vid konsumtion av produkter som kan anses hälsofarliga och 

skadliga för människor och miljö. Produkter som faller inom denna kategori är bland annat 

tobak, pornografi och alkohol. En individ som konsumerar produkter av denna typ upplever 

ofta en inre moralisk konflikt. Individen vet att en för hög konsumtion kan vara skadligt samt 

att andra individer som har starkare åsikter för produkten kan generalisera och nedvärdera de 

som väljer att konsumerar den. Moral kommer således till stor del att handla om vad 

konsumenten som individ kommer att spegla av på samhället genom sin konsumtion. (Jones, 

2008, s. 128-129; Kwak et al, 2001, s. 430-435) 

Kundens beteende och de konsumtionsval kunden gör kommer påverkas av kundens moral. 

Av den anledningen är det viktigt att skapa sig en förståelse för vad moral är och hur det 

påverkar individen som konsument. Moral formas individuellt som egna tumregler för hur 
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vissa situationer bör bemötas. Dessa hjälper individer att förstå konsekvenserna av sitt 

beteende och vad de således har för skyldigheter. (Kwak et al, 2001, s. 430-432) En persons 

moraliska ståndpunkter kan exempelvis rättfärdiga alkoholkonsumtion på grund av det 

speciella tillfället eller utifrån omgivningen. (Jones, 2008, s. 127, 132) Moral är därmed 

individuellt, men i stora drag kan alla individer delas upp i två olika grupper baserat på moral, 

de som agerar och de som resonerar. Den första typen av moral, viken innefattar de som 

agerar, sätter mindre vikt vid abstrakta sociala koder och mer vikt vid omständigheterna kring 

handlingen. De behandlar och värderar varje situation individuellt och utifrån situationens 

kontext kan utfallet skilja sig dramatiskt beroende på tillfälle. Dessa individer ser moral som 

ett regelverk som speciellt riktar sig till de individer vars agerande inte är baserat på vad som 

är bäst för denne och de individer som finns runt omkring. Den andra typen av moral 

innefattar de som resonerar. För dessa individer utgör moral de oskrivna regler som finns för 

att hålla ordning i samhället. De är regler som tar vid där rikets lagar inte räcker till. Moral 

finns således till för allmännyttan och för att hindra misstag skapade av ignorans. (Kwak et al, 

2001, s. 430-432) 

 

                            

                                  

Figur 7;  ”Individens handlande utifrån moral” (egen modell)  

 

Moral kan med anledning av känslor om att göra fel eller inte göra de som är bäst för 

samhället och sin omgivning, hämma kunden i sin konsumtion av produkter så som alkohol. 

För att kunna agera på detta måste företag som producerar öl vara med och införa sociala 

normer. Företaget måste med andra ord hjälpa konsumenten i dennes moraliska värderingar 

kring vad som är rätt och fel, vad som är lämpligt och vad som kan vara skadligt eller utgöra 

en risk för andra. (Jones, 2008, s. 128-129; Kwak et al, 2001, s. 430- 435) Det vill säga att 

företaget borde hjälpa kunden att forma värderingar för vart skillnaden mellan hälsosam 

konsumtion och missbruk går. Något som görs med utgångspunkt i hur kunden inledningsvis 

ställer sig till moraliska frågor kring alkohol, det vill säga om konsumenten är av den typ som 

agerar eller resonerar. Kunder som tillhör den moraliska gruppen som agerar finner större 

tilltro till företag som visar att de kan se till kontexten, döma situationer från fall till fall och 

utefter detta sätta upp regler och riktlinjer vilka är till för att skydda den närliggande 

omgivningen. Gruppen som istället resonerar ger bättre gensvar till företag som sätter upp 

allmängiltiga regler som tar vid är regelverket tar slut och dömer alla de som bryter mot detta, 

oavsett situation. (Kwak et al, 2001, s. 430- 435) För att ett företag som Spendrups ska kunna 

visa på att de är ett företag som besitter god företagsetik måste de se till att de uppfyller de 
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krav kunden har satt upp utifrån sin moral. För att vid en produktlansering kunna tilltala 

kunden utifrån dennes moraliska normer måste man i förstahand finna svar på om 

ölkonsumenterna består av de som agerar eller de som resonerar.  

Hypotes 12: Kundens val av öl påverkas av företagets etik. 
 

Hypotes 13: Kundens val av öl påverkas av dennes egen moral. 

 

 
 

 

 

4.7 Förhållandet mellan 
attributen 

För att ett företag så som Spendrups ska kunna genomföra en lyckad lansering av ett öl måste 

företaget inledningsvis segmentera marknaden vilket innebär att marknaden delas in i grupper 

efter psykografiska faktorer (Orth et al, 2004 s.107-108). Hur detaljerad segmenteringen bör 

göras beror av företagets egen storlek och kapacitet (Chandra, 2009 s. 82-83). Då företaget 

bestämt sig för vilket/vilka segment som de avser att rikta sig emot bör produkten utformas 

efter deras preferenser (Orth et al, 2004 s.107-108). Faktorer så som produktens förpackning, 

dess pris, etikett, procenthalt, smak och nationalitet bör alla utformas efter det valda 

segmentet (Bosch et al, 2005, s. 108-111, Zanten, 2005, s. 25-27; Macdonald & Sharp, 2000, 

s. 9-12; Orth, 2008, s. 69). Givetvis går detta att göra i motsatt ordning där företaget först 

skapar produkten för att sedan finna det rätta segmentet till vilken produkten bör lanseras.  

Då det segment man avser att rikta sig emot är bestämt och då produkten är utformad efter 

dess preferenser måste företaget skapa en strategi för hur de ska positionera sig på marknaden 

och nå ut med produkten till det avsedda segmentet. För att göra detta måste företaget börja 

med att skapa en identitet för produkten som konsumenten uppfattar och anser passa överens 

med sin egen befintliga eller önskade livsstil. (Grace & O’Cass, 2002, s. 97; Khmel’nyts’ka & 

Swift, 2010, s. 97; Molina-Castillo & Manuera-Aleman, 2008, s. 986) Företaget förmedlar 

produktens identitet till kunden via marknadskommunikation och för att denna ska nå fram till 

kunden och denne ska behandla informationen måste företaget dels skapa en effektiv 

marknadskommunikation (Schroer, 1990, s.44-46). För att kunden dessutom ska få 

associationer till det varumärke som kommuniceras bör företaget skapa en känsla hos 

konsumenten som denne kan relatera till varumärket (Barrena & Sánches, 2009, s.1002-1003; 

Soscia et al, 2010, s. 115).  

För alkoholprodukter i Sverige finns det i huvudsak tre kommunikationskanaler som ett 

företag kan använda sig utav; public relations (Chan et al, 1990, s. 54-55; L.M et al, 2010, s. 

21), joint promotion (McKee, 2009, s. 6; Varadarajan, 1985, s. 45-46) samt skapandet av 

synergieffekter (Speed, 1998, s. 521, Aaker, 1996, s. 114) . Genom dessa kanaler når 

meddelandet kunden men för att kunden ska acceptera meddelandet och därefter köpa eller 

visa tycke för produkten, vilket är grunden för en lyckad lansering, måste meddelandet först 

passera genom ett brus. Bruset är ett störningsfält som kan påverka kundens åsikter för 

produkten utifrån dennes egen moral samt hur denna passar ihop med företagets etik. En 

företagsetik som inte går ihop med kundens moral kan skapa negativa känslor för produkten 

hos konsumenten vilket skulle påverka lanseringen negativt. (Jones, 2008, s. 128-129; Kwak 

et al, 2001, s. 430- 435) Det förhållande som råder mellan de olika attributen vi satt upp för en 
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lyckad lansering, vilket även illustreras i modellen nedan, kommer att utgöra grunden för de 

slutsatser vi kommer att skapa utifrån vår studie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Figur 8, ”Sambandet mellan attributen för en lyckad lansering” (egen modell) 

 
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan psykografiska faktorer och kundpreferenser  
Hypotes 2: Det öl som kunden väljer är anpassat för ett stort segment. 
Hypotes 3: Kundens val av öl påverkas av produktens fysiska kännetecken. 

Hypotes 4: Kundens val av öl påverkas av produktens identitet. 
Hypotes 5: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens självuppfattade image. 

Hypotes 6: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens önskade image. 

Hypotes 7: Kundens val av öl påverkas av effektiv marknadsföring. 
Hypotes 8: Kundens val av öl påverkas av skapade känslor. 

Hypotes 9: Kundens val av öl påverkas av Public Relations  
Hypotes 10: Kundens val av öl påverkas av Joint Promotion 

Hypotes 11: Kundens val av öl påverkas av synergieffekter.   

Hypotes 12: Kundens val av öl påverkas av företagets etik 
Hypotes 13: Kundens val av öl påverkas av dennes egen moral 
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5. Praktisk metod 
I syfte att underlätta läsarens kritiska granskande av studien redogör vi i detta kapitel för vårt 

tillvägagångssätt och argumenterar för de val vi gjort beträffande vår empiriska insamling. 

Vi förklarar varför en kvantitativ studie ligger till grund för vårt empiriska underlag, 

beskriver vårt urval samt redogör för enkätstudiens utformning, genomförande och 

bearbetning av det insamlade materialet. Avslutningsvis klargör vi hur vi testat teoretiska 

hypoteser med hjälp av våra empiriska data.    

 

5.1 Forskningsstrategi 

Syftet med studien tillsammans med problemformuleringen har en avgörande roll i valet av 

undersökningsmetod. (Lundahl, 1982, s. 46). Utifrån vårt syfte och vår problemformulering 

beslutade vi att studien huvudsakligen skulle baseras på en kvantitativ undersökning. Studien 

syftar till att kartlägga konsumentbeteende vid val av öl. Ejvegård (1996, s. 51) hävdar att den 

kvantitativa undersökningsmetoden lämpar sig optimalt för att utreda konsumenters attityder, 

åsikter och preferenser. Vår avsikt är att kunna urskilja ett tydligt mönster bland 

konsumenterna som visar vad som påverkar deras val av öl. Vi vill mäta, förklara och 

generera kunskap kring vad som påverkar konsumenten att välja ett specifikt öl. Således krävs 

ett stort antal respondenter, vilket enklast hanteras med en kvantitativ undersökningsmetod. 

Fördelarna med kvantitativa metoder är att samtliga respondenter svarar på identiska frågor, 

vilket underlättar sammanställningen och jämförelserna inom gruppen då avancerade 

bearbetningsmetoder och dataprogram kan användas för att analysera och sammanställa 

materialet i pedagogiskt överskådliga tabeller och diagram. Standardiserade formulär är även 

en förutsättning för att kunna formulera generaliserbara slutsatser. (Ejvegård, 1996, s. 34; 

Halvorsen, 1992, s. 87-89) Enligt Johannessen och Tufte (2002, s. 67-77) är ytterligare en 

fördel med enkätstudier att vi som forskare intar en passiv roll och håller ett distinkt avstånd 

till respondenterna, vilket betyder att utfallet av svaren inte påverkas av vårt beteende och att 

resultaten kan betraktas med större objektivt. 

För att skapa kunskap för hur den perfekta lanseringen av öl skall utformas finner vi att det är 

viktigt att hänsyn tas till det faktum att öl är en produkt som inte är av någon större betydelse 

för kunden. Öl är kategoriserad som en low involvementprodukt och därav kommer kunden 

inte att spendera nämnvärd tid på att överväga och värdera möjliga alternativ innan det 

faktiska köpet.  De faktorer som kunden således baserar sitt val av öl på kommer därav inte att 

lagras i dess minne under någon lägre tid, varvid insamlingen av dessa data måste ske direkt 

efter köpet. Vi vill dessutom fördjupa vår kunskap för kundens preferenser, huruvida dessa 

faktorer är något som redan finns hos kunden innan denne går in i butiken eller om detta är 

något som skapas på plats. Därför vill vi även ta del av de preferenser kunden känner för öl 

innan inköpet, information som även kan vara vägledande för om kunden har preferenser som 

inte tillfredställs av någon befintlig ölprodukt. Vi kommer således anta en forskningsstrategi 

som innefattar en kvantitativ undersökning vilken utförs i två faser av inköpsprocessen, före 
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och efter inköp. För att ytterligare fördjupa vår kunskap för hur den perfekta lanseringen skall 

utformas finner vi det nödvändigt att komplettera dessa insamlade data med sekundär 

information från Spendrups marknadschef Mats Liedholm. Information som behandlar hur 

han ser på de attribut vi tagit fram med hjälp av vår teoretiska referensram och hur han 

uppfattar att dessa fungerar i praktiken.  

Vi har tidigare argumenterat för vår deduktiva forskningsansats och vårt positivistiska 

vetenskapliga förhållningssätt som enligt Johansson Lindfors (1993, s. 55) är typiskt 

utmärkande karaktärsdrag för kvantitativa metoder. Den röda tråden närvarar från vårt syfte 

och frågeställningen, genom den valda teoretiska referensramen och den empiriska 

datainsamlingen till vår analys och slutsats. För att sammanfatta forskningsmetodiken så är 

denna studie uppbyggd på två nivåer. Basen i vår studie är den tvåfasiga kvantitativa 

enkätundersökningen vilken syftar till att undersöka konsumenternas preferenser, attityder 

och beteende, vilken kompletteras med den semistrukturerade intervjun. 

5.2 Urval enligt systemsynsättet 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 239) är representativitet ett centralt begrepp i samband 

med valet av urvalsmetod. För att säkerställa studiens kvalitet måste urvalet utgöra en 

representativ grupp som kan förklara den helhet och teoretiska population forskaren ämnar 

beskriva. Vi har tidigare argumenterat för vår positivistiska vetenskapssyn samt vårt 

deduktiva angreppssätt och samtidigt förklarat att vi avser att generera en ökad kunskap för 

vilka faktorer och moment som påverkar konsumentens val av öl. Arbnor och Bjerke (1994, s. 

62) menar att det finns en skala som bedömer hur positivistisk eller hermeneutisk och hur 

deduktiv eller induktiv en studie faktiskt är. Eftersom studiens syfte är att öka kunskapen 

kring varför en konsument väljer ett visst öl, genom att finna ett samband mellan orsak och 

verkan, menar vi att studien övergripande genomförs utifrån systemsynsättet. Något som varit 

avgörande för vår urvalsmetod.  

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna i ett urval utifrån systemsynsättet ska grundas på att de följer likartade 

strukturer. Enkäten byggs utifrån berörda teman i den teoretiska referensramen och 

respondenternas val av öl ska förklaras och förstås utifrån helhetens egenskaper, det vill säga 

de olika moment och faktorer som inverkar på valet. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 67) Urvalet 

sker således utifrån ett system som delvis inrymmer beroendeförhållanden och delvis unika 

fall. För urval enligt systemsynsättet är representativitet för en större helhet oväsentligt. Det 

centrala är att urvalet är representativt för ett specifikt system. Vilket exempelvis kan 

innebära, som i vårt fall, att vi som forskare väljer respondenter som är intressanta just för vår 

studie då de nödvändigtvis måste höra till en viss grupp av människor för att kunna tillföra 

studien nödvändig information. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 240) En person som exempelvis 

aldrig dricker öl eller som senast köpte öl för ett år sedan är inte ”givande” för vår studie då 

de inte kan svara på varför de valt en viss öl. När det handlar om low involvementprodukter 

med heuristiska inslag som exempelvis öl är det svårt att kartlägga konsumentbeteende långt i 

Systemsynsättet 

Förklarande kunskap 
(Positivism) 

Förstående kunskap 
(Hermeneutik) 

Aktörssynsättet 

Analytiska synsättet 

Figur 9;  ”Förklara och förstå” (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62) 
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efterhand, eftersom konsumenten inte lägger någon större eftertanke eller vikt i ett sådant 

beslut (Sharp, 2001, s. 739-744). De respondenter som är intressanta för vår studie och 

således utgör vår urvalsgrupp är de som just inhandlat öl. 

5.2.1  Val av distribuerings metod 

De platser där konsumenten kan inhandla starköl i Sverige är på Systembolaget, restauranger 

och barer, Internet samt via Tax Free. Vi är beroende av att komma i kontakt med kunden i 

samband med att de gör sitt inköp av öl och av den anledningen ansåg vi att de enda lämpliga 

platsen där vi kunde ta kontakt med dessa kunder var vid Systembolaget. Systembolaget är i 

dagens läge Sveriges största distributionskanal av starköl och dess kunder går enkelt att 

komma i kontakt med då Systembolaget finns på tre givna platser i Umeå. Att finna och ta 

kontakt med de kunder som köper öl via Tax Free eller internet är enlig oss näst intill omöjligt 

varvid dessa platser uteslöts från studien. 

Att ta kontakt med kunder i samband med att de köper öl på restauranger och barer kom också 

att uteslutas då den öl de köpt har för avsikt att bli konsumerad på plats. Vi menar att detta 

skulle medföra en ökad risk för alkoholpåverkade respondenter, vilket skulle inverka på 

svaren då alkohol påverkar människans sinnesnärvaro och således sänka studiens trovärdighet 

väsentligt.  

Ytterligare en anledning till varför vi kom att distribuera våra enkäter utanför Systembolaget 

beror av etiska och moraliska dilemman och ställningstaganden. Alkohol är som bekant 

beroendeframkallande och skadligt för hälsan och vi upplever att alkoholkonsumtion är ett 

känsligt ämne som än idag är en aning tabubelagt i Sverige (Ainsworth, 2009, s. 1). Vi vill 

eliminera den grupp av människor som möjligen skulle kunna förolämpas eller är extra 

känslig för frågor kring inköp och konsumtion av alkohol från vårt urval, exempelvis 

nykterister och nyktra alkoholister. Vi menar att då vi använder Systembolaget som 

distribueringsplats, nästintill eliminerar vi risken för att utsätta dessa människor för våra 

frågor, då majoriteten av de som besöker Systembolaget kommer dit med avsikt att inhandla 

alkohol. 

Likaså är vi medvetna om att känsligheten kring ämnet kan medföra att respondenterna inte är 

helt ärliga i sina svar. Vi har försökt förebygga detta genom att genomföra en kvantitativ 

studie där konsumentens identitet behandlas konfidentiellt, även om den inte genomförs helt 

anonymt eftersom att vi distribuerar enkäten fysiskt och ser vilka som deltagit, vet vi 

fortfarande inte ”vem som svarat vad”. (Dahmström, 2000, s. 60-64) Frågornas karaktär och 

utformning är enligt vår mening inte utelämnande på något sätt utan snarare koncentrerade på 

att utreda faktorer som påverkat inköpet som går att härleda till produktattribut eller 

marknadsaktiviteter kring varumärket.  

5.2.2 Enkät till besökare, ett bekvämlighetsurval 

Vi valde att distribuera enkäter till den grupp av Systembolagets besökare som hade för avsikt 

att inhandla öl. Respondenterna har således på eget initiativ valt att befinna sig på platsen där 

undersökningen ägt rum. Anledningen till att vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval 

där vi delar ut enkäter till besökare grundar sig i att vi vill nå ölkonsumenter och således är 

personer som inte besöker systembolaget eller inte köper öl ointressant för studien. Ejlertsson 

(1996, s. 20) argumenterar för att denna typ av undersökning inte är lätt att tolka då alla 

personer som skulle vara aktuella för undersökningen inte erhållit lika stor chans att delta i 

studien. Då tar han förvisso väntrum på en vårdcentral som exempel och antar att en person 

besöker vårdcentralen en gång per år. Baserat på att systembolaget varje år säljer 170 miljoner 

liter öl samt har 99 miljoner kundbesök och då det bara finns cirka 9 miljoner invånare i 

Sverige drar vi slutsatsen att den generelle ölkonsumenten besöker Systembolaget mer 

frekvent än en gång per år (www.systembolaget.se). Sannolikheten för en ölkonsument ska få 
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chans att delta i vår studie bör därför vara större än i Ejlertssons fall. Vi är medvetna om att 

Systembolagets mest frekventa besökare troligtvis representerar en stor del av våra 

respondenter, vilket vi inte ser som något negativt. Vi har för avsikt att öka vår kunskap för 

hur konsumenten gör sitt val av öl och inte generalisera resultatet på alla konsumenter som 

någon gång har inhandlat en öl. Enligt Arbnor och Bjerkes (1994, s. 240) argumentation är det 

således viktigare att studien inrymmer en grupp respondenter vilka är av intresse för det 

studerade fenomenet, istället för en representativ grupp för hela populationen. Denna 

urvalsmetod skulle Trost (2007, s. 30-33) benämna som bekvämlighetsurval eftersom vi inte 

med säkerhet kan avgöra vilken population resultatet representerar. Bekvämlighetsurval ska 

dock inte underskattas. Särskilt inom ämnesområdena ekonomi och management är 

bekvämlighetsurval vanligt förekommande och kan generera viktig information för forskare 

som inte har för avsikt att generalisera. (Trost, 2007, s. 30-33) 

5.3 Enkäten 

Vår forskningsstrategi förespråkar en kvantitativ studie och vi valde att genomföra denna via 

enkäter. Den huvudsakliga anledningen till varför vi valt att använda oss av en enkät istället 

för exempelvis kvantitativa intervjuer, vilket vi såg som ett alternativ, beror till stor del på 

frågornas natur. Då öl är en alkoholprodukt och frågor kring konsumentens dryckesvanor 

således är av relevans finns det ett flertal undersökningsfrågor som kan uppfattas som 

känsliga för respondenten. Av den anledningen ville vi erbjuda respondenten möjligheten till 

full anonymitet vilket vi ansåg att vi kunde uppnå på bästa sätt genom en enkätstudie. 

Dessutom kommer konsumentens svar inte att bli påverkade av den person som ställer 

frågorna. På grund av frågornas natur kan respondenten välja att inte svara sanningsenligt 

utan istället svara efter den bild hon/han vill att intervjuaren ska få av denne. Denna risk 

minskar betydligt då konsumenten får fylla i enkäten på egenhand och får uppfattningen att 

svaren kommer hanteras helt anonymt. (Dahmström, 2000, s. 60-64)  

Trots att enkäter är det mest fördelaktiga alternativet för oss finns det dock vissa nackdelar. 

För det första ökar risken för att respondenten misstolkar frågorna vid enkätundersökningar 

och för det andra ökar risken för att respondenten tappar intresset och slutar fylla i enkäten om 

denna verkar lång och tråkig. (Dhamström, 2000, s. 60-64) Vi har dock försökt att avhjälpa 

detta problem genom att inledningsvis uppmana respondenten till att komma med frågor om 

det är något denne inte förstår eller upplever otydligt. För att motivera respondenten att 

avsluta studien erbjöd vi en möjlighet att delta i utlottningen av 30 trisslotter till de 

respondenter som fullföljde undersökningen.        

5.3.1 Enkätfrågornas ursprung 

De frågor som går att återfinna i enkäten är baserade på de teorier vi tidigare tagit fram som 

attribut för en lyckad produktlansering. Varje fråga har således för syfte att undersöka 

konsumentens åsikter kring var och ett av de fem attributen; segmentering, produkten, 

marknadskommunikation, kommunikationskanaler samt etik och moral. För att få en djupare 

kunskap för vilka attribut som påverkar konsumenten och när dessa preferenser skapats 

kommer alla dessa attribut att undersökas i två olika stadier av inköpsprocessen. En gång 

innan konsumenten går in i butiken, detta för att undersöka vilka attribut denna värdesätter, 

och en gång efter inköpet för att undersöka vilka attribut som faktiskt varit avgörande vid 

valet av öl.  Anledningen till detta tillvägagångssätt beror på att öl är en low 

involvementprodukt vilket gör att konsumenten troligtvis inte kommer att basera sitt faktiska 

val på de attribut denne medvetet har preferenser för. Genom en tvådelad 

undersökningsmetod vill vi, förutom att påvisa att det finns skillnader för vad konsumenten 

säger och vad denne faktiskt gör, även fastställa om det finns något attribut som attraherar 

kunder men inte styr deras val på grund av att detta är ett attribut som inte framhävs av någon 
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öltillverkare. Enkätens alla frågor kommer att generera svar vilka i sin tur ska bidra till att 

besvara de hypoteser som ställts upp för vart och ett av dessa attribut. Det vill säga frågorna i 

enkäten är ställda för att vi ska kunna undersöka hur viktigt vart och ett av dessa attribut är för 

konsumenten.   

Segmentering av konsumenter för alkoholhaltiga drycker utförs enligt Green och Krieger 

(1991, s. 20) samt Orth (2004, s. 98) på bästa sätt utifrån psykografiska faktorer varvid frågor 

om konsumentens konsumtionsbeteende är relevant. Ett exempel på en fråga som ställts i 

enkäten för att kunna segmentera respondenterna efter psykografiska faktorer ser ut som 

följande; 

Exakt vilka frågor som återkopplar till vilket av dessa fem attribut går att återfinna i 

uppsatsens bilagor
3
. Frågorna i enkäten som distribuerats till kunden är dock inte uppdelade 

efter de attribut vilka vi har för avsikt att undersöka utan är placerade i en ordningsföljd som 

ska uppfattas logisk utifrån respondentens perspektiv. Enkäten anpassad för respondenten går 

även denna att finna i uppsatsens bilagor.
4
   

5.3.2 Enkätens utformning  

För att minska bortfallet av respondenter finns det ett antal strategier en forskare bör använda 

sig av vid utformningen av enkäter. En tydlig struktur och en enkel utformning är de generella 

utgångspunkterna till hur en enkät bör utformas för att enkäten inte ska skrämma iväg 

respondenten genom att ge ett intryck av att vara komplicerad och tidskrävande. (Dahmström, 

2005, s. 123) För att ge respondenten en mjuk inledning till enkäten och besvara eventuella 

frågeställningar kring vad syftet med enkäten är, vad vår insamlade data kommer att användas 

till samt hur deras uppgifter kommer att hanteras har vi inlett med ett kortare följebrev. Om 

respondenten är införstådd med tanken bakom studien samt att de uppgifter de delger kommer 

att hanteras konfidentiellt och presenteras anonymt ökar chansen för att respondenten ska 

delge sin egentliga åsikt, vilket ökar trovärdigheten av resultatet för studien. (Dahmström, 

2005, s. 124;  Johansson-Lindfors, 1993, s. 112)       

För att enkäten ska generera data som är både trovärdig och analyserbar är det viktigt att 

frågorna utformas på ett sådant sätt att respondenten förstår dem. Det vill säga att det är 

skrivna med ett enkelt språk och inte innehåller negationer eller är ledande. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 111-114) För att öka tydligheten för respondenten har nyckelord i enkätens 

frågor understrukits (Ejvegård, 2003, s. 56). De frågor vi ställer till respondenten i enkäten 

kommer i en logisk ordningsföljd där vi börjar med enklare bakgrundsfrågor som sedan 

övergår till konsumentens åsikter om öl och ölkonsumtion vilket i vissa fall kan upplevas som 

mer känsliga frågor. Ordningsföljden har vi valt dels för att kunna gruppera frågorna på ett 

sätt som ökar läsbarheten för respondenten samt genom inledningsvis enklare frågor bygga 

upp ett förtroende hos respondenten. Att inleda med enkla frågor kan också resultera i flera 

besvarade enkäter då en stor del av de som väl börjat fylla i en enkät kommer att fullfölja den 
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Appendix 2 

4
Appendix 3 

1.  Vid vilket tillfälle är det vanligast att Du konsumerar öl?  
(Endast ett svarsalternativ) 
       Helg 

 

       Tillställning 
 

       Högtid 
 

       God middag 
 

       Inget speciellt tillfälle 
 
 

         Annat, nämligen;………….………………………………. 
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trots att frågorna stegvis kommer uppfattas som mer komplicerade. (Dahmström, 2005, s. 

135) 

Syftet med enkäten är att skapa en kunskap för vilka faktorer som är avgörande då 

respondenten gör sitt val av öl för att därefter generera en modell som visar på vilka faktorer 

Spendrups bör nyttja samt i vilken utsträckning vid en lansering av en ölprodukt. Vi avser 

således att undersöka respondentens attityd till öl som produkt samt få fakta för hur valet av öl 

görs med utgång från de attribut vi beskrivit i den teoretiska referensramen. För att erhålla 

denna typ av information kommer vi i huvudsak att nyttja två typer av frågor. 

Bakgrundsfrågor som avser att samla in fakta om kunden samt attitydfrågor där respondenten 

genom en ordinalskala får placera sig på en skala mellan ett och tio. De frågor som försetts 

med bundna svarsalternativ har även i vissa fall kompletterats med ett öppet svarsalternativ 

för att säkerhetsställa att vi inte missat något för respondenten uppenbart alternativ. 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 111-114) 

 

För att förebygga eventuella misstolkningar av den skala vi använt oss av har vi med 

inspiration av Ejlertsson konstruerat en skala som går från negativ till positiv där 

respondenten har både siffror och ord till sin hjälp för att förtydliga förhållandet (Ejlertsson, 

2005, s. 89-92). Ett förhållande som visas i exemplet nedan; 

 
         Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
         oviktigt               Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                1                      2                    3                     4                     5                     6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 

 

  

Anledningen till varför vi valt att använda oss av en skala med ett jämnt antal svarsalternativ 

är delvis pågrund av att detta inte erbjuder respondenten något mittenalternativ och således 

tvingar respondenten till att ta ställning. En tiogradig skala används även för att underlätta vår 

bearbetning samt analys av resultatet. Och dem diskuteras mer utförligt under rubriken 

bearbetning av enkätsvaren. 

5.4 Förundersökning 

För att öka reliabiliteten av studien krävs det att den är uppbyggd på ett trovärdigt empiriskt 

material, något som i vårt fall förutsätter en väl utformad enkät. För att försäkra sig om att 

enkäten undersöker det den avser att undersöka är det viktigt att respondenten uppfattar 

frågorna på ett korrekt sätt. (Johansson Lindfors, 1993, s. 114) Enligt Johansson Lindfors 

(1993, s.114) bör det därför göras en förundersökning för att testa frågeformuläret innan det 

delas ut till det totala stickprovet. För att kunna skapa en enkät där respondenten inte 

upplevde några oklarheter med frågorna eller besvärades av dess längd valde vi att dela upp 

vår förundersökning i två steg. I det första steget rådfrågade vi vår handledare samt åtta andra 

forskare inom det marknadsekonomiska området. Dessa påvisade ett antal tänkbara problem 

med enkätens svarsalternativ då de ansåg att ett antal frågor krävde ett svarsalternativ i form 

av ”vet ej”. Vilket vi även valde att komplettera enkäten med. 

Då enkäten korrigerats enligt den respons vi fått valde vi att ta ytterligare ett steg i vår 

förundersökning och därmed vända oss till våra respondenter för att ta del av deras åsikter av 

enkäten. För att göra detta placerade vi oss utanför systembolaget på Strömpilsplatsen i Umeå 

tisdagen 2;a mars, dagen innan den empiriska insamlingsprocessen började, och lät 15 

respondenter fylla i enkäten. Deras åsikter riktades till största del mot enkätens längd. Enligt 

Ejvegård (2003, s. 54) finns ett samband mellan svarsfrekvensen och enkätens omfattning. 

Den enkät vi distribuerade var sammanlagt sju sidor lång, fyra sidor tillhörande den första 
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delen och tre tillhörande den andra, och det tog sammanlagt tio minuter för respondenten att 

besvara frågorna. En enkät av mindre omfång hade troligtvis uppskattats av respondenten och 

minskat det externa bortfallet av respondenter som skulle anse att enkäten till synes verkade 

för tidskrävande. Dock skulle en kortare enkät sänkt studiens kvalitet då varje enskild fråga i 

enkäten ämnar bidra till att uppfylla studiens syfte varför vi inte såg någon anledning till att 

eliminera frågor från enkäten. (Ejvegård, 2003, s. 54)       

5.5 Distribuering av enkäter 

För att erhålla den kvantitet av data vi behövde för att urskilja ett mönster hos de som köpte öl 

kom vår insamlingsprocess av data att pågå under sex dagar. Denna tid fördelades mellan de 

olika insamlingsplatserna enligt tabellen nedan. Anledningen till varför vi valt besöka två 

insamlingsplatser om dagen samt under en hel veckas tid beror av att vi avsåg att öka 

möjligheten för alla ölkunder i Umeå att delta i studien. Ju längre tid datainsamlingen fortgår 

och på desto flera platser den görs desto mer ökar sannolikheten för att en viss ölkund ska få 

delta. Vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet. (Ejlertsson, 1996, s. 21) 

Vi är dock medvetna om att de respondenter som fyllt i enkäten med större sannolikhet är de 

mest frekventa ölkonsumenterna och att de som köper öl väldigt sällan därför är 

underrepresenterade (Ejlertsson, 1996, s. 22). Denna fördelning bland respondenterna är dock 

något som inte påverkar vår studie i någon större utsträckning. Då vi har för avsikt att skapa 

en kunskap för vilka attribut som påverkar konsumentens val samt till vilken grad med syftet 

att skapa en modell för en lyckad produktlansering är studien inte beroende av att de 

konsumenter som sällan konsumerar öl finns representerade i studien. Då lanseringar av 

ölprodukter till största del riktar sig mot de som konsumerar öl och gärna i en större 

utsträckning ser vi inte detta som ett problem. Av den anledningen finns det således en 

försvarbar anledning till varför respondenterna är representerade i den utsträckning de 

konsumerar.         

                                               

   Figur 10 ”Schema för distribuering av enkäter samt antalet insamlade vid respektive tillfälle” 
 

Vid utdelningen av enkäterna gick vi tillväga på så sätt att vi placerade oss utanför ingången 

till Systembolaget. Där tog vi kontakt med de personer som var på väg in och frågade om de 

var intresserade av att hjälpa oss genom att delta i en undersökning. För de respondenter som 
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var villiga att delta ställde vi följdfrågan om de avsåg att köpa öl vilken de själva helt eller 

delvis skulle konsumera. För de som svarade ja samt för de som inte var helt säkra, förklarade 

vi att undersökningen avsåg lansering av ölprodukter samt att den var uppdelade i två delar, 

en före och en efter köpet. Därefter delade vi ut den första delen av enkäten till respondenten 

och bad dem lämna in denna då de var färdiga och återkomma till oss igen efter deras besök 

på Systembolaget. Då konsumenten återvände efter sitt inköp gav vi kunden den andra delen 

av enkäten. Då respondenten fyllt i även denna del häftades de båda delarna ihop för att inte 

separeras från varandra och respondenten fick en separat lapp där denne kunde fylla i namn 

och adress för att delta i utlottningen av trisslotter. För att försäkra respondenten om att denna 

lapp inte skulle kopplas samman med den enkät de just fyllt i fick respondenten själva posta 

lappen i en separat låda. Förfarandet samt en illustration för det externa bortfallen redovisas i 

modellen på nästa sida.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

Figur 11; ”Insamlingsprocessen av empirisk data” 

 

 

5.5.1 Etiska och moraliska överväganden  

Vi har diskuterat att attityder och beteende gällande alkohol är en aning komplext att studera 

samt att ämnet är en aning tabubelagt i det svenska samhället. De etiska och moraliska 

överväganden vi ställts inför diskuteras främst i samband med urvalet och enkätens 

utformning.  

Vid enkätdistributionen gjorde vi ett aktivt val att inte upplysa respondenterna om att studien 

genomförs utifrån varumärket Spendrups, som en del i ett arbete vars syfte är att generera en 

modell för den optimala lanseringen av en alkoholhaltig dryck på den svenska marknaden. Vi 

anser att vi var tvingade att hemlighålla samarbetet för att inte riskera studiens syfte. Vi menar 

att eftersom det inte är moraliskt riktigt att planera aktiviteter med avsikt att öka 

alkoholkonsumtionen, då det är allmänt vedertaget att rusdrycker både är skadlig för hälsan 

och kraftigt beroendeframkallande, antar vi att en sekretess kring studiens syfte höjer 

kvaliteten i det empiriska materialet. Ytterligare en orsak till varför vi vill avstå från att 

nämna samarbetet med Spendrups är att respondenterna inte skall ha detta varumärke i åtanke 

när de besvarar enkäten, om det inte föranleds av att de själva associerar öl med Spendrups. 

 

            Köp 

   2:a enkäten 

              Ska du köpa öl idag? 

Vill du delta i en undersökning? 

        Ja          Nej 

   Ja, kanske,                 
vet ej            Nej 

     1:a enkäten 

Besökare 

Externt bortfall , typ 1 

Externtbortfall, typ 2 

Externtbortfall, typ 3 Köp 

2:a enkäten 

 Ja, kanske, 
      vet ej 
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5.5.2 Externbortfall 

Externbortfall innefattar de respondenter som blivit tillfrågade men av någon anledning inte 

valt att delta i undersökningen. (Eljertsson, 1996, s. 25) Figuren på föregående sida illustrerar 

resultatet av vår insamlingsprocess och de tre typer av externbortfall vi fick. Det vill säga 

tillfällen där kunden aktivt kan välja att inte delta eller avbryta undersökningen. Av de 

personer som besökte Systembolaget på den plats och under den tid vi genomförde vår 

empiriska datainsamling valde i genomsnitt var femte person, 956 personer, att delta i vår 

undersökning. Av dessa personer var det närmare en tredjedel, 315 personer, som svarade ja, 

kanske eller vet ej på frågan om de hade för avsikt att köpa öl. Av dessa 315 personer valde 

alla att fylla i den första delen av enkäten och sammanlagt 309 personer återvände efter deras 

inköp för att fylla i den andra delen. Den första typen av externbortfall kommer således att 

bero av att besökaren inte vill delta i undersökningen vilket vi uppfattade till största del bero 

av tidsbrist. Hur stor del av detta bortfall som kan tillskrivas vår studie går inte att visa på då 

vi inte vet om kunden avsåg att köpa öl eller ej och därav vet vi inte om kunden tillhörde vår 

population. Den andra typen av externtbortfall, vilket omfattade 650 personer, berodde av att 

konsumenten inte hade för avsikt att köpa öl denna dag. Ett bortfall som inte påverkar vår 

studie då vår population endast består av öl konsumenter. Den tredje typen av bortfall, vilka 

alla kom att påverka vår studie, innefattade sex personer som inte återvände för att fylla i den 

andra delen av enkäten något som dels berodde på att de valt att inte köpa någon öl samt att de 

fått ont om tid.  

5.5.3 Kritik av insamlingsprocessen 

Då vi valt att dela ut våra enkäter för hand under en veckas tid finns det möjlighet att samma 

respondent kunnat fylla i fler än en enkät. Det vill säga att samma kund under en veckas tid 

besökt systembolaget för att köpa öl vid mer än ett tillfälle och valt att fylla i en enkät varje 

gång. Något som skulle leda till att en person fått större representativitet än andra. Då vi delat 

ut enkäterna för hand och haft uppsikt över de som svarat tror vi inte att så är fallet. Då 

möjligheten ändå finns vill vi fortfarande upplysa våra läsare om detta.    

5.6 Bearbetning av enkätsvaren 

Under perioden 3:e till 9:e mars, borträknat söndagen den 7:e mars, samlades sammanlagt 315 

enkäter in från kunder som nyss inhandlat öl på systembolaget. Dessa enkäter innehöll 106 

variabler vilket genererade en data som kom att bearbetas i tre olika steg. Den första 

bearbetningsfasen innebar att granska enkäterna visuellt för att uppmärksamma om det fanns 

några tydliga bortfall, det vill säga enkäter som inte blivit ifyllda fullständigt eller enkäter där 

respondenten uppenbarligen missuppfattat frågorna. Det första steget i granskningen ägde rum 

i slutet av varje dag då enkäterna samlats in. För att kunna urskilja ett mönster och skapa oss 

den kunskap vi eftersökte för kundens val av öl menar vi att en relativt stor kvantitet av data 

borde samlas in. En kvantitet vi utifrån vårt syfte till en början estimerat till cirka 300 stycken. 

Efter denna kvantitet var insamlad hade vi bestämt att all data skulle föras in i SPSS för att 

värdera om vi uppnått en empirisk mättnad. Det vill säga ett resultat där klara mönster går att 

utläsa och då fortsatt insamling av data inte skulle bidra till vår studie nämnvärt. Om inte detta 

skulle vara fallet hade vi för avsikt att låta insamlingsprocessen fortgå ytterligare några dagar. 

Den andra delen i bearbetningsfasen innebar att föra in all inhämtad data i 

statistikprogrammet SPSS vilket utfördes då 315 enkäter var insamlade med syfte att kunna 

visa på svarsfrekvenser och korrelationer i våra data. Då vi efter en första granskning tyckte 

att vi kunde se klara samband bestämde vi att vår insamlingsprocess var avklarad då 

ytterligare data inte skulle komma att påverka studiens resultat. I samband med inkodningen 

av resultatet granskades enkäterna efter interntbortfall och för att försäkra oss om att de data 

som förts in blivit rätt inkodat och inga felregistreringar gjorts gick vi igenom det registrerade 
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resultatet två gånger. Utöver detta nyttjade vi en frekvenstabell för att försäkra oss om att 

varken för många eller för få svarsalternativ blivit registrerade. Efter en överblick av vår 

insamlade data värderade vi att empirisk mättnad var uppnådd och att vi således kunde 

fortsätta med att analysera den data vi samlat in.      

5.6.1 Internbortfall 

Vid bearbetningen av enkäterna granskades dessa bland annat utifrån internbortfall, det vill 

säga där respondenten inte besvarat enstaka frågor i enkäten (Ejlertsson, 1996, s. 25). Genom 

vår granskning uppfattade vi vissa fall där respondenten hoppat över en eller flera enstaka 

frågor vilket kan bero av att respondenten inte velat svara på frågan, att de inte förstått frågan 

eller att de helt enkelt missade att svara på frågan. (Dahmström, 2000, s. 120-121) Vi ser dock 

inget samband mellan de frågor som respondenterna inte svarat på och kan heller inte uppfatta 

något samband till att dessa frågor skulle uppfattas som känsliga av respondenten. Vi menar 

därför att anledningen bakom dessa internbortfall till största del beror på att respondenten helt 

enkelt missat frågan. Antalet internbortfall har dessutom varit enbart 12 stycken vilket inte 

påverkat vår studie nämnvärt. 

5.7 Hypotestestning 

För att fördjupa vår kunskap för vilka faktorer som påverkar kundens val av öl samt i vilken 

utsträckning har vi ställt upp ett antal hypoteser med avsikt att kunna pröva våra insamlade 

data mot de teorier som använts för studien (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 99).  

Då kvantitativ data används för att testa hypoteser finns det vissa steg som bör följas för att 

hypotesen ska generera ett bra och trovärdigt resultat. För det första bör de data som samlats 

in kontrolleras för att se hur stor spridning det är mellan respondenternas svar samt värdera att 

de stickprov som tagits fram är tillräckligt stor. För det andra bör de hypoteser som skapas 

formuleras väl med en nollhypotes och en arbetshypotes. För det tredje bör ett testmått tas 

fram, exempelvis genom ett korrelationstest eller proportionstest, och därefter bör testmåttets 

sannolikhet för att nollhypotesen är sann testas. (Eliasson, 2006, s. 106) Dessa steg kommer 

att behandlas under följande rubriker. 

5.7.1 Steg 1: Kontroll av insamlad data 

I vår undersökning har vi till största del valt att använda variabler av nominal- och 

ordinalskalekaraktär. För att kontrollera att spridningen av respondentens svar i enkäten inte 

är för stor utan att det finnas ett samband har vi studerat fördelningen av svaren för varje fråga 

genom ett histogram. För att de svar som frågan genererat ska visa på ett godkänt samband 

ska det antingen visas på en klar majoritet inom ett svarsområde eller bilda formen av en 

klocka. Ett icke godkänt histogram visar på en stor spridning som ej går att tyda. (Eliasson, 

2006, s. 74) Relevanta histogram för varje individuell fråga kommer att redovisas i empirin 

men för att redogöra för vad vi betraktar som godkända respektive icke godkända 

svarsfördelningar har vi valt att illustrera detta närmare i figurerna nedan.  

   

 

 

 

 
                            Godkända samband                                                                                           Icke godkänt samband 
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För att ett stickprov ska klassificeras som tillräckligt stort ska mätresultaten kunna påvisa ett 

samband, det vill säga ett samband där antalet respondenter är så många att de samband som 

kan urskiljas är tydligt och inte beror av en tillfällighet. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 248) I vår 

studie är vi inte ute efter att generalisera våra resultat på alla de personer som någon gång 

konsumerat öl. Vår avsikt är att skapa en kunskap för vilka attribut som påverkar den almänne 

ölkonsumenten i sitt val av ölprodukt varvid ett trovärdigt samband i den insamlade datan 

måste genereras.   

Inledningsvis satte vi upp en estimerad insamlingsmängd på 300 respondenter men för att 

försäkra oss om att denna mängd var tillräcklig för vår studie valde vi att genomföra ett ”test-

retest”. Testet innebär att samma test genomförs vid två tillfällen för att se att de svar som 

genereras inte skiljer sig nämnvärt. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 248) Vi valde att utföra detta 

test genom att göra ett stickprov av de svar som vi samlade in under vår förundersökning den 

2 mars och jämföra dessa mot de resultat som den ordinarie studien genererat. Testet kom att 

behandla de fyra slumpvalda frågorna och påståendena: ”Det öl jag köpte idag köpte jag för 

att jag känner igen varumärket sedan tidigare”, ”Hur väl anser du att karaktärsdraget 

avslappnad stämmer överens med den öl du köpt idag?”, ”Det öl jag köpt idag är omtyckt av 

en stor grupp människor” samt ”Hur viktigt är det att du sett reklam för ölet?”. Resultatet från 

de ”test-retest” som genomfördes, vilket går att finna i modellen nedan, visade på att de 

medelvärden som genererats för respektive fråga i respektive segment ligger relativt nära 

varandra vilket visar på att vår datainsamling uppnått en empirisk mättnad. Det vill säga att 

även om antalet respondenter hade ökat hade resultatet av studien blivit desamma.        

Frågor och påståenden 

 
μ förundersökning μ ordinarie studie 

Det öl jag köpte idag köpte jag för att 

jag känner igen varumärket sedan tidigare  
6.5 6.6 

Hur väl anser du att karaktärsdraget avslappnad 

stämmer överens med det öl du köpt idag? 
6.4 6.1 

Det öl jag köpt idag är omtyckt av en stor 

grupp människor 
7.5 7.2 

Hur viktigt är det att du sett reklam för ölet? 3.3 3.0 

 

5.7.2 Steg 2: Formulering av nollhypotes samt arbetshypotes 

För att kunna testa en hypotes måste teorin säga något om hur två begrepp förhåller sig till 

varandra, det vill säga huruvida två variabler kan skapa ett orsakan-verkan samband 

(Eliasson, 2006, s. 107). I vår studie har vi delat upp den teoretiska referensramen i avsnitt 

baserade på de attribut vilka kan påverka kundens val av ölprodukt och därmed vara de 

faktorer som bidrar till en lyckad lansering. Våra hypoteser kommer således att testa de 

orsakan-verkan samband som finns mellan attributet och kundens val av ölprodukt. 

 

Den arbetshypotes som ställs upp för studien innebär att det föreligger ett samband mellan de 

olika produktfaktorerna och kundens val av öl medan nollhypotesen antar att det inte finns 

det, detta eftersom en studie i utgångsläget alltid utgår från att det inte finns något samband. 

Hypotesen skulle annars ha upplevts som onödig att testa. Då hypotesen sedan testas utifrån 

våra data söker vi efter bevis som är tillräckligt starka för att tala för arbetshypotesen, och 

finns inte detta kan vi därmed inte avfärda nollhypotesen. (Eliasson, 2006, s. 107) 

 

De arbetshypoteser respektive de nollhypoteser som ställts upp för studien och vilka faktorer 

vi avser att testa för att bekräfta eller förkasta dessa visar vi på nedan;   
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Segmentering; 

H1. H0: Det finns inget samband mellan psykografiska faktorer och kundpreferenser.  

Ha: Det finns ett samband mellan psykografiska faktorer och kundpreferenser. 

 

Denna hypotes har testats genom att respondenterna delades upp i segment där respektive 

segment testades mot olika variabler för att undersöka om det fanns ett samband mellan vilka 

variabler som värderas högst och de segment kunden tillhör. Då kundens psykografiska 

faktorer mäts genom nominalskalor och faktorerna för produkten i ordinalskalor har 

segmenten delats upp baserat på värden hämtat ur korstabeller. Huruvida de olika 

karaktärsdragen stämt överens inom respektive segment har analyserats med hjälp av 

proportionstest vilket säkerhetsställs utifrån P-värde.      

 

H2. H0: Det öl som kunden väljer är anpassat för ett stort segment. 

       Ha: Det öl som kunden väljer är inte anpassat för ett stort segment. 

 

Denna hypotes avser att undersöka om konsumentens val av öl baseras på storleken av de 

segment till vilken produkten är riktad, det vill säga om kunden hellre vill konsumera en öl 

som är mer nischad och riktat mot ett mindre segment än en som är anpassad för alla 

öldrickare. Resultatet har testats statistiskt med hjälp av ett proportionstest och säkerhetsställts 

med hjälp av P-värdet.   

Produkten ; 

Den fysiska produkten; 

H3. H0: Kundens val av öl påverkas inte av produktens fysiska kännetecken. 

       Ha:  Kundens val av öl påverkas av produktens fysiska kännetecken. 

 

Denna hypotes avser att testas om det föreligger något samband mellan konsumenters val av 

öl och de fysiska faktorer som ölet innehar. Det vill säga om det är något av de fysiska 

faktorerna hos en ölprodukt som påverkar kunden mer i sitt val av öl än någon annan. 

Resultatet av denna hypotes har även använts vid rangordningen för vilket attribut som 

påverkar ölkonsumenten i störst utsträckning vid en produktlansering. Hypotesen har testats 

statistiskt med ett proportionstest. Som säkerhetsställts med hjälp av P-värde. 

För att undersöka om det finns ett samband mellan kundens val öl och de preferenser som 

konsumenten sedan innan besitter har även en ett korrelationstest använts vilket 

säkerhetsställts utifrån en signifikansnivå på 95 procent. 

Produktens identitet 

H4. H0: Kundens val av öl påverkas inte av produktens identitet. 

       Ha: Kundens val av öl påverkas av produktens identitet. 

 

Denna hypotes kommer att studera om det föreligger något samband mellan konsumentens 

val av öl och den identitet konsumenten uppfattat att produkten har. Det vill säga om det finns 

någon produktidentitet som ölkonsumenten föredrar framför någon annan. Hypotesen 

kommer även att hjälpa till att rangordna identitet bland de attribut som påverkar en 

produktlansering. Hypotesen har testats med ett proportionstest, ett restultat som kom att 

säkerhetskällas med hjälp av P-värde.  

 

H5: H0: Det finns inget samband mellan produktens identitet och kundens självuppfattade 

image. 

       Ha: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens självuppfattade image. 
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Denna hypotes har för avsikt att undersöka ifall kunden baserar sitt val av öl på att denna ska 

stärka eller passa överens med kundens självuppfattade identitet. För att testa denna hypotes 

har vi följaktligen använt oss utav ett korrelationstest vilket säkerhetsställts utifrån en 

signifikansnivå på 95 procent.   

 

H6. H0: Det finns inget samband mellan produktens identitet och kundens önskade image. 

       Ha:  Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens önskade image. 

 

Denna hypotes avser att kartlägga om det föreligger ett samband mellan den identitet som 

kunden uppfattar att den öl de köpt har med den image de önskar att de själv hade. För att 

testa denna hypotes har vi använt oss av ett korrelationstest vilket säkerhetsställts utifrån en 

signifikansnivå på 95 procent.  

 

Marknadskommunikation; 

Effektiv kommunikation 

H7.  H0: Kundens val av öl påverkas inte av effektiv marknadsföring. 

        Ha:  Kundens val av öl påverkas av effektiv marknadsföring. 

 

Denna hypotes avser att testa hur en marknadsföring påverkar kunden i dennes val av öl. Har 

konsumenten köpt en produkt som denne sedan tidigare sett i någon form av reklam 

sammanhang har marknadsföringen varit effektiv. Har kunden dessutom medvetet baserat sitt 

val på att de tidigare sett produkten i reklam har denna uppenbarligen påverkat kundens val av 

öl. För att testa denna hypotes har vi först valt att studera hur effektiv kommunikationen varit 

vilket gjorts genom ett proportionstest som säkerhetsställts utifrån P-värdet.  

 

Associerade känslor 

H8.  H0: Kundens val av öl påverkas inte av skapade känslor. 

        Ha:  Kundens val av öl påverkas av skapade känslor.  

 

Denna hypotes har för syfte att visa på hur känslor för en produkt kan påverka kunden i 

dennes val. Vi har således först använt oss utav ett hypotestest avseende proportion för att 

urskilja om det är någon känsla som påverkat kunden till högre grad än någon annan. 

Resultatet av detta test har säkerhetsställts genom ett P-värde. Måttet har även använts för att 

visa på hur stor inverkan attributet associerade känslor haft på kunden i dess val av produkt i 

förhållande till andra attribut. Vi därefter genom en korstabell undersökt ifall dessa känslor 

påverkat vissa typer av konsumenter och deras beteende. Dessa värden har säkerhetsställts 

baserat på en 95 procentig signifikansnivå.    

Kommunikationskanaler; 

Public Relations 

H9. H0: Kundens val av öl påverkas inte av publicitet genom Public Relations. 

         Ha:  Kundens val av öl påverkas av publicitet genom Public Relations.  

 

Hypotesen har för syfte att testa i vilken utsträckning Public Relations kan påverka eller har 

påverkat konsumenten i dennes val av öl. För att fördjupa vår kunskap för detta har vi gjort ett 

hypotestest med avseende på proportion. Ett värde som även använts för att visa på attributets 

förhållande till andra attribut som påverkar kundens val av öl. För att undersöka om de 

konsumenter som lyssnar till rekommendationer även baserar sitt val därefter har ett 

korrelationstest utförts, vilket säkerhetsställts utifrån en signifikansnivå på 95 procent.      
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Joint Promotion 

H10. H0: Kundens val av öl påverkas inte av Joint Promotion. 

         Ha:  Kundens val av öl påverkas av Joint Promotion.  

 

Ändamålet med denna hypotes är att kartlägga förståelse för om kundens val av ölprodukt kan 

påverkas av att kunden kan koppla samman denna med en annan produkt som de sedan 

tidigare känner till. Vi har utifrån detta gjort ett hypotestest med avseende på proportion, för 

att finna hur kunden ställer sig till denna marknadsföringsform. Värdet har även använts då de 

olika attributen som påverkar en konsumentsval av öl jämförs. Dessa värden har 

säkerhetsställts med hjälp av P-värde. 

 

Synergieffekter 

H11. H0: Kundens val av öl påverkas inte av Synergieffekter. 

         Ha:  Kundens val av öl påverkas av Synergieffekter.  

 

Hypotesen kommer att testas med avseende på proportion för att skapa en kunskap för om det 

föreligger något samband mellan kundens val av öl samt synergieffekter. Värdet har även 

använts för att jämföras mot andra attribut som påverkar kunden i dennes val av öl. För att 

finna svar på om kunden medvetet använder sig av synergieffekter har även korstabell att 

utformas.  

Etik & Moral; 

H12. H0: Kundens val av öl påverkas av företagets etik. 

         Ha:  Kundens val av öl påverkas inte av företagets etik. 

 

Denna hypotes har testats med avseende på proportion, detta för att skapa oss en uppfattning 

om hur kunden ser på företags etik och hur stor vikt de lägger vid detta attribut. Måttet har 

även använts för att jämföra företagsetik med de andra attributen som påverkar en kunds val 

av öl. Måttet har säkerhetsställts med hjälp av P-värde. 

 

H13. H0: Kundens val av öl påverkas inte av dennes egen moral. 

         Ha:  Kundens val av öl påverkas av dennes egen moral. 

 

För att skapa en djupare kunskap för hur kundens moral påverkar kundens val av öl och 

således hur kundens moral överensstämmer med företagets etik har en korstabell gjorts, vilken 

är testad utifrån en signifikansnivå på 95 procent.   

5.7.3 Steg 3: Testmått och kontroll av testmått 

Korstabell 

En korstabell används för att sammanföra data från två olika variabler för att öka förståelsen 

för om det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan de olika variablerna (Eliasson, 

2006, s. 104-106). Vi har till största del använt oss av korstabeller för att studera om det 

föreligger något samband mellan två ordinalskalevariabler, exempelvis om de respondenter 

som tillskrivit sig själva en mycket social karaktär även tillskrivit den öl de köpt en social 

karaktär. För att säkerhetskälla att de korrelationer som hittats med hjälp av korstabellerna är 

signifikanta har vi utgått från ett konfidensintervall på 95 procent. (Anderson et al, 2005, s.45-

46) 

 

I vissa fall har vi även använt oss av korstabeller för att studera om det finns något samband 

mellan två variabler som är av olika skalor. Exempelvis har vi i den första hypotesen 
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angående segmentering studerat om det funnits något samband mellan olika segment och 

anledningar till varför detta segment valt att köpa en viss ölsort. De frågor som delar in 

respondenterna i segment och de frågor som avser deras preferenser tillhör två olika skalor, 

segmenten mäts i nominalskalor och deras preferenser i ordinalskalor. När två variabler med 

olika skalor förs samman i en korstabell går det inte att visa på något signifikant samband 

med hjälp av trendlinjer, vilket annars är det vanligaste tillvägagångssättet. För att i visa på ett 

signifikant samband mellan två variabler som mäts i olika skalor måste den procentuella 

fördelningen av segmentets preferenser för ett visst attribut studeras. Utifrån det resultat som 

genereras kan vi sedan visa på likheter inom segmentet och olikheter i förhållande till andra 

segment för att visa att det finns ett signifikant samband mellan individers preferenser och de 

segment de tillhör. (Anderson et al, 2005, s. 45-50) Att ett samband föreligger har bekräftats 

då det påvisats finnas en korrelation i 30 procent av fallen testat utifrån ett konfidensintervall 

på 95 procent. 

Proportionstest  

Proportionstest är ett test som används för att undersöka hypoteser gällande proportioner i 

populationen. Det vill säga hur stor andel av populationen som antingen befinner sig över 

eller under det satta värdet. För att göra ett proportionstest måste det i första hand skapas en 

nollhypotes samt en tillhörande arbetshypotes. Hypoteserna formuleras beroende på om det är 

ett nedre eller övre ”svanstest” som ska göras. 

                                 H0; p ≥ p0                        eller                        H0; p ≤p0 

                                 Ha; p < p0                                                            Ha; p > p0 

Vi formulerade våra hypoteser individuellt för varje faktor som testades med anledning av de 

data vi avsåg att generera med hjälp av proportionstestet. Vi valde att använda oss av 

proportionstest på grund av att vi ville finna svar på hur stor andel av populationen som 

befann sig mellan värden 1-2, 1-4, 7-10 samt 9-10. Det vill säga hur stor andel av 

ölkonsumenterna som anser att något påverkat dem lite eller inte alls, ganska lite eller mindre, 

ganska väl eller mer samt väl eller mycket väl. Således har individuella procentsatser tagits 

fram för varje enskild faktor för att kunna avgöra hur stor procentuell andel av populationen 

som befinner sig inom ovan nämnda ramar.  

För att kunna avgöra om nollhypotesen kan förkastas eller ej beräknas ett P-värde. P-värdet är 

en testkaraktäristika som säkerhetsställer om nollhypotesen kan förkastas eller ej.  P-värdet 

beräknas genom att i första hand beräkna z-värdet vilket utifrån en tabell översätts till ett 

numeriskt värde (X). För att sedan ta fram P- värdet beräknas 0.5- (X). Då hypotesen testas på 

en 95-procentig signifikansnivå ska det beräknade P-värdet vara mindre än 0.05 för att 

nollhypotesen ska kunna förkastas.    

 

                                                           z = --------------------             

 

Ett exempel kan delges utifrån den undersökta faktorn ”betydelsen av angiven smak”. Denna 

faktor testades utifrån hur stor del av populationen som ansåg att denna faktor var av ganska 

stor eller större betydelse vid valet av öl. Det var sammanlagt 270 respondenter av 309, det 

vill säga 87 procent som befann sig inom detta spann, vilka kryssat i någon av rutorna 7-10.  

Hypotesen kom att testas utifrån att 84 procent eller flera i populationen befann sig inom detta 

område. Detta resulterade i följande hypotes kompletterat med resultatet; 

p-p0 

P= antalet respondenter som angivit de 

studerade svarsalternativen/hela samplet 

P0=procentsatsen för vilken vi testar hypotesen √(p0(1-p0)/n) 
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 H0: P≤0.84                                                       0.874-0.84                          0.034 

 Ha: p>0.84                                           Z=------------------------ = ---------------------------- =1.7 

       

Z-värdet är således 1.7 vilket utifrån en tabell ger X- värdet 0.4599. P-värdet är således 0.5-

0.4599=0.0401.  Då 0.0401<0.05 kan nollhypotesen förkastas utifrån en signifikansnivå på 95 

procent. Vi kan utifrån detta visa på att i 84procent av fallen kommer ölets angivna smak vara 

av betydelse vid valet av öl.   

I vår studie har z-värdet även använts för att rangordna våra attribut då detta värde visar på 

populationsproportionen vilket betyder att den variabel som erhåller högst z-värde också 

innehar den högsta förklaringsgraden för vilken faktor som påverkar kunden i dennes val av 

öl.  För att ta fram värdet p, det vill säga proportionen, har vi valt att utgå från värdet 7. Det 

vill säga att vi beräknat z-värdet baserat på att faktorn påverkat ölkonsumenten gaska väl eller 

mer, med andra ord de som markerat ett värde mellan 7-10. Uträkningen för dessa värden är 

baserade på en procentsats på 50 procent, detta med anledning av att vi ville jämföra alla 

faktorer baserat på att hälften av populationen eller flera låg inom intervallet 7-10. Det tolkas 

som att den angivna faktorn haft ganska stor eller större betydelse vid konsumentens val av öl. 

5.8 Intervju 

För att få en djupare kunskap för produktlansering i praktiken och hur de attribut vi tagit fram 

upplevs fungera på alkoholmarknaden idag har vi valt att göra en kortare intervju med Mats 

Liedholm, marknadschef på Spendrups. Anledningen till varför vi valt en intervju som 

tillvägagångssätt och inte en enkät, vilket vi såg som ett möjligt alternativ, beror av att en 

intervju ger möjlighet till mer uttömmande svar samt en möjlighet till att ställa följdfrågor för 

att reda ut eventuella oklarheter. På grund av avståndet mellan den plats där vi befinner oss, 

Umeå universitet och Spendrups huvudkontor, Stockholm föll det sig naturligt att intervjun 

skulle göras via telefon. En telefonintervju medför vissa nackdelar jämfört med en intervju 

som sker ”öga mot öga” då det inte finns några möjligheter till att läsa av en persons 

kroppsspråk, minspel eller känslor. (Johansson Lindfors, 1993, s. 113-114) Då vårt syfte med 

denna intervju inte ligger i att tolka hur respondenten svarar och varför för att finna 

underliggande meningar och betydelser anser vi dock att detta inte leder till något problem. 

Då våra frågor till Liedholm grundar sig på den teoretiska referensram vi sedan tidigare byggt 

upp med syfte att öka vår kunskap för hur det attribut vi tagit fram upplevs att fungera i 

praktiken kommer vår intervju att anta en relativt semistrukturerad form. Vi kommer därav att 

genomföra en relativt strikt intervju där vi utgår från en intervjuguide där frågor och 

eventuella följdfrågor tagits fram på förhand (Eliasson, 2006, s. 26-27). Då vår intervju inte 

kommer att behandla några större frågor och då det inte krävs något djup i de svar vi 

eftersöker kan denna intervju anses ligga mer i linje med en kvantitativ undersökningsform än 

en kvalitativ.       

5.8.1 Intervjuguide 

Syftet med en intervjuguide är att denna ska styra intervjun och listar således de frågor som 

ska behandlas. Utformningen av en intervjuguide går i princip under samma kriterier som vid 

utformningen av en enkät där frågorna ska vara enkla att förstå, inte vara ledande och komma 

i en logisk ordning för respondenten. Dessutom bör en intervjuguide börja med 

bakgrundsfrågor om både personen och företaget för att få en mjuk och bekväm öppning på 

  √(0.84(1-0.84)/309)   0.020 
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intervjun. (Johansson Lindfors, 1993, s. 111-113) En kopia av vår intervju guide går att finna i 

uppsatsens bilagor.
5
 

5.8.2 Genomförande 

På grund av det geografiska avstånd som råder kom intervjun att genomföras över telefon. 

Trots att intervjun uppskattningsvis inte skulle bli avsevärt lång valde vi ändå att dokumentera 

denna med hjälp av en diktafon. En diktafon underlättar för vårt minne och minimerar risken 

för misstolkningar och vad som egentligen blev sagt och inte under intervjun. Dessutom kan 

en dokumenterad intervju vara till hjälp vid citeringar då det är viktigt att kunna återge vad 

intervjupersonen sagt ordagrant. (Johansson Lindfors, 1993, s. 111-113) För att underlätta 

tolkningen analyseringen av det inspelade materialet kom detta att transkriberas.  

                                                           
5
Appendix 4 
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6. Empiri och Analys 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material vilket åskådliggör hur ölkonsumenter tror 

att de väljer öl samt avslöjar vad som påverkar deras val i praktiken. Kapitlet är indelat efter 

de fem variabler som tidigare angivits utgör en lyckad lansering, nämligen segmentering, 

produkten, marknadskommunikation, kommunikationskanaler samt etik och moral. Empiri 

varvas med analys med avsikt att öka överskådligheten, då var sak diskuteras i sitt 

sammanhang. Varje del inleds med en redovisning av det empiriska resultatet vilket följs av 

en analys. 

 
 

6.1 Segmentering 

          
 
 

 

För att studera hur ölmarknaden på bästa sätt kan segmenteras skapade vi korstabeller mellan 

psykografiska och demografiska segmenteringsfaktorer och de påverkansfaktorer som 

kartlagts i vår empiriska studie. Avsikten med detta var att erhålla kunskap för hur olika 

segment påverkas av olika faktorer. Demografiska segmenteringsfaktorer så som kön, ålder, 

sysselsättning och typ av hushåll gav inga direkta utslag eller märkbara samband för 

respondenternas preferenser. Psykografiska segmenteringsvariabler visade överlag tydligare 

relationer, dock av varierande kvalitet. Syftet till att respondenten konsumerar alkohol samt i 

vilka volymer gav enstaka indikationer för ölkonsumenters preferenser. Bäst överblick erhöll 

vi genom att dela in respondenterna efter vilket tillfälle de vanligtvis konsumerar öl och 

studera påverkansfaktorer utifrån om respondenten mestadels konsumerar öl på helgen, vid 

tillställning, högtid, till måltid, bastubad, vid inget speciellt tillfälle eller vid annat tillfälle. 

Något vi vill tydliggöra är att vi bedömt segmenten högtid, bastubad och annat tillfälle alltför 

små för att ingå i analysen då detta skulle kunna orsaka en skev bild av verkligheten. Vi 

testade hypoteser genom att utföra proportionstest för att kunna avgöra om och i sådana fall 

till vilken grad segmenten påverkas av olika variabler. Även i de fall vi inte med statistisk 

signifikans kunnat fastställa en påverkan kan resultatet vara av intresse, då mönster och 

förhållanden ändå gått att utläsa Och detta redovisas i följande empiriska sammanställning. 

 

-demografiska faktorer 

-psykografiska faktorer 
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Ölets karaktärsdrag social (Helg)

Utformningen av den skala som respondenterna fick i enkäten vilket även är den skala vi 

kommer att diskutera våra svar utifrån illustreras nedan; 

 

 

 

Likheten mellan segment 

De två största segmenten vilka innefattar respondenter 

som i huvudsak konsumerar öl under helgen eller vid 

tillställning, ter sig snarlika inom vissa hänseenden. 

Dessa två segment utgör 72 procent av det totala 

antalet respondenter. Båda segmenten tenderar att 

välja öl av social karaktär. Vi kan med statistiska mått 

påvisa att inom segmentet tillsällning skulle 

ölkonsumenten i 35 procent av fallen köpa en öl där 

karaktärsdraget social skulle stämma in ”väl” eller 

”mycket väl” för den öl de inhandlat. Och i 65 procent 

av fallen skulle detta karaktärsdrag stämma in på den 

öl de köpt ”ganska väl” eller bättre. I segmentet helg 

är det statistiskt säkerställt att 15 procent inom 

segmentet skulle köpa en öl de ”väl” eller ”mycket 

väl” skulle kunna koppla samman med 

karaktärsdraget social. 55 procent av segmentet helg 

skulle köpa en öl där karaktärsdraget stämde in” 

ganska väl” eller bättre.  

 

Det förefaller även likheter mellan segmenten 

tillställning och helg då de båda tycks föredra öl de 

kan associera till gemenskap. Inom segmentet 

tillställning kan vi fastställa att ölkonsumenten i 35 

procent av fallen skulle köpa en öl som ”väl” eller 

”mycket väl” kan associera till gemenskap. Vi kan 

även fatställa att inom segmentet tillställning skulle 

ölkonsumenten i 75 procent av fallen köpa en öl de 

kan förknippa med gemenskap ”ganska väl” eller 

bättre. Inom segmentet helg är det statistiskt 

signifikant att konsumenten i 15 procent av fallen 

kommer att associera den öl de köpt med gemenskap 

”väl” eller ”mycket väl” och i 60 procent av fallen 

”ganska väl” eller mer. 

 

Bland de två stora segmenten helg och tillställning kan ytterligare likheter påvisas. Vårt 

empiriska material visar med signifikanta mått att både helg och tillställningskonsumenterna 

tenderar att köpa öl som de själva menar är omtyckt av en stor grupp människor. I segmentet 

tillställning kommer ölkonsumenten i 30 procent av fallen att köpa en öl de ”väl” eller 

”mycket väl” anser passar för en stor grupp människor och i 70 procent av fallen ”ganska väl” 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .       

”väl” eller ”mycket väl” 

”ganska väl” eller bättre 

”inte alls” eller ”lite” 

”ganska lite” eller mindre 
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eller mer. Valet av öl bland helgkonsumenter påverkas i 15 procent av fallen att de ”väl” eller 

”mycket väl” anser att ölen är omtyckt av en stor grupp människor och i 74 procent av fallen 

av att de ”ganska väl” eller mer instämmer till att ölen är omtyckt av en stor grupp människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare likheter mellan dessa två konsumentgrupper är att de båda har benägenhet för att 

välja ett öl som de anser passar tillfället för vilket de avser att dricka ölet. Inom segmentet 

tillställning kan vi med statistiska mått fastställa att tillfället påverkar valet av öl ”väl” eller 

”mycket väl” i 35 procent av fallen och ”ganska väl” eller mer i 84 procent av fallen. 

Motsvarande siffror i segmentet helg visar att konsumenten i 20 procent av fallen ”väl” eller 

”mycket väl” instämmer till att de väljer ett öl med anledning av att det passar för tillfället de 

avser att dricka den och för 70 procent av populationen helgkonsumenter påverkar tillfället 

”ganska väl” eller mer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Det produktattribut som både helg och tillställningskonsumenter tenderar att värdesätta högt 

är ölets angivna smak. Inom det segment vilket främst konsumerar öl vid tillställning finns 

klara statistiska belägg för att den angivna smaken påverkar valet av öl ”väl” eller ”mycket 

väl” i 35 procent av fallen och inverkar ”ganska väl” eller mer i 65 procent av fallen. Inom 

segmentet helg kan vi med statistisk signifikans påvisa att ölets angivna smak är en 

bidragande faktor vid valet av öl då 45 procent av populationen instämmer ”väl” eller 

”mycket väl” till att den angivna smaken påverkar och i 80 procent av fallen instämmer 

”ganska väl” eller mer till att angiven smak är av betydelse. 
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Specifika preferenser inom segmentet ”tillställning”  

Trots att segmenten tillställning och helg påvisar stora 

likheter finns ett antal specifika preferenser som skiljer 

dem åt. Inom segmentet vars ölkonsumenter främst 

konsumerar öl vid tillställning tycks konsumenterna 

föredra öl med moderna karaktärsdrag och som de 

associerar med en känsla av frihet och glädje. Utifrån 

vår empiriska studie kan vi med statistisk säkerhet visa 

att för 20 procent av de konsumenter som tillhör 

segmentet tillställning, påverkas valet av öl ”väl” eller 

”mycket väl” av hur modernt konsumenten anser att 

ölet är. Något som stämmer in ”ganska väl” eller mer 

med 55 procent av populationen tillställning. 10 procent 

av populationen som främst konsumerar öl vid 

tillställning, påverkas ”väl” eller ”mycket väl” i sitt val 

av att de kan associera känslan frihet med de öl de 

väljer. 60 procent påverkas ”ganska väl” eller mer av 

frihetsassociationer när de väljer öl.  

Inom segmentet tillställning kan vi fastställa att 

konsumenten i 40 procent av fallen föredrar ett öl de 

”väl” eller ”mycket väl” kan associera till glädje. I 80 

procent av fallen kommer ölets skapade associationer 

till glädje vara av ”ganska stor” eller större betydelse. 

Vår empiriska studie tyder även på att ölets procenthalt 

är av väsentlig betydelse för det segment som främst 

konsumerar öl vid tillställning. Resultatet avslöjar inte 

huruvida de föredrar en högre eller lägre procenthalt, 

men vi kan med statistisk signifikans fastställa att 

procenthalten påverkar valet av öl ”mycket” eller 

”ganska mycket” i 10 procent av fallen och ”ganska 

mycket” eller mer i 65 procent av fallen inom detta 

segment. 

 

  SAMMANSTÄLLNING, likheter 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma överens eller 
vara av betydelse. 

Enkät, del2  Tillställning Helg 

  ”Väl” eller ”mycket väl” 
(alt. 9&10) 

”Ganska väl” eller mer 
(alt. 7-10)  

”Väl” eller ”mycket väl” 
(alt. 9&10) 

”Ganska väl” eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del2 Ölets karaktärsdrag social 65% 35% 15% 55% 

Enkät, del2 Ölets känsla gemenskap 35% 75% 15% 60% 

Enkät, del2 Ditt öl: omtyckt av en stor 
grupp människor 

30% 70% 15% 74% 

Enkät, del2 Ditt öl: valt efter tillfälle 35% 84% 20% 70% 

Enkät, del2 Betydelse av smak 35% 65% 45% 80% 
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Det sista segmentspecifika sambandet för 

tillställningskonsumenter som vi statistiskt kunnat 

säkerställa är att dessa konsumenter tenderar att välja 

samma öl som deras vänner och bekanta. I 15 procent 

av fallen påverkas detta segment ”mycket” eller mer i 

sitt val av öl beroende på vad personer de umgås med 

valt att konsumera. I 50 procent av fallen kan vi styrka 

att tillställningskonsumenten påverkas ”ganska mycket” 

eller mer av personer i sin omgivning i sitt val av öl. 

  SAMMANSTÄLLNING, tillställning 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor 
stämma överens eller vara av betydelse. 

  Väl eller mycket väl (alt. 9&10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del 2 Ölets karaktärsdrag modern 20% 55% 

Enkät, del 2 Ölets känsla frihet 10% 60% 

Enkät, del 2 Ölets känsla glädje 40% 80% 

Enkät, del 2 Betydelse av procenthalt 10% 65% 

Enkät, del 2 Väljer samma öl som vänner/bekanta 15% 50% 

Specifika preferenser inom segmentet ”helg”  

Ölkonsumenterna inom segmentet vilket främst 

konsumerar öl under helgen tenderar att välja ett 

specifikt öl med anledning av att de känner igen 

varumärket sedan tidigare. Vi kan med statistisk 

signifikans bevisa att i 25 procent av fallen kommer 

populationen helgkonsumenter att köpa en öl vars 

varumärke de ”väl” eller ”mycket väl” känner igen. I 60 

procent av fallen kommer konsumenten köpa ett öl de 

känner igen ”ganska väl” eller bättre.  

Vårt empiriska material visar även ansatser till att 

helgkonsumenter väljer öl de associerar till avkoppling. 

Vår empiriska studie framlägger bevis för att en individ 

inom segmentet i 30 procent av fallen kommer att köpa 

ett öl de ”väl” eller ”mycket väl” kan associera till 

avkoppling. I 55 procent av fallen kommer en individ 

innom segmentet helgkonsumenter att ”ganska väl” 

eller mer associera den öl de köpt med avkoppling. 

Helgkonsumenterna tenderar även att påverkas av 

produktattributet kvalitet vid valet av öl. I 30 procent av 

fallen kommer helgkonsumenten att välja öl de ”väl” 

eller ”mycket väl” kan koppla till kvalitet. I 70 procent 

kan vi styrka att konsumentens uppfattning om ölets 

kvalitet har ”ganska stor” eller större betydelse vid 

konsumentens val. 

  SAMMANSTÄLLNING, helg 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma 
överens eller vara av betydelse. 

  Väl eller mycket väl (alt. 9&10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del 2 Val baserat på känt varumärke 25% 60% 

Enkät, del 2 Ölet förknippas med avkoppling 30% 55% 

Enkät, del 2 Betydelse av ölets kvalitet 30% 70% 
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Specifika preferenser inom segmentet ”god middag” 

Segmentet vilket främst föredrar att konsumera öl som 

måltidsdryck stämmer överens med segmenten 

tillställning och helg så tillvida att de tenderar att välja 

öl som passar för tillfället de avser att konsumera ölet. 

Vad som urskiljer segmentet från övriga tre grupper av 

ölkonsumenter är att de visar en benägenhet att välja öl 

de själva anser är traditionella. Vi kan med säkerhet 

fastställa att det finns ett samband som visar att de som 

främst konsumerar öl till en god middag i 10 procent av 

fallen anser att de öl de köpt ”väl” eller ”mycket väl” 

kan anses vara traditionellt. Och i 65 procent av fallen 

”ganska väl” eller mer koppla samman den öl de köpt 

med karaktärsdraget traditionellt. 

Specifika preferenser inom segmentet ”inget speciellt tillfälle” 

Precis som segmenten som främst konsumerar öl vid 

tillställning eller under helgen, så värderar även de 

ölkonsumenter som uppgivit att det inte är vid något 

speciellt tillfälle de konsumerar öl kvalitet och tenderar 

även att välja öl de anser är omtyckt av en stor grupp 

människor. Vad som särskiljer detta segment från 

övriga tre, är att de till stor del tycks välja den öl de 

anser ger dem mest värde för pengarna. Något som vi 

med statistiska mått kan säkerställa stämmer in ”väl” 

eller ”mycket väl” i 20 procent och ”ganska väl” i 65 

procent av fallen.  

 
  SAMMANSTÄLLNING, god middag & inget speciellt tillfälle 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma 
överens eller vara av betydelse. 

  Väl eller mycket väl (alt. 9&10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del 2 Ölet anses vara traditionellt 10% 65% 

Enkät, del 2 Ölet ger mest värde för pengarna 20% 65% 

 

Stora eller små segment 

Första delen av vår enkät möjliggjorde för oss att studera huruvida ölkonsumenter anser sig 

föredra öl som passar alla eller är anpassat för en speciell typ av ölkonsumenter. Vi kan inte 

med säkerhet bekräfta något av dessa alternativ stämmer in på den generelle ölkonsumenten 

då vi med statistiska mått kan påvisa att konsumenterna har delade meningar i frågan. I 15 

procent av fallen anser ölkonsumenterna att det är av ”ganska liten betydelse” eller mindre att 

ett öl som är anpassat för alla medan 20 procent av ölkonsumenterna anser att de är av 

”ganska stor betydelse” eller större. Vi kan också säkerställa att 20 procent av 

ölkonsumenterna anser att det är av ”ganska liten betydelse” eller mindre betydelse att ett öl 

som är anpassat för en speciell kundgrupp, medan 20 procent av dem anser att det är av 

”ganska stor” betydelse eller större att ett öl är anpassat för en mindre kundgrupp. Vi kan 

således inte bekräfta att konsumenten föredrar vare sig allmän eller nischad öl innan själva 

köptillfället.  
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Enkätens andra del gav oss underlag för att kartlägga hur konsumenter i själva verket väljer 

öl. Vi kan konstatera att ölkonsumenternas preferenser innan de köper öl inte helt stämmer 

överens med hur de väljer öl i praktiken. Med statistisk signifikans kan vi fastställa att 55 

procent av ölkonsumenterna väljer ett öl som de ”ganska väl” eller mer anser är anpassat för 

alla, vilket är en ökning på 35 procent från mätningen av konsumenternas preferenser innan 

de gått in i Systembolagets butiker. För nischad öl visade sig attityden vara nästintill 

densamma vid köpet som innan köpet, då det är 25 procent av ölkonsumenterna som anser att 

den öl de köpt ”ganska väl” eller mer är anpassat för ett mindre segment ölkonsumenter. En 

skillnad på endast 5 procent innan och efter inköp. 

 
  SAMMANSTÄLLNING, stora eller små segment 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor 
stämma överens eller vara av betydelse. 

  Ganska väl eller mer (alt. 7-10) Skillnad  

Enkät, del 1 Ölet bör vara anpassat för alla 20% 35% 

Enkät, del 2 Ölet är anpassat för alla 55%  

Enkät, del 1 Ölet bör anpassas för ett mindre segment 20% 5% 

Enkät, del 2 Ölet är anpassat efter ett segment 25%  

 

6.1.2 Spendrups åsikter om segmentering 

Utifrån den intervju som gjorts med Mats Liedholm, marknadschef, på Spendrups kan vi 

komplettera vår empiri med följande information.   

Spendrups anser att det är av betydande vikt att segmentera dagens marknad för att kunna 

skapa en tydlig positionering, då det gäller att kunna konkurrera med mer än bara varumärket. 

Som Spendrups själva har upplevt det bör varje öl vara riktat mot ett speciellt 

konsumtionstillfälle eller sammanhang samt att det gäller att vara spetsigt i sitt erbjudande för 

att inte verka otydlig med vilken roll ölet ska spela för konsumenten.   

6.1.3 Analys 

Segmentering är ett komplicerat moment i öllanseringsprocessen. Enligt Weinstein (2006, s. 

116, 126) är ett avgörande moment att bedöma hur bred målgrupp ölen skall riktas mot. Ett 

för brett segment kan innebära svårigheter att få genomslagskraft av marknadsaktiviteter 

medan en alltför nischad segmentering kan eliminera möjligheterna att nå andra lönsamma 

konsumenter. Ölmarknaden präglas av hård konkurrens och det finns en mängd stora aktörer 

som strider om marknadsandelarna. Hur konsumenter väljer öl är en aning komplicerat att 

undersöka eftersom det är en low involvementprodukt. Det faktum att öl är en low 

involvementprodukt innebär att konsumenten inte lägger någon större eftertanke i sitt val av 

öl varför de i förekommande fall inte ens är medvetna om varför de köper ett specifikt öl. I 

och med att enkäten i vår kvantitativa studie innefattade två moment menar vi att kunden fått 

tänka efter både före och efter köpet, vilket gav oss en övergripande bild över hur 

konsumenter tror att de väljer öl och hur det faktiskt går till i praktiken. Något som lagt en 

grund för att denna säregna marknad skall kunna segmenteras.  

 

En förutsättning för att en marknad ska kunna segmenteras är att det går att urskilja grupper 

vars preferenser är homogena inom gruppen men skiljer sig från andra segment (Chandra, 

2009, s. 58-61; Green & Krieger, 1991, s. 20; Orth et al, 2004, s. 98). Orth et al. (2004, s. 107-

108) menar att ölmarknaden är speciell så tillvida att psykografiska variabler så som 

värderingar, livsstil och preferenser bör användas för att segmentera marknaden. Vi valde att 
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studera segmentering utifrån både demografiska variabler (kön, ålder, sysselsättning samt 

hushåll) och psykografiska faktorer (vanligaste tillfälle och syfte för ölkonsumtion samt 

vilken volym ölkonsumenten dricker i genomsnitt per vecka). Som vi belyst tidigare visade de 

demografiska variablerna inte på några tydliga samband i korrelationstestet mellan segment 

och påverkansfaktorer. Vi instämmer med tidigare forskning om att psykografiska faktorer 

lämpar sig bättre för segmentering av ölmarknaden då dessa gav utslag för en rad statistiskt 

säkerställda samband i korrelationstestet mellan segment och påverkansfaktorer. Bland annat 

syntes tendenser för vilken känsla och karaktär segmenten föredrog för sitt öl, samt vilka 

övriga faktorer som påverkar valet av öl.  

Vi fann störst nytta i att segmentera ölmarknaden utefter vid vilket tillfälle konsumenten 

vanligast konsumerar öl. Segmenten blev således ”helg, tillställning, högtid, god middag, 

bastubad, inget speciellt tillfälle och annat”. Att segmentera efter tillfälle är något som Mats 

Liedholm bekräftar är det mest effektiva tillvägagångssättet då Spendrups väljer att 

segmentera utefter konsumtionstillfälle, för att på ett tydligt sätt kunna differentiera sig genom 

att ”sätta in” ölen i ett visst sammanhang.     

Van Raaij och Verhallen (1994, s. 49) menar att attraktiviteten hos segment bedöms utifrån 

hur lätta de är att identifiera, dess åtkomlighet samt storleken på segmenten och hur de 

bedöms svara på marknadsaktiviteter. Efter en överblick av segmentens egenskaper fann vi 

segmenten bastubad och annat för små för att analysera då dess storlek skulle kunna innebära 

en snedvriden återspegling av verkligheten. Två stora segment kunde dock urskiljas, nämligen 

de som främst konsumerar alkohol vid tillställning och de som vanligtvis konsumerar öl under 

helgen, vilka tillsammans utgör 72 procent av ölmarknadens totala antal konsumenter. Dessa 

är de två segment som har mest likheter men även flest segmentspecifika preferenser. De två 

mindre segmenten, god middag och inget speciellt tillfälle, visar på färre statistiskt 

signifikanta samband mellan segment och påverkansfaktorer samt få särskiljande drag då 

huvuddelen av de preferenser de påvisar faller under samma ram som för de två större 

segmenten. Av den anledningen menar vi att öl som marknadsförs mot målgrupperna 

tillställning och helg, även bör fånga uppmärksamheten hos de två mindre segmenten då de i 

huvudsak delar preferenser med de större segmenten.  

När är det lönsamt att segmentera? 

Tidigare forskare är kluvna i frågan om när det är lönsamt att segmentera en marknad. Att vi 

kan urskilja större likheter än skillnader mellan segmenten innebär enligt Weinstein (2006, s. 

116, 126) att ett företag som verkar inom denna bransch kan gå miste om lönsamma 

kundgrupper ifall positioneringsstrategin utformas efter segmentspecifika preferenser istället 

för allmänna preferenser, som skulle kunna fånga upp hela ölmarknaden. Heimonen et al 

(2009, s. 946) hävdar att det finns en markant skillnad mellan ölkonsumenter och orsaken till 

varför de väljer ett specifikt öl. Utifrån vår segmentindelning kan vi synliggöra detta till viss 

del, främst för de större segmenten tillställning och helg vilka påvisar tydliga säregna drag 

även om likheterna i högre grad är framträdande.  

 

Det finns fler vetenskapliga studier som framhåller vikten av segmentering då dessa forskare 

menar att en segmentanpassad positioneringsstrategi medför att målgruppen svarar bättre på 

marknadsaktiviteter, vilket försvarar större monetära satsningar inom detta område. De menar 

även att företag kan vinna på att marknadsföra sin öl mot flera segment på en marknad, 

förutsatt att positioneringsstrategin anpassas efter segmenten. (Chandra, 2009, s. 58-61; 

Erickson, 1992, s.1747; Schroer, 1990, s. 47; Van Raaij & Verhallen, 1994, s. 49) Dilemmat 

kvarstår dock för ölmarknaden. Segmenten är homogena inom gruppen men eftersom de olika 

segmenten huvudsakligen har liknande preferenser så misstänker vi att heterogeniteten dem 

emellan är för liten för att segmentering ska vara lönsam. Vår studie kan heller inte med 
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statistiska mått med tydlighet styrka huruvida konsumenter anser att de föredrar öl anpassad 

för alla eller öl som är nischat mot specifika ölkonsumenter. När köpet genomförs kan vi trots 

det påvisa att en större del av konsumenterna väljer öl som passar alla än öl som är nischat 

och anpassat för en speciell typ av ölkonsumenter. Likafullt kan det vara ödesdigert att avstå 

ifrån att utforma en anpassad positioneringsstrategi vilket möjliggör för ölet att stå ut bland 

konkurrerande produkter. Frågan om när segmentering är lönsam är enligt vår mening 

beroende av varumärkeskännedom, marknadsstruktur och ölets egenskaper. Som vi förklarar i 

kapitlet ”effektiv kommunikation” i vår teoretiska referensram så kan vissa lanseringar av 

produkter gynnas av att riktas mot en mindre målgrupp i kombination med anpassade 

marknadskampanjer. Förhållandet gäller särskilt för mindre kända varumärken och företag 

som innehar små marknadsandelar sedan tidigare, medan de större aktörerna på marknaden 

äger större friheter. (Heimonen et al, 2009, s. 946, 951; Schroer, 1990, s. 44-46) 

 

Med anledning av att vår studie resulterat i att fler allmänna än segmentspecifika preferenser 

bland ölkonsumenter kartlagts, har vi valt att inte analysera övriga empiriska data utifrån 

segment.  

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan psykografiska faktorer och kundpreferenser.  

Vi kan med statistisk säkerhet styrka att det finns skillnader i kundpreferenser utifrån vissa 

psykografiska faktorer. För de psykografiska variablerna ”konsumentens vanligaste syfte att 

dricka öl” och ”konsumentens genomsnittliga konsumtion av öl per vecka” kunde endast ett 

fåtal samband styrkas. När ölkonsumenterna istället grupperades utifrån vid vilket tillfälle de 

vanligast konsumerar öl, kunde tydliga skillnader i preferenser urskiljas, även om likheterna 

segmenten emellan var framträdande. Nollhypotesen går således att förkasta om man bara ser 

till den psykografiska faktorn ”tillfället för vilket ölen avser att drickas”. Detta baserat på 

signifikanta korrelationstest som visar på att det föreligger samband inom och mellan dessa 

segment i över 30 procent av fallen. För övriga psykografiska faktorer kan nollhypotesen inte 

förkastas då dessa inte visar på några signifikanta samband.  

 

Hypotes 2: Det öl som kunden väljer är anpassat för ett stort segment. 

Baserat på det sampel vi fått samt det proportionstest som gjorts drar vi slutsatsen att det är en 

stor andel, estimerat 55 procent av populationen, som köper en öl som de anser ”ganska väl” 

är anpassat för ett stort segment. Utifrån detta menar vi att andelen ölkonsumenter som i 

verkligheten skulle välja ett öl anpassat för ett stort segment är så pass hög att denna faktor är 

av betydelse vid valet av öl. Således vill vi förkasta nollhypotesen i detta fall då vi vill påstå 

att den generelle ölkonsumenten med stor sannolikhet kommer att välja ett öl anpassat för ett 

stort segment, varvid vi menar att denna faktor är av betydelse. Det som dock bör 

uppmärksammas är att en snäv segmentering innebär att företaget endast har för avsikt att nå 

en liten men specifik del av marknaden. För att tillhöra denna nisch måste kunden ha unika 

preferenser som skiljer dem från andra konsumenter. Kunder med specifika preferenser utgörs 

således av en mindre grupp vika även borde vara representerat av en mindre grupp i vår 

studie. Nollhypotesen går således endast att förkasta med avseende på den generelle 

ölkonsumenten.  
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6.2 Produkten 

                
6.2.1 Ölkonsumenten om Öl som fysisk produkt 
För att fördjupa vår kunskap för vilka fysiska attribut som påverkar kunden i dennes val av öl 

testades sju olika faktorer; produktens placering på hyllan, flaskans utseende, det angivna 

priset, etikettens utseende, antalet centiliter, angiven procenthalt samt angiven smak. Utifrån 

vår studie kan vi tyda att de fyra attributen produktens plats på hyllan, flaskans utseende, 

etikettens utseende samt antalet centiliter, vilka illustreras i diagrammen till höger, inte haft 

någon betydande påverkan på kunden i dennes val av ölprodukt. Utformningen av den skala 

som respondenten huvudsakligen delgivit sina svar genom vilken även utgör den skala vi 

kommer att redovisa våra resultat utifrån illustreras nedan;  
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                 1                     2                    3                    4                   5                    6                   7                    8                     9                 10 

                                                                                                                                                                                  . 

 

Produktens placering 

Baserat på de proportionstest som genomförts för de 

olika faktorerna kan vi med statistiska mått 

säkerhetsställa att i 45 procent av fallen kommer ölens 

placering att vara av ”liten” eller ”mycket liten” 

betydelse för ölkonsumenterna. I 70 procent av fallen 

kommer ölens placering att vara av ”ganska liten” 

eller mindre betydelse för kunden i dennes val av öl.         

Flaskans utseende 
Flaskans utseende kommer i 30 procent av fallen, då 

ölkonsumenten väljer öl, vara av ”liten” eller ”mycket 

liten” betydelse. I 60 procent av fallen kommer 

flaskans utseende vara av ”ganska liten” eller mindre 

betydelse. Även dessa mått kan statistiskt-

säkerhetsställas på en 95 procentig signifikansnivå 

genom de proportionstest som genomförts. 

Etikettens utseende 
I 30 procent av fallen då konsumenten köper öl kan vi 

visa på att etikettens utseende är av ”liten” eller 

”mycket liten” betydelse. I 65 procent av fallen 

kommer etikettens utseende vara av ”ganska liten” 

betydelse eller mindre. 

-den fysiska produkten 

-identitet & image 

 

”stor” eller ”mycket stor” 

”ganska stor” eller större ”ganska liten” eller mindre 

”Liten” eller ”mycket liten” 
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Antal centiliter    
Hur många centiliter ölflaskan innehåller kommer 

med stor sannolikhet inte att utgöra en grund till 

varför konsumenten väljer ett visst specifikt öl. Vi kan 

påvisa att då konsumenten väljer öl kommer antalet 

centiliter i 30 procent av fallen vara av ”liten” eller 

”mycket liten” betydelse för kunden och i 54 procent 

av fallen kommer antal centiliter vara av ”ganska 

liten” eller mindre betydelse. 

Angivet pris och angiven procenthalt 

För faktorerna ölets angivna pris och procenthalt råder dock spridda meningar. Exempelvis 

kommer ölets pris vara av ”ganska liten” eller mindre betydelse i 45 procent av fallen men av 

”ganska stor betydelse” eller större i 25 procent av fallen. Ölets procenthalt kommer vara av 

”ganska liten betydelse” eller mindra i 40 procent av fallen och av ”ganska stor betydelse” 

eller större i 30 procent av fallen.  

 

 

 

 

 

 

Angiven smak 

Den fysiska faktor som till stor del påverkar kunden i 

dennes val av öl är den smak som finns angiven för 

produkten. I 45 procent av fallen kommer den smak 

som finns angivet för ölet vara av ”stor” eller ”mycket 

stor” betydelse. I 84 procent av fallen kommer den 

angivna smaken vara av ”ganska stor” eller större 

betydelse vi kundens val av öl.   

 

  SAMMANSTÄLLNING, fysisk produkt 

Information 
från 

Faktor;  I hur många procent av fallen kommer angiven faktor vara av betydelse i 
konsumentens val av öl. 

  Liten eller ingen alls (alt. 1&2) Ganska liten eller mindre (alt. 1-4) 

Enkät, del 2 Ölens placering på hyllan 45% 70% 

Enkät, del 2 Flaskans utseende 30% 60% 

Enkät, del 2 Etikettens utseende 30% 65% 

Enkät, del 2 Antal centiliter 30% 54% 

Enkät, del 2 Angiven procenthalt ----- 45% 

Enkät, del 2 Angivet Pris ----- 40% 

  Stor eller mycket stor (alt. 9&10) Ganska stor eller större (alt. 7-10) 

Enkät, del 2 Angiven procenthalt ----- 25% 

Enkät, del 2 Angivet Pris ----- 30% 

Enkät, del 2 Angiven smak 45% 84% 
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Betydelsen av faktorn innan och vid köpet av öl 

För att generera en djupare kunskap för när kundens preferenser för den inköpta ölens fysiska 

faktorer skapats har vi studerat skillnaden mellan hur viktiga kunden ansåg att faktorerna var 

innan de gick in i butiken och jämfört dessa med hur mycket det påverkat kunden i dennes 

faktiska val. Enligt ovan redovisade resultat för var och en av de sju produktfaktorerna ter det 

sig vanligare att faktorn inte påverkat än att det faktiskt varit av betydelse. Det som dock går 

att utläsa, då skillnaderna mellan betydelsen av faktorn vid köptillfället och hur viktig faktorn 

var innan köpet studeras, är att det finns ett genomgående mönster. Alla faktorer värderas i 

detta fall som viktigare innan köpet än den betydelse de haft vid köptillfället. Med andra ord 

betyder detta att en ölkonsument med stor sannolikhet kommer värdera kännetäcken hos en öl 

högre innan denne går in i butiken än vad detta kommer vara av betydelse vid kundens val av 

öl. Störst skillnad går att finna för faktorerna flaskans och etikettens utseende, antal centiliter 

samt angiven procenthalt. Det produktkännetecken som ölkonsumenten värderade högst innan 

och efter köpet var angiven smak där kunden i 85 procent av fallen kommer anse att detta är 

av ”ganska stor” eller större betydelse och i 84 procent av fallen kom att bastera sitt val 

därefter.  

 
 

 
 

  SAMMANSTÄLLNING, viktigt VS betydelse 

Information 
från 

Faktor;  I hur många procent av fallen kommer 
angiven faktor vara viktig för 

konsumenten innan dennes val av öl. 

I hur många procent av fallen 
kommer angiven faktor vara av 

betydelse i konsumentens val av öl. 

 
Skillnad 

i % 
  Ganska stor eller större (alt. 7-10) Ganska stor eller större (alt. 7-10)  

Enkät, del1&2 Ölens placering på hyllan 15% 11% 4% 

Enkät, del1&2 Flaskans utseende 25% 10% 15% 

Enkät, del1&2 Etikettens utseende 30% 10% 20% 

Enkät, del1&2 Antal centiliter 30% 10% 20% 

Enkät, del1&2 Angiven procenthalt 35% 25% 10% 

Enkät, del1&2 Angivet Pris 35% 30% 5% 

Enkät, del1&2 Angiven smak 85% 84% 1% 
 
 

6.2.2 Ölkonsumenten om Identitet & Image 

För att erhålla kunskap för om kunden baserar sitt val av öl på ölens identitet undersöktes 

följande åtta personlighetsdrag; ungdomlig, mogen, äventyrlig/spännande, avslappnad, 

modern, traditionell, harmonisk och social, detta för att i första hand studera hur viktigt det är 

för kunden att ett öl kan sammankopplas med ett av följande personlighetsdrag för att sedan 

utröna hur väl kunden anser att personlighetsdraget stämmer överens med den öl de köpt. 

Därefter kommer vi även kartlägga om det finns något samband mellan ölkonsumentens egna 

personlighetsdrag och de personlighetsdrag denne tillskrivit den öl de köpt. Avslutningsvis 

kommer ursprungslandets betydelse för ölets identitet att studeras. 

Vikten av ölets identitet 

Utifrån vår studie där vi frågade ölkonsumenten om det var viktigt för denne att kunna 

förknippa en öl med någon av de karaktärsdrag som finns illustrerade i modellen nedan, erhöll 

vi ett relativt entydigt svar. I majoriteten av fallen kan vi med statistiska mått säkerhetskälla 

att ölkonsumenten lägger ganska liten vikt eller mindre vid att den öl de köper ska kunna 

kopplas samman med ett av nämnda personlighetsdrag. Det enda personlighetsdrag som var 

av någon betydelse för ett öl att kunna kopplas samman med var social. I 40 procent av fallen 

är det ”viktigt” eller ”mycket viktigt” för ölkonsumenten att en öl kan förknippas med att vara 

social. Se sammanställningen nedan. 
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Kundens uppfattade identitet för den öl kunden köpt 

Då vi frågade respondenterna vilka personlighetsdrag de kunde förknippa med den öl de köpt 

visade det sig att ölkonsumenter generellt har enklare att tillskriva personlighetsdrag till den 

öl de köpt, detta i jämförelse med den vikt respondenten tillskrev personlighetsdraget innan 

köpet. Personlighetsdraget social visade sig både vara viktigt innan köpet och stämma överens 

med den öl konsumenten köpt. De personlighetsdrag som visar på störst differens mellan 

vikten av dem innan köp och hur väl de stämmer överens med den öl kunden köpt är 

ungdomlig och traditionell. Dessa personlighetsdrag har endast visat sig vara ”viktiga” eller 

”mycket viktiga” i 15 respektive 5 procent av fallen. Samma personlighetsdrag kunde dock 

identifieras hos den öl kunden köpt i 35 respektive 20 procent av fallen. Värden som bidrar till 

skillnader på 20 procent. De personlighetsdrag som ölkonsumenten ”ganska väl” eller mer 

kommer tillskriva den öl de köpt i störst andel av fallen är ungdomig, avslappnad och social 

vilka erhöll 35, 40 respektive 55 procent.    

       

  SAMMANSTÄLLNING, viktigt VS identitet 

Information 
från 

Faktor;  Redovisar i hur många procent av 
fallen kommer angivet 

personlighetsdrag vara viktigt för 
konsumenten innan dennes val av öl. 

Redovisar i hur många procent 
av fallen kan konsumenten 

koppla samman den öl de köpt 
med angivet personlighetsdrag. 

 
Skillnad 

i % 

  Ganska stor eller större (alt. 7-10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del1&2 Ungdomlig 15% 35% 20% 

Enkät, del1&2 Mogen 5% 20% 15% 

Enkät, del1&2 Äventyrlig/Spännande 20% 30% 10% 

Enkät, del1&2 Avslappnad 25% 40% 15% 

Enkät, del1&2 Modern 25% 30% 5% 

Enkät, del1&2 Traditionell 5% 20% 20% 

Enkät, del1&2 Harmonisk 15% 20% 5% 

Enkät, del1&2 Social 40% 55% 15% 
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Kundens självuppfattade image 

Då respondenten blev tillfrågad att värdera den öl de köpt idag och hur väl detta stämmer 

överens med de personlighetsdrag vi tidigare listat resulterade detta i ett generellt högre värde. 

Det vill säga kunden kommer i en större andel av fallen valt att tillskriva sig själv en högre 

grad av ett personlighetsdrag än de tillskriver sin öl. För personlighetsdragen ungdomlig, 

äventyrlig/spännande, avslappnad, modern, traditionell och social kan vi utifrån den 

korrelation vi gjort, som ser till sambandet mellan kundens själv uppfattade identitet och hur 

de uppfattar ölens image, med statistiskt säkerhetsställda mått visa på att det i 70 procent av 

fallen finns ett samband mellan de personlighetsdrag som kunden identifierar med sig själv 

och den identitet de tillskrivit den öl de köpt. Kunden har dock i samtliga fall tillskrivit sin 

egen uppfattade identitet ett högre värde än för hur de uppfattat identiteten hos den öl de 

inhandlat. För personligheterna mogen och harmonisk råder dock inte samma förhållande då 

de personer som kan identifiera sig själv med dessa personlighetsdrag inte tillskrivit den öl de 

köpt desamma.       

  SAMMANSTÄLLNING, identitet & image 

Information 
från 

Faktor;  Redovisar i hur många procent av 
fallen konsumenten kommer tillskriva 

sig själv något av följande 
personlighetsdrag 

Redovisar i hur många procent 
av fallen konsumenten kan 

koppla samman den öl de köpt 
med angivet personlighetsdrag. 

 
Skillnad 

i % 

  Ganska väl eller bättre (alt. 7-10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del1&2 Ungdomlig 60% 35% 25% 

Enkät, del1&2 Mogen 70% 20% 50% 

Enkät, del1&2 Äventyrlig/Spännande 40% 30% 10% 

Enkät, del1&2 Avslappnad 55% 40% 15% 

Enkät, del1&2 Modern 35% 30% 5% 

Enkät, del1&2 Traditionell 25% 20% 5% 

Enkät, del1&2 Harmonisk 65% 20% 45% 

Enkät, del1&2 Social 75% 55% 20% 

 

Kundens önskade image 

Samma förhållande föreligger då kundens önskade image undersöks, detta förutom att kunden 

önskar att den image som deras omgivning uppfattar är starkare än vad de själva tillskrivit 

den, detta bortsett från mogen. De kunder som tillskrivit sig själva med personlighetsdraget 

mogen önskar inte att detta personlighetsdrag uppfattas som starkare än vad det är av sin 

omgivning. 

  SAMMANSTÄLLNING, identitet & önskad image 

Information 
från 

Faktor;  Redovisar i hur stor utsträckning 
konsumenten önskar att bli tillskriven 
något av följande personlighetsdrag 

Redovisar i hur stor utsträckning 
konsumenten kan koppla 

samman den öl de köpt med 
angivet personlighetsdrag. 

 
Skillnad 

i % 

  Ganska väl eller bättre (alt. 7-10) Ganska väl eller mer (alt. 7-10)  

Enkät, del1&2 Ungdomlig 65% 35% 30% 

Enkät, del1&2 Mogen 70% 20% 50% 

Enkät, del1&2 Äventyrlig/Spännande 70% 30% 40% 

Enkät, del1&2 Avslappnad 70% 40% 30% 

Enkät, del1&2 Modern 45% 30% 15% 

Enkät, del1&2 Traditionell 15% 20% 5% 

Enkät, del1&2 Harmonisk 65% 20% 45% 

Enkät, del1&2 Social 80% 55% 25% 

 



EMPIRI & ANALYS 

 70 

Produktens identitet och ursprungsland 

En öl kan även tillskrivas en identitet genom att framhäva vilket land produkten kommer 

ifrån. Då vi undersökte hur stor betydelse ölets ursprung haft vid ölkonsumentens val av öl 

erhöll vi signifikanta värden som kan fastställa att ölets ursprung kommer att vara av ”liten” 

eller ”mycket liten” betydelse i 70 procent av fallen. Samma värden gäller för hur stor vikt 

kunden lägger vid ölets nationalitet innan inköpet då detta kommer vara av ”liten” eller 

”mycket liten” betydelse i 70 procent av fallen.    

6.2.3 Spendrups åsikter om den fysiska produkten 

Utifrån den intervju som gjorts med Mats Liedholm, marknadschef, på Spendrups kan vi 

komplettera vår empiri med följande information.   

Vad det gäller ölets flaska och etikett upplever Spendrups att de begränsningar som finns för 

dessa sätts upp utifrån deras egen produktionsutrustning. Spendrups känner sig därav i 

dagsläget inte begränsade av Systembolaget och deras restriktioner i detta avseende. Dock 

finner de begränsningar i att Systembolaget kräver styckeförsäljning vilket innebär att multi-

pack inte är tillåtet.  

Spendrups är även begränsade då det gäller kommunikationen av ölets smak då denna bedöms 

och till största del kommuniceras av systembolaget via lappar på hyllkanterna med 

produktinformation. Spendrups kan således inte påverka konsumenten genom denna 

information vilken kan komma att vara avgörande vid dennes val av öl. 

6.2.4 Analys 

Öl tillhör en produktkategori som inte tillskrivs någon större vikt av konsumenten. Det vill 

säga en produktkategori som kunden varken kommer ägna tid eller energi att samla 

information kring. (Chandon et al, 2009, s. 1-2; Sharp, 2001, s.739-744) Av den anledningen 

kan informativa reklamkampanjer komma att kännas onödiga och ett större fokus borde därav 

läggas vid ölets fysiska egenskaper. Det vill säga flaskans utseende, det angivna priset, 

etikettens utseende, antal centiliter, angiven procenthalt och angiven smak. (Sharp, 2001, s. 

744) Enligt Bosch med flera bör kundens val av öl baseras på vilken produkt som bäst lyckats 

med att framhäva de kännetecken vilka kunden värdesätter, det vill säga de faktorer som 

skapar ett mervärde för kunden. (Bosch et al, 2005, s. 108-111; Macdonald & Sharp, 2000, s. 

9-12; Sharp, 2001, s. 743-745) 

Utifrån vår studie har vi kunnat fastställa att produktens placering, flaskans utseende, 

etikettens utseende samt antal centiliter är fyra kännetecken som inte haft någon nämnvärd 

betydelse vid ölkonsumentens val av öl. För tre av dessa fysiska faktorer; flaskans och 

etikettens utseende samt antal centiliter uppfattades dock betydelsen som avsevärt viktigare 

för kunden innan det att denne gick in i butiken. Detta tyder på att faktorerna produktens 

placering, flaskans utseende, etikettens utseende samt antal centiliter utgör ett visst mervärde 

för kunden men att de inte påverkat kunden i dennes val av öl på grund av att kunden varken 

kunnat uppfatta eller jämföra dessa faktorer produkterna emellan. (Sharp, 2001, s. 744) 

Anledningen till varför kunden inte haft möjligheten till att uppfatta dessa fysiska 

kännetäcken skulle enligt oss kunna bero av Systembolagets restriktioner.  I enlighet med 

Systembolagets policy, att förespråka en god alkoholkonsumtionskultur, arbetar 

Systembolaget aktivt med att inte uppmuntra konsumenten till merköp genom exempelvis 

lockande förpackningar. (www.systebolaget.se) Denna policy skulle enligt oss kunna utgöra 

en bidragande faktor till varför flaskans utseende, ölets etikett samt antal centiliter inte varit 

av någon avgörande betydelse för kunden i dennes val av öl. Vi menar på att det skulle kunna 

http://www.systebolaget.se/
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föreligga så att Systembolaget utifrån deras policy, att inte skapa merköp genom lockande 

förpackningar, aktivt skulle välja att ta in och sälja produkter som till utseendet är rena, enkla 

och inte skiljer sig nämnvärt från det övriga sortimentet. Ett förfarande som skulle kunna vara 

förklaringen till varför ölkonsumenten värderat mervärdet av faktorerna flaskans och 

etikettens utseende samt antal centiliter högre vad de faktiskt påverkat själva inköpet. 

Mats Liedholm, marknadschef på Spendrups, menar dock att det inte känner sig begränsade 

av Systembolagets policy vad det gäller flaskan och etikettens utformning. Han menar på att 

begränsningarna snarare ligger i deras egen produktutrustning. Utifrån vår studie menar vi 

dock fortfarande på att anledningen till varför ölkonsumenten anser att dessa faktorer är av 

större vikt innan köpet av öl än vid det faktiska köpet beror av att det inte är någon produkt 

som förmedlar detta mervärde till konsumenten på ett framgångsrikt sätt. Således kanske det 

egentliga problemet inte ligger i Systembolagets egna begränsningar utan i företagets egen 

kreativitet.    

Systembolaget restriktioner gäller även för produktens placering, detta innebär att leverantörer 

av öl inte kommer att kunna inverka på produktens placering i butiken då detta helt styrs av 

Systembolaget själva. (www.systebolaget.se) Enligt Chandon et al (2009, s. 1-4) finns det 

tidigare studier som visar på att konsumentens val av öl styrs av just produktens placering 

speciellt då kännedomen för de olika produkterna är densamma. Vårt resultat visar dock på att 

ölets placering på hyllan är den fysiska faktor som påverkat ölkonsumenten absolut minst. 

Anledningen till detta kan bero av att kundens kännedom för de olika ölsorterna inte är 

densamma och att det därav finns andra kännetecken som tillför konsumenten ett högre 

mervärde. Hade ölkonsumenten inte haft någon tidigare kännedom för någon av ölsorterna 

tror vi i enlighet med Chandon et al (2009, s. 1-4) att produktens placering skulle haft en 

större inverkan på kunden och dennes val av öl. Det finns även en möjlighet att 

ölkonsumenten inte är medveten att produktens placering spelat en avgörande roll i dennes val 

av öl. Då ölkonsumenten överblickade sortimentet av öl för att bilda sig en uppfattning om 

vilka alternativ som fanns, baserat på dennes preferenser, kan öl som stått exempelvis längst 

ner på en hylla blivit förbisett. Ett öl med dålig placering kan således blivit uteslutet från 

kundens urvalsgrupp av öl trots att denna passat kundens preferenser. En händelse som 

därmed inträffat utan kundens egen vetskap.       

Då vi i vår studie inte erhöll några klara resultat för produktens pris och angiven procenthalt 

kan vi varken säga att dessa påverkat eller inte påverkat kunden i dennes val av öl. Resultatet 

kan bero av att kunden värderar dessa kännetecken väldigt olika vilket skulle förklara 

spridningen i resultatet.  Exempelvis kan pris symbolisera kvalitet för vissa kunder och 

hänvisa till en prisvärd öl för andra (Bosch et al, 2005, s. 108-111; Macdonald & Sharp, 2000, 

s. 9-12, Sharp, 2001, s. 743-745). Utifrån vår studie har vi kunnat påvisa att så är fallet för den 

fysiskt påtagbara faktorn procenthalt. Anledningen till att resultaten för denna faktor är 

spridda beror av att det endast visat sig vara en grupp av ölkonsumenter som visat intresse för 

denna faktor, de som konsumerar öl vid tillställning. Således kan vi påvisa att procenthalt är 

av betydelse vid valet av öl för denna grupp och av ingen betydelse för andra ölkonsumenter
6
.  

Den fysiska faktor som visat sig vara av störst betydelse för kunden innan denne gick in i 

butiken är ölets angivna smak, således är detta den faktor som bidrar med störst mervärde för 

kunden (Sharp, 2001, s. 74). Den smak som finns angivet för ölet är även den enda faktorn 

som visat sig vara av signifikant stor betydelse vid konsumentens faktiska val av öl vilket kan 

bero av att detta är en faktor som både är väl synbar och enkel för kunden att nyttja till att 

jämföra de olika ölen.  Vi vill dock belysa att vi inte tror att denna faktor är bedömd utifrån en 

                                                           
6
 Se redovisad emperi för segmentering 

http://www.systebolaget.se/
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jämförelse av den information som går att utläsa från ölets flaska, utan från den 

produktinformation som systembolaget tillhandahåller på hyllkanten där ölets smak, beska 

och sötma presenteras. (www.systebolaget.se)  

Enligt den information vi erhållit från Mats Liedholm är dessa produktinformationer helt och 

hållet utformade av Systembolaget själva och således inget som Spendrups kan kontrollera 

vad det gäller kommunikationen av produktens smak eller liknande. Dessa skyltar som delger 

information om produkten kan således inte klassificeras som ett fysiskt attribut som tillhör 

den faktiska produkten vilka ölproducenterna har möjligheter till att påverka.    

Genom vår studie har vi visat på att Systembolagets restriktioner gör det komplicerat för 

ölproducenten att framhäva ett visst fysiskt attribut på egen hand, så som smak. 

(www.systebolaget.se) Av den anledningen kan det vara av större intresse för ölprducenten att 

skapa en produktidentitet (Heimonen et al, 2009, s. 946, 964-966; Vrontis, 1998, s. 78, 84). 

Enligt ett flertal forskare kan en väl skapad produktidentitet ligga till grund för kundens val av 

öl, detta speciellt om den skapade produkt identiteten överensstämmer med kundens egen 

image (Grace & O’Cass, 2002, s. 97; Roy & Banerjee, 2007, s. 140-148). Utifrån vår studie 

har vi inte kunnat visa på att det finns några statistiskt säkerhetsställda preferenser för att en öl 

ska kunna kopplas samman med någon av identiteterna; ungdomlig, mogen, 

äventyrlig/spännande, avslappnad, modern, traditionell eller harmonisk, innan 

konsumtionstillfället. Endast personlighetsdraget social kunde påvisas som viktigt för kunden 

innan dennes val av öl.  

Produktens identitet är dock ett attribut som konsumenten både medvetet och omedvetet kan 

uppfatta (Heimonen et al, 2009, s. 946, 964-966). Utifrån vår studie menar vi att detta till 

största del ligger på ett omedvetet plan. Innan köpet av öl var det endast personlighetsdraget 

social som kunden ville kunna tillskriva sin öl men efter det att ölet inhandlats visade det sig 

att även personlighetsdragen ungdomlig och avslappnad var av stor betydelse. För att kunna 

påverka konsumenten till att välja ett specifikt öl måste ölproducenten differentiera sig från 

andra konkurerade varumärken genom skapa en koppling mellan den öl de distribuerat till 

kunden och dessa personlighetsdrag (Grace & O’Cass, 2002, s. 97; Roy & Banerjee, 2007, s. 

140-148).  

Enligt Roy och Banerjee (2007, s. 140-148) är ett av tillvägagångssätten för att utröna vilka 

personlighetsdrag som bör skapas för en öl att studera det valda segmentets egna 

personlighetsdrag. De menar på att konsumenten i sitt försök att stärka sina egna 

personlighetsdrag borde välja en öl vilken kan förtydliga dessa (Roy & Banerjee, 2007, s. 

140-148).  Genom vår studie har vi kunnat fastställa att det föreligger ett samband mellan 

kundens självuppfattade image och den identitet de tillskriver ölenen, detta då dessa värden 

följs åt. Dock värderar konsumenten genomgående sin egen uppfattade identitet ett steg högre 

än den image de tillskrivit ölen.    I motsatts till Grace och O´Cass (2002, s. 97) teori om att 

kunden baserar sitt val av öl utifrån dess identitet för att kunna stärka sin egen image visar 

detta samband på det motsatta. Utifrån de resultat vi genererat i vår undersökning finns det 

starkare bevis för att det är ölkonsumentens självuppfattade image har legat till grund för 

deras val av öl än att den öl de valt köpts för att förstärka den image de har eller önskar. Ett 

förhållande av den karaktären borde istället resulterat i att den uppfattade identiteten hos ett öl 

genererade ett högre värde än den image ölkonsumenten tillskrivit sig själv (Grace & O’Cass, 

2002, s. 97). Producenter borde därför lägga en viss vikt vid att undersöka kundens 

självuppfattade image men inte med anledning av att skapa en öl med en identitet som kan 

användas för att förstärka denna image utan skapa en identitet som överensstämmer med 

kundens image. En skillnad som kan vara betydande då detta visar på att det inte finns någon 

nytta i att överdriva ölens identitet.     

http://www.systebolaget.se/
http://www.systebolaget.se/
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Att ölkonsumenten inte avser att stärka sin egen identitet med en produktimage förtydligades 

då betydelsen för ölens ursprungsland undersöktes. Utifrån vår insamlade data har vi kunna 

säkerhetskälla att ölkonsumenten inte lägger någon vikt vid ölets ursprungsland och att detta 

därav inte är något ölkonsumenten varken tittar efter eller på något sätt lägger betydelse vid 

när de väljer öl. Det är sedan tidigare allmänt känt att produkter tillskrivs en viss identitet 

baserat på det land produkten härstammar ifrån (Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 79, 83; Roy 

& Banerjee, 2007 s. 140-148) men utifrån vår studie finns det inga bevis som kan styrka att så 

är fallet. Utifrån detta menar vi på att ölets skapade identitet inte haft någon effekt på kundens 

val av öl i den bemärkelsen att det på något sätt skulle stärka den image kunden har eller 

önskar att denne hade. Däremot vill vi understryka att det föreligger ett samband som visar på 

att kunden utifrån sin egen självuppfattade image väljer ett öl som passar denne.  

För att besvara de hypoteser som ställdes upp för detta första attribut, Produkten, kan vi 

utifrån ovanstående analys säga följande;  

Hypotes 3: Kundens val av öl påverkas av produktens fysiska kännetecken. 

Baserat på de resultat vårt sampel har genererat samt resultatet från de proportionstest som 

genomförts kan vi visa på att en stor andel av ölkonsumenterna sluter sig till att angiven smak 

påverkat dem i valet av öl. I 84 procent av fallen menar ölkonsumenterna på att den angivna 

smaken har varit av ”ganska stor” eller större betydelse i valet av öl. För de övriga fysiska 

attributen; ölets placering på hyllan, flaskans utseende och etikettens utseende samt antal 

centiliter kan vi utifrån det proportionstest som gjorts visa på att det är en betydande större 

andel ölkonsumenter som anser att dessa är av ”ganska liten” eller mindre betydelse. För de 

fysiska attributen angivet pris och angiven procenthalt rådde det skilda meningar hos 

ölkonsumenterna. Baserat på detta kan vi dra slutsatsen att det endast är för det fysiska 

attributet angiven smak som det är en så pass stor andel respondenter som anslutit sig att 

denna faktor är av betydelse i verkligheten. Vi vill således förkasta nollhypotesen, men detta 

endast gällande det fysiska kännetecknet angiven smak.   

 
 

Hypotes 4: Kundens val av öl påverkas av produktens identitet. 

Baserat på det resultat vi genererat kan vi visa på att det finns personlighetsdrag hos en öl som 

en så pass stor andel av ölkonsumenterna anser stämmer ”ganska väl” eller bättre överens 

med den öl de köpt att denna faktor kan ses vara av betydelse. Proportionstestet visar att 

personlighetsdragen social instämmer i 55 procent av fallen, avslappnad i 40 procent av fallen 

och ungdomlig i 35 procent av fallen. Utifrån detta sluter vi oss till att det är av betydelse att 

en ölkonsument kan förknippa dessa personlighetsdrag med en öl i verkligheten då denne 

tenderar att välja en sådan öl. Baserat på detta vill vi förkasta nollhypotesen då vi menar på att 

kundens val av öl påverkas av produktens identitet, detta då ölkonsumenten visat sig kunna 

förknippa den öl de köpt med vissa personlighetsdrag. De personlighetsdrag som visat sig 

vara av störst betydelse är social, avslappnad och ungdomlig. 

   

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens självuppfattade 

image. 

Det finns ett samband som visar på att kundens val av öl baseras på produktens identitet. 

Dock visar våra korrelationstest på att dessa samband inte förekommer i över 30 procent av 

fallen vilket gör att vi i detta fall inte kan förkasta nollhypotesen. Vi vill dock påvisa att det 

föreligger det ett samband som styrker att det är kundens självuppfattade image som styr över 

valet av öl, detta då kunden kan identifiera sig med de undersökta personlighetsdragen i större 

utsträckning än de kan tillskriva dessa till den öl de köpt. För att förstärka sina egna 

personlighetsdrag med hjälp av ett öl borde ölets karaktärsdrag vara de som värderats högre.  
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Hypotes 6: Det finns ett samband mellan produktens identitet och kundens önskade image. 

Det finns inget signifikant samband som tyder på att det skulle vara kundens önskade image 

som styr dennes val av öl då detta skulle innebära att ölkonsumenten skulle valt en öl de anser 

kunde förstärka dessa drag. Nollhypotesen går således inte att förkasta i detta fall.  
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6.3 Marknadskommunikation 

                
Nedan redovisa utformningen på den typ av skala respondenten huvudsakligen fått delge sina 

svar genom vilket även utgör den skala vi kommer att diskutera våra resultat utifrån. 
 

  

 
       Väldigt                                                        Ganska                         Ganska                                                        Väldigt 
         Lite                        Lite                                 lite                               mycket                         Mycket               Mycket 

               1                     2                    3                     4                   5                     6                   7                    8                     9                   10 

                                                                                                                                                                                        . 

 

 

6.3.1 Ölkonsumenten om effektiv marknadsföring 
För att öka vår kunskap för hur ölkonsumenter 

uppfattat den marknadskommunikation som görs för öl 

frågade vi våra respondenter hur mycket reklam de 

uppfattar att det görs för öl idag. Utifrån de resultat vi 

erhöll kan vi visa på att det är en klar majoritet som 

anser att det görs ”ganska lite” reklam eller mindre, det 

vill säga de som markerat en fyra eller mindre. Med 

statistiskt säkerhetsställda mått kan vi visa på att 

populationen i 50 procent av fallen endast sett ”lite” 

eller ”ingen alls” reklam för öl. Och i sammanlagt 70 

procent av fallen uppfattar ölkonsumenten att de sett ”ganska lite” eller mindre reklam för öl. 

Endast 5 procent av den populationen anser att det finns ”ganska mycket” eller mer reklam för 

öl i media idag. 

För att kartlägga om det finns en möjlighet till att 

konsumenten blivit påverkad i sitt val av öl på grund 

av att de sett marknadsföring för den öl de köpt samt 

se om kommunikationen nått fram till konsumenten 

frågade vi respondenten om de uppfattat någon 

marknadsföring för den öl de köpt. Frågan resulterade 

i ett lågt resultat vilket medför att vi utifrån 

signifikanta mått kan fastställa att kommunikationen 

inte nått fram till konsumenten då det endast är i 0,5 

procent av fallen som kunden ”ganska väl” eller bättre 

kan minnas att det sett en reklam för den öl de köpt. 75 procent av ölkonsumenterna instämde 

”lite” eller ”inte alls” till att de sett reklam för den öl de köpt och 85 procent menade att de 

”ganska lite” eller mindre instämde till att de sett den öl de köpt i reklam.     

-effektiv marknadsföring 

-skapa en känsla 

”mycket” eller ”väldigt mycket” 

”ganska mycket” eller mer ”ganska lite” eller mindre 

”Lite” eller ”väldigt lite” 
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För att studera möjligheterna till att marknadsföring 

skulle påverka kunden i sitt val öl av frågade vi 

respondenten om de skulle köpa en öl med anledning 

av att de sett denna i en reklam. Resultatet visar på att 

det finns ett visst intresse för reklam hos 

ölkonsumenten då denne i 20 procent av fallen 

”ganska väl” instämmer med att de skulle köpa en 

produkt de tidigare sett reklam för. Ölkonsumenten 

instämmer ”inte alls” eller ”lite” till detta påstående i 

50 procent av fallen och ”ganska lite eller mindre i 70 

procent av fallen. 

  SAMMANSTÄLLNING, effektiv marknadsföring 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma överens 
eller vara av betydelse. 

  Lite eller inte alls     
(alt. 1-2) 

Ganska lite eller mindre 
(alt. 1-4) 

Väl eller mycket väl         
(alt. 9&10) 

Ganska väl eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del 1 Jag har sett mycket reklam för öl 50% 70% ----- 5% 

Enkät, del 2 De öl jag köpt har jag sett i reklam 75% 85% ----- 0.5% 

Enkät, del 1 Jag skulle köpa en öl pga. reklam 50% 70% ----- 20% 

6.3.2 Ölkonsumenten om skapa en känsla 

Kundens preferenser för skapade känslor 

För att skapa en djupare kunskap för om det 

finns några generella preferenser hos den 

allmänna kunden för vilken känsla de vill 

sammankoppla med en öl frågande vi våra 

respondenter hur väl de kunde förknippa den öl 

de köpt idag med en rad olika känslor. Med 

statistisk signifikans kan vi således visa på att 

den gemene ölkonsumenten ”ganska väl” eller 

bättre kan koppla samman den öl de köpt med 

frihet i 40 procent av fallen, med gemenskap i 

55 procent av fallen, med lättnad i 15 procent av 

fallen, med trygghet i 20 procent av fallen, med avkoppling i 55 procent av fallen och med 

glädje i 55 procent av fallen. De vanligaste känslorna som konsumenterna förknippar med den 

öl de köpt kommer således att vara gemenskap, avkoppling och glädje. 

Den sentimentala och sociala konsumenten 

Utifrån vår empiriska undersökning kan vi utifrån genomförda korstabeller med statistisk 

säkerhet fastställa att det finns två grupper av konsumenter, den sentimentala och den sociala 

konsumenten, vilka kan särskiljas genom karaktärsdragen lugn, lojal och kärleksfull samt 

äventyrlig, spänningssökande och lever i nuet. Vilket illustreras i modellerna nedan. Genom 

de svar vi erhållit från våra respondenter kan vi utifrån statistiska mått inte säkerhetsställa att 

den sentimentala konsumenten påverkas av någon av de känslor som undersökts i sitt val av 

öl.  Genom vår studie har vi kunnat visa på att den sentimentala konsumenten i en betydande 

utsträckning har ett beteende som visar på att de baserat sitt val av öl på produktens kvalitet, 

vad deras vänner och bekanta konsumerar samt vad deras vänner och bekanta har 

rekommenderat. Alla dessa faktorer har genererat en korrelation på över 30 procent. 

                              SAMMANSTÄLLNING 

Information 
från 

Faktor;  I hur många procent av 
fallen kommer angiven 

känsla vara av betydelse i 
konsumentens val av öl. 

  Ganska väl eller mer (alt. 7-10) 

Enkät, del 2 Frihet 40% 

Enkät, del 2 Gemenskap 55% 

Enkät, del 2 Lättnad 15% 

Enkät, del 2 Trygghet 20% 

Enkät, del 2 Avkoppling 55% 

Enkät, del 2 Glädje 55% 



KAPITEL 6 

 77 

 
Figur 12; ”Den sentimentala konsumenten” (Egen modell) 

Genom vår empiriska studie kan vi visa på att den sociala konsumenten har blivit påverkad av 

känslorna lättnad och glädje i sitt val av öl, detta då det är dessa känslor som respondenten 

tillskriver den öl de köpt. Utifrån de resultat vi genererat från våra respondenter kan vi 

fastställa att den sociala konsumenten har baserat sitt val av öl på det tillfälle de avser att 

dricka ölen, ölets kvalitet samt vad som ger mest värde för pengarna. Dessa samband är 

statistiskt säkerhetsställda då alla dessa uppnår en korrelation på över 30 procent.  
 

 
Figur 13; ”Den sociala konsumenten” (Egen modell) 

6.3.3 Spendrups åsikter om den fysiska produkten 

Utifrån den intervju som gjorts med Mats Liedholm, marknadschef, på Spendrups kan vi 

komplettera vår empiri med följande information.  

Spendrups upplever att den marknadskommunikation de sänder ut idag även påverkar 

varumärkets konkurrenter men att konkurrenterna långsiktigt kommer att tappa andelar till 

förmån för Spendrups varumärken. För att kommunikationen ska nå fram till ölkonsumenten 

måste denna vara konsekvent, pågå under en längre tid, särskilja sig från konkurrenters 

kommunikation samt engagera konsumenten.     

6.3.4 Analys 

Då öl kännetecknas som en low involvementprodukt medför detta att ölkosumenter kommer 

utgöra en grupp som är problematiska att nå med marknadskommunikation som sker utanför 

butiken. (Michaelidou & Dibb, 2008, s. 84-85; Soscia et al, 2010, s. 115) Med hjälp av vår 

studie kan vi bekräfta att så är fallet. Baserat på den information som våra respondenter har 

delgivit oss kan vi se att det är en stor andel av ölkonsumenterna som anser att det görs 

”ganska lite” eller mindre marknadsföring av öl i media i dag. Endast fem procent av 

ölkonsumenterna anser att det förekommer ganska mycket eller mer reklam för öl i dagens 

medier. Då kunden inte uppfattat marknadsföring för öl i allmänhet visar vår studie på att de 

som uppfattat reklam för den öl de köpt utgörs av en ännu mindre grupp vilket gör att vi med 

stor signifikans kan säkerhetsställa att de val kunden gjort av öl inte medvetet baserats på 

reklam. Resultatet tyder på att det antingen förekommer små kvantiteter av marknadsföring 

för öl i dagens medier alternativt att den marknadskommunikation som sänds ut inte är 

effektiv. 

Om vi börjar med att utgå ifrån att det finns ölproducenter på marknaden som sänder ut 

marknadskommunikation måste vi dra slutsatsen att den kommunikation som har sänts ut till 
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ölkonsumenten haft brister i dess effektivitet. Till följd av detta har marknadsmeddelandet 

blivit överröstat av annan kommunikation och således inte nått fram till ölkonsumenten. För 

att marknadskommunikationen ska nå konsumenten måste den dels vara tillräckligt intensiv 

samt sändas ut vid rätt tidpunkt. Det vill säga, tillräckligt mycket reklam måste sändas ut och 

detta vid en tidpunkt då denna inte blir störd av annan marknadskommunikation. Vi vill 

således mena på att de ölproducenter som sänder ut marknadskommunikation till 

ölkonsumenten idag måste bli bättre på att ta hänsyn till produktens share of voice och deras 

egen share of market.  (Schroer, 1990, s. 44-46) Vi menar på att om det i dagsläget inte 

förekommer marknadskommunikation eller kommunikation som konsumenten inte uppfattar 

finns det stora möjligheter för ölproducenter att öka sina marknadsandelar genom att öka och 

effektivisera sin marknadskommunikation.   

Anledningen till varför ölkonsumenten varken anser sig ha uppfattat eller blivit påverkad av 

marknadskommunikation beror enligt oss på att den kommunikation som sänts ut inte varit 

tillräckligt effektiv. Dock kan vi inte förbise möjligheten för att marknadskommunikationen 

för öl i allmänhet skulle kunna vara väldigt låg och att det således inte finns någon 

kommunikation för konsumenten att uppfatta. (Roberts, 2005, s.150-152) Att 

kommunikationen skulle vara låg eller obefintlig skulle kunna förklaras av de teorier som 

visar på att stora varumärken inte gynnas av att marknadsföra sina öler på grund av att 

medvetenheten för dessa redan är så pass hög. Samt att små varumärken väljer att inte 

marknadsföra sina öler på grund av att de inte står någon ärlig chans mot de stora 

varumärkena.  (Roberts, 2005, s. 151-156; Schroer, 1990, s. 44-46; Steenkanp et al, 2005, 

s.38, 45) Heimonen et al (2009, s. 946, 964-966) styrker detta då han menar att det kan 

föreligga sig så att det inte förekommer någon större mängd av marknadsföring för öl på 

grund av storleken av de aktörer som finns på marknaden. De stora aktörerna väljer att inte 

spendera tillgångar på marknadsföring då de redan besitter en stor kännedom hos deras 

kunder och därav sparar på sina resurser tills de känner sig hotade att förlora marknadsandelar 

till någon konkurrent. Små aktörer i sin tur väljer att avstå från att sända ut stora mängder 

marknadskommunikation då de dels inte vill utmana något större varumärke för att de 

budgetmässigt inte står någon chans. Och dels för att marknadsföring från små aktörer visat 

sig gynna de stora aktörernas varumärken i samma utsträckning, detta då 

marknadskommunikationen endast skapat ett begär av öl hos kunden och inte ett begär efter 

en viss ölsort. (Heimonen et al, 2009, s. 946, 964-966) 

Enligt Mats Liedholm kan uttalandet om att marknadskommunikationen påverkar fler än bara 

det avsedda varumärket stämma till viss del. Han instämmer till att deras egen 

marknadskommunikation även påverkar Spendrups konkurrenter i och med att detta på 

långsikt medför att dessa tappar marknadsandelar till det marknadsförda varumärket. 

Uttalandet bekräftar Schroers (1990, s. 44-46) teorier kring share of voice och share of market 

då han menar på att varumärken måste marknadsföras under en längre tid för att det ska ge 

någon synbar effekt. Då detta onekligen är fallet är det således svårt för små varumärken att 

vinna marknadsandelar genom marknadskommunikation då deras budget inte tillåter dem att 

genomföra en långvarig kampanj där de även överröstar större konkurrenter. Vi är övertygade 

om att detta kan vara en av anledningarna till varför vissa ölproducenter, i synnerhet mindre 

sådana, troligen valt att vara mer restriktiva i sin marknadskommunikation då denna inte 

betalar tillbaka sig i form av ökad konsumtion eller medvetenhet för varumärket hos 

konsumenten.  

Vår studie har visat på att det finns en efterfrågan för reklam av öl hos ölkonsumenterna. 

Något vi baserar på att ölkonsumenterna i 20 procent av fallen instämmer ganska väl eller mer 

till att de skulle köpa en öl med anledning av att de sett den i en reklam. Av den anledningen 

borde det ligga i ölproducenternas intresse att öka marknadskommunikationen för öl till 
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konsumenterna. För att ölproducenten ska lyckas med att påverka kunden i dennes val av öl 

och inte bara trigga ett behov efter öl måste dock en medvetenhet för det avsedda varumärket 

skapas. (Barrena & Sánches, 2009, s. 1002-1003) 

Enligt Mats måste den marknadskommunikation som sänds ut till konsumenten vara 

konsekvent, särskilja sig från konkurrenters marknadskommunikation samt engagera kunden. 

Kommunikationen måste skapa en medvetenhet hos kunden som gör att denne kan koppla 

ihop marknadsmeddelandet med det avsedda varumärket. Ett exempel vi kommer att tänka på 

är då Spendrups under slutet av 1990-talet genomförde en uppmärksammad 

marknadsföringskampanj med Robert Gustavsson och ”fulölen”. Idag, cirka tio år senare, 

kommer många ihåg reklamen men kan bara associera denna till öl och inte till varumärket 

Spendrups. Kommunikationen gick således fram till konsumenten med det skapades dessvärre 

ingen medvetenhet för det avsedda varumärket. 

 För att skapa en medvetenhet hos ölkonsumenten för det avsedda varumärket måste 

marknadskommunikationen, förutom att vara effektiv och nå fram till konsumenten, klara av 

att differentiera produkten från dess konkurrenter. Tidigare studier inom ämnet har visat att 

nyckeln till att differentiera low involvement produkter, så som öl, ligger i att genom kreativ 

marknadskommunikation skapa associationer mellan ölets varumärke och känslor. (Barrena & 

Sánches, 2009, s.1002-1003, Soscia et al. 2010, s.115) Utifrån våra studier har vi kunnat 

kartlägga att de vanligaste känslorna som ölkonsumenten associerar med öl är gemenskap, 

avkoppling och glädje vilket således är de känslor som borde framhävas vid en 

marknadskommunikation till konsumenten. Vi menar att då konsumenten visat sig föredra öl 

vilken de kan associera till gemenskap, avkoppling eller glädje borde kundens val av öl kunna 

påverkas genom att koppla samman dessa känslor till ett visst öl.  

Barrena och Sánches (2009, s.1015-1016) håller med om att ett av de effektivaste sätten för 

att påverka kunden i dennes val av öl är att skapa associationer för produkten genom känslor. 

Forskarna menar dock vidare på att det, baserat på känslor, finns två grupper av konsumenter. 

Den sentimentala konsumenten som är lugn, lojal och kärleksfull vilken blir påverkad av 

känslor så som gemenskap, trygghet samt avkoppling och har ett beteende där denne köper 

samma varumärke varje gång, väljer ölen med högst kvalitet samt köper samma öl som 

vänner och bekanta konsumerar eller rekommenderar. Den andra typen är den sociala 

konsumenten vilken är äventyrlig, spänningssökande och lever i nuet. Denna konsument blir 

påverkad av känslorna frihet, lättnad och glädje och har ett beteende där denna köper öl 

baserat på vad som passar tillfället och vad som ger mest värde för pengarna. (Barrena & 

Sánches, 2009, s.1015-1016) 

Baserat på vår forskning kring detta område är vi endast beredda på att hålla med Barrena och 

Sánches (2009, s.1015-1016) till viss del. Baserat på det data vi samlat in och de signifikanta 

relationerna vi funnit är vi beredda på att hålla med om att den sentimentala och den sociala 

konsumenten existerar. Vi menar att det finns två grupper av ölkonsumenter vilka går att dela 

upp genom karaktärsdragen; lugn, lojal och kärleksfull samt äventyrlig, spänningssökande 

och lever i nuet. Dock är vi inte beredda på att hålla med helt och fullt om vad som påverkar 

dessa grupper samt dess beteende. Nedan finns en modell som sammanställer Barrena och 

Sánches (2009, s.1015-1016) tidigare forsning med våra studier.     
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Utifrån de resultat som vår studie genererat vill vi visa på att de finns två grupper utav 

konsumenter som kan delas in efter de karaktärsdrag de tillskrivit sig själva samt att dessa två 

grupper skiljer sig åt till viss del i sitt beteende när de köper öl. Båda grupperna köper öl efter 

kvalitet med den sentimentala konsumenten blir mer påverkad av vänner och bekanta medan 

den sociala konsumenten köper öl baserat på tillfälle och vad som ger mest värde för 

pengarna. Trots att dessa två grupper kunnat urskiljas kvarstår problemet att finna vilka 

känslor som påverkar respektive grupp. Utifrån vår studie finner vi inga känslor som 

signifikant kan påvisa att de påverkat den sentimentala konsumenten och för den sociala 

konsumenten har det endast kunnat påvisas att lättnad och glädje påverkar denne i sitt val av 

öl. Vi vill utifrån detta mena på att det i dagsläget inte lönar sig att gruppera ölkonsumenterna 

efter dess karaktär och använda sig av de känslor som Barrena och Sánches (2009, s.1015-

1016) visat ska påverka var och en av dessa grupper.  

För att påverka kundens val av öl anser vi att det är mer lönsamt att studera vilka känslor som 

kunden tillskriver den öl de köpt för att skapa en kunskap för vilka känslor de baserar sitt val 

av öl på och använda sig av dessa i sin marknadskommunikation. Således är de känslor som 

bör användas i marknadskommunikationen för att påverka ölkonsumenten idag gemenskap, 

avkoppling och glädje.  

Hypotes 7: Kundens val av öl påverkas av effektiv marknadsföring. 

Utifrån de resultat som studien genererat kan vi inte utifrån några signifikanta samband påvisa 

att kundes val av öl skulle påverkas av effektiv marknadsföring.  Då det endast är en liten 

andel av ölkonsumenterna som sett reklam för öl och ännu färre som baserat sitt val av öl på 

reklam menar vi att sannolikheten för att det skulle föreligga annorlunda i verkligheten är 

nästintill obefintlig. Nollhypotesen går i detta fall med andra ord inte att förkasta. 

  

Hypotes 8: Kundens val av öl påverkas av skapade känslor. 

Baserat på det sampel vi fått samt de proportionstest som gjorts kan vi baserat på att det är en 

så pass stor andel som sluter sig till ett visst svar mena på att skapade känslor är av betydelse 

för ölkonsumenten. Baserat på vårt proportionstest kan vi utläsa att ölkonsumenten i 55 

procent av fallen ”ganska väl” eller mer kan associera den öl de köpt till känslorna 

gemenskap, avkoppling och glädje. Då denna andel är så pass hög sluter vi oss till att dessa 

Vanlig text visar på de vi utifrån vår studie kunnat bekräfta  
Överstruket visar på de vår studie inte kunnat bekräfta  
* nya samband vi funnit med vår studie 
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känslor är av avgörande betydelse i kundens val av öl då denne med största sannolikhet 

kommer att köpa en öl som kan förknippas med känslorna gemenskap, avkoppling och glädje. 

Vi vill således förkasta nollhypotesen i detta fall.  
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6.4 Kommunikationskanaler 

 
Den skala som respondenterna i huvudsak fått delge sitt svar igenom vilket även är den skala 

som vi kommer att utgå ifrån då vi redovisar vårt resultat illustreras nedan; 

 

 

 
      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 

 

6.4.1 Ölkonsumenten om Public Relations 

Public relations (PR) är en form av gratis reklam och vi har fått intrycket av att det är den 

kommunikationskanal som är mest effektiv för produktkategorin öl, då den öppnar för 

möjligheter att kringgå de lagar och regler som annars begränsar kreativiteten i 

marknadsföringen beträffande denna typ av produkter.  

 

Vi kan utifrån vår empiriska studie statistiskt säkerställa att 35 procent av populationen 

ölkonsumenter anser att det är ”ganska viktigt” eller viktigare att ett öl är rekommenderat av 

sakkunniga.  Dock kan vi bara påvisa att denna faktor varit av betydelse vid konsumentens val 

av öl i 15 procent fallen då denne anser att de öl de köpt ”ganska väl” eller bättre kan sägas 

vara rekommenderad av sakkunnig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”viktigt” eller ”mycket viktigt” 

”ganska viktigt” eller viktigare ”ganska oviktigt” eller mindre 

”Oviktigt” eller ”mycket oviktigt” 

-Public Relation 

-Joint Promotion 

-Synergieffekter 
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Utifrån vår studie kan vi med statistisk signifikans 

påvisa att 15 procent av populationen anser att det är 

”viktigt” eller ”mycket viktigt” att den öl de avser att 

köpa är omtyckt av en stor grupp människor. 30 procent 

av populationen ölkonsumenter anser att detta är 

”ganska viktigt” eller viktigare. Populationen är dock 

inte enig då de i 20 procent av fallen tycker att det 

faktum att ölet är omtyckt av en stor grupp människor 

är ”oviktigt” eller ”mycket oviktigt”. Samt att 

ölkonsumenterna i 35 procent av fallen inte tycker att 

detta är ”ganska oviktigt” eller mindre. 

 

I praktiken kommer dock endast 20 procent av 

ölkonsumenterna att köpa ett öl de ”väl” eller ”ganska 

väl” anser är omtyckt av en stor grupp människor. 

Resultatet visar även på att i 65 procent av fallen 

kommer ölkonsumenten att välja ett öl som de ”ganska 

väl” eller mer instämmer till är omtyckt av en stor 

grupp människor. Gruppen som inte påverkas av ölets 

popularitet har krympt då det i praktiken är 15 procent 

som ”ganska lite” eller mindre kan instämma med att 

den öl de köpt är omtyckt av en stor grupp människor. 
 

  SAMMANSTÄLLNING, public relations 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma överens 
eller vara av betydelse. 

  Lite eller inte alls     
(alt. 1-2) 

Ganska lite eller mindre 
(alt. 1-4) 

Väl eller mycket väl         
(alt. 9&10) 

Ganska väl eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del 1 Det är viktigt att ölet är 
rekommenderat av sakkunnig 

25% 35% ----- 35% 

Enkät, del 2 Mitt öl är rekommenderat av 
sakkunniga 

35% 55% ----- 15% 

Enkät, del 1 Det är viktigt att en stor grupp 
funnit tycke för ölet 

20% 35% 15% 30% 

Enkät, del 2 Mitt öl är omtyckt av en stor grupp ----- 15% 20% 65% 

6.4.2 Ölkonsumenten om Joint promotion 

För att studera om joint promotion är en strategi som passar för produkter på den svenska 

ölmarknaden fick enkätrespondenterna i vår kvantitativa studie värdera till vilken grad de höll 

med om att de hellre skulle köpa en öl som marknadsförts jämte produkter de sedan tidigare 

har förtroende för, samt till vilken grad de höll med om att de hellre skulle köpa en öl som de 

kan koppla samman med mat eller annat tilltugg. 

 

Resultaten för vad kunden anser om joint promotion 

är en aning spridda varvid det inte går att dra några 

generella signifikanta slutsatser. Vår studie visar att 

20 procent av ölkonsumenterna instämmer ”lite” eller 

”inte alls” till att de hellre skulle köpa öl produkter 

som marknadsförts genom joint promotion. I 40 

procent av fallen kan vi styrka att konsumenterna 

”ganska lite” eller mindre instämmer till att de 

föredrar att köpa produkter som marknadsförts jämte 

andra produkter de har förtroende för sedan tidigare. 

Det finns dock även de som skulle påverkas av joint 

promotion 20 procent av populationen håller ”ganska 
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väl” eller mer med om att de troligtvis skulle köpa 

produkter som marknadsförts via Joint promotion. Vi 

kan utifrån detta konstatera att en större del av 

populationen inte skulle ge önskad respons på denna 

marknadsföringsmetod. 

 

Med signifikanta mått kan vi fastställa att 45 procent 

av ölkonsumenterna ”ganska mycket” eller mer 

instämmer till att de hellre skulle köpa en öl de kan 

associera till mat eller annat tilltugg. Även i detta fall 

finns delar av populationen som är av en annan åsikt. 

25 procent av ölkonsumenterna menar att de endast 

skulle påverkas ”lite” eller ”inte alls” av att ett öl kan 

associeras till mat eller tilltugg och 15 procent skulle 

”inte alls” köpa öl som förknippas med mat eller 

tilltugg i större utsträckning. 
 

  SAMMANSTÄLLNING, joint promotion 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor stämma 
överens. 

  Lite eller inte alls     
(alt. 1-2) 

Ganska lite eller mindre 
(alt. 1-4) 

Väl eller mycket väl         
(alt. 9&10) 

Ganska väl eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del 1 Jag skulle hellre köpa öl som 
marknadsförts jämte andra produkter 

20% 40% ----- 20% 

Enkät, del 1 Jag skulle hellre köpa öl jag kan 
associera med mat/tilltugg 

15% 25% ----- 45% 

6.4.3 Ölkonsumenten om Synergieffekter 

I syfte att studera huruvida varumärken som marknadsförs med omfattande kampanjer bör 

lyckas bättre än mer ”diskreta” varumärken i sina produktlanseringar, fick våra respondenter 

besvara frågor som berörde varumärkets betydelse vid valet av öl. 

 

Vi har kunnat fastställa att 35 procent av populationen 

anser att det är ”ganska viktigt” eller viktigare att de 

känner igen varumärket sedan tidigare när de ska välja 

öl. 30 procent av ölkonsumenterna anser att det är 

”ganska oviktigt” eller mindre medan de i 15 procent 

av fallen tycker att det är ”oviktigt” eller ”mycket 

oviktigt” att de känner igen varumärket sedan tidigare 

när det ska välja öl.  

 

I praktiken ter sig varumärken inte vara av nämnvärt 

större betydelse än vad förundersökningen visade. Vi 

kan med statistisk signifikans styrka att i 35 procent 

av fallen är betydelsen av varumärket när 

konsumenten väljer öl i praktiken av ”ganska stor” 

eller större vikt. För 10 procent av populationen är 

varumärket av ”stor” eller ”mycket stor” betydelse. Vi 

kan dock även styrka att 35 procent av populationen 

anser att varumärket varit av ”ganska liten” eller 

mindre betydelse vid valet av öl och i 25 procent av 

fallen har varumärket varit av ”liten” eller ”ingen alls” 

betydelse. 
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Studien kartlägger likaså hur stor proportion av 

populationen som med anledning av varumärket valt 

ett visst öl. Vi kan med statistiskt säkerställda mått 

visa att för 65 procent av ölkonsumenterna har faktorn 

att de kände igen varumärket sedan tidigare varit av 

”ganska stor” eller ”större betydelse vid deras val av 

öl. I 20 procent av fallen kan vi dessutom säga att 

varumärket varit av ”stor” eller ”mycket stor” 

betydelse i valet av öl.  Vi kan således konstatera att 

varumärket har större betydelse vid det faktiska valet 

av öl än vad konsumenten tror innan denne ställs inför 

valalternativen. Det är endast i 20 procent av fallen 

som ölkonsumenten påverkats ”ganska lite” eller 

mindre av ölets varumärke.  

 

Studien visar att 45 procent av populationen 

instämmer ”ganska väl” eller mer till att de alltid 

köper samma ölsort. 5 procent instämmer ”väl” eller 

”mycket väl” till samma påstående. Vi kan även 

fastställa att i 30 procent av fallen är konsumenten 

”ganska benägen” att köpa olika ölsorter och att 15 

procent av populationen ter sig ”väldigt benägen” att 

köpa varierande ölsorter. Baserat på denna kunskap 

kan vi påvisa att det finns ölkonsumenter som föredrar 

variation, men att en större del av populationen hellre 

köper sin vanliga ölsort när de besöker 

Systembolaget. 

 

Korrelationstestet visar att det finns ett signifikant 54 procentigt samband mellan den grupp 

av populationen som anser att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att de känner igen 

varumärket sedan tidigare när de ska välja öl och den grupp som anser att varumärket haft 

”stor” eller ”mycket stor” betydelse när de i praktiken valt öl. Vi kan även påvisa signifikant 

korrelation i cirka 40 procent av fallen mellan de grupper som anser att det är ”viktigt” eller 

”mycket viktigt” att de känner igen varumärket sedan tidigare när de ska välja öl och att 

varumärket haft ”stor” eller ”mycket stor” betydelse när de i praktiken valt öl, med den grupp 

som köpte ölet med anledning av att de kände igen varumärket sedan tidigare. Studiens 

resultat kan likaså signifikant styrka att den grupp som köpte ölet med anledning av att de 

”väl” eller ”mycket väl” kände igen varumärket sedan tidigare till 51 procent innefattar de 

konsumenter som instämmer ”väl” eller ”mycket väl” till att de alltid köper samma ölsort. 

 
  SAMMANSTÄLLNING, synergieffekter 

Information 
från 

Faktor;  I hur många procent av fallen kommer angiven faktor vara av betydelse i 
konsumentens val av öl. 

  Lite eller inte alls     
(alt. 1-2) 

Ganska lite eller mindre 
(alt. 1-4) 

Väl eller mycket väl         
(alt. 9&10) 

Ganska väl eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del 1 Viktigt jag känner igen 
varumärket sen tidigare 

15% 30% 5% 35% 

Enkät, del 2 Hur stor betydelse varumärket 
haft vid valet av öl 

25% 35% 10% 35% 

Enkät, del 2 Jag valde öl med anledning att 
jag kände igen det 

10% 20% 20% 65% 

Enkät, del 1 Jag köper alltid samma ölsort 15% 30% 5% 45% 
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6.4.4 Spendrups åsikter om kommunikationskanaler 

Utifrån den intervju som gjorts med Mats Liedholm, marknadschef, på Spendrups kan vi 

komplettera vår empiri med följande information.  

Spendrups är medvetna om att public relations är en av de bästa kommunikationskanalerna för 

att påverka en ölkonsument. Denna marknadskanal är även något de försöker att nyttja genom 

att kommunicera alla nyheter mot journalister, tidningar och liknande. De håller även med om 

att public relations kan vara svårt att kontrollera men att det till viss del går att påverka genom 

hur man väljer att formulera och uttrycka nyheter. Nyheten måste vara av intresse för 

allmänheten för att locka journalister, ett intresse som således ligger på Spendrups ansvar att 

skapa. En form av public relations som dock går att kontrollera i en större utsträckning är den 

som kommuniceras genom bloggare. Spendrups samarbetar idag med bloggare till vilka de 

delger ett utskick som dessa sedan skriver om i sin blogg. 

Spendrups anser att joint promotion är en intressant marknadsföringsform och i dagsläget 

arbetar Spendrups med ett projekt där de marknadsför Norrlands Guld jämte Cheap Monday 

Jeans. Dessutom arbetar de ständigt med joint promotions i dagligvaruhandeln där de har ett 

flertal samarbetspartners.    

Mats anser att synergi effekter aldrig ska underskattas då kraften i ett väletablerat varumärke 

kan ge en ordentligt skjuts framåt för en nyhet. Men med fördelar kommer givetvis nackdelar 

och i detta fall utgörs dessa av begränsningar. Vid skapandet av en nyhet inom ett etablerat 

varumärke är Spendrups mer låsta till vad detta varumärke står för och vilken roll de vill att 

varumärket ska spela för konsumenten. Vid skapandet av ett nytt varumärke finns friheten att 

”leka” med alla parametrar och om detta görs smart kan det bli riktigt bra. 

6.4.5 Analys 

Hur viktigt är varumärket? 

Tidigare studier har visat att det är viktigt att företag bygger upp en god medvetenhet kring 

dess varumärken hos sin tilltänkta målgrupp, eftersom människan i första hand söker i minnet 

för att tillfredställa de behov som uppkommer. Ett beteende som i synnerhet gäller för low 

involvementprodukter så som öl, då konsumenten i detta fall inte är benägen att lägga ned 

vare sig tid eller energi i valprocessen, utan väljer i regel mellan en handfull öl som denne 

känner igen sedan tidigare. (Barrena & Sánches, 2009, s.1003; Orth et al, 2004, s. 97-98) 

Marknadsförare använder till största del above the line marketing för att nå ut med budskapet 

och öka varumärkesmedvetenheten i sin målgrupp, exempelvis genom tv-reklam och 

annonsering (Nielsen, 2009, s. 1-5).  

 

Resultatet av vår empiriska studie fick oss att spekulera i till vilken grad ölkonsumenter 

egentligen är medvetna om varumärkets påverkan på deras val av öl. Skulle de välja samma öl 

om varumärkesnamnet utelämnades på flaskan och konsumenten fick förlita sig på övriga 

produktattribut? Troligtvis är varumärkets påverkan vid valet av öl i hög grad omedveten för 

konsumenten eftersom vår studie med statistiskt säkerställda mått kan påvisa att populationen 

underskattar i vilken utsträckning de väljer öl med anledning av varumärket. Proportionstester 

från den del av enkäten vilken konsumenten fick besvara innan köpet visar att 30 procent av 

ölkonsumenterna ansåg att varumärket är ganska oviktigt när de väljer öl och i 15 procent av 

fallen ansågs det vara helt oviktigt. Motsvarande tester för urvalets värdering av påståendet 

”Det öl jag köpt idag köpte jag för att jag känner igen varumärket sen tidigare” visade att 65 

procent av ölkonsumenterna i praktiken till ganska stor del köper öl med anledning av att de 
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känner igen varumärket sedan tidigare och att 20 procent av populationen helt och hållet 

väljer öl efter varumärke. 

Public relations 

Publik relations, eller PR som det benämns i folkmun är den billigaste, men också svåraste 

kommunikationskanalen att kontrollera. Public relations innebär att en oberoende, neutral 

källa uttalar sig om ett företag, varumärke eller en öl. Vanligtvis är denna källa opinionsledare 

inom området, vilket innebär att denna person har ett uttalat intresse och kunskap före ett visst 

ämne, som gör att denne person anses kompetent nog att uttala sig, rekommendera och 

recensera exempelvis varor som provats. Ofta sker detta genom digitala forum och medier 

som exempelvis tv-program eller bloggar, men det är även vanligt förekommande i tryckta 

medier. (L.M. et al. 2010, s. 21)  

Vår studie tyder på att det finns ungefär lika många ölkonsumenter som anser att de påverkas 

av opinionsledare som inte tycker sig påverkas av expertutlåtanden inför sitt val av öl. I 

praktiken kan vi styrka att det endast är 15 procent av populationen som verkligen köper ett öl 

de vet är rekommenderat av sakkunniga. Frågan är då varför det endast är en liten andel ur 

populationen som köper öl som omnämnts av experter, då en större del av dem haft ett uttalat 

intresse för expertutlåtanden innan köpet. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

konsumenten faktiskt varit intresserad och villig att basera sitt val av öl utifrån expert 

utlåtanden men att när de stått inför valet av öl inte kunnat associera något av ölen till ett 

sådant utlåtande. De expertutlåtanden som gjorts har således inte nått kunden viket gör att 

problemet ligger i kommunikationens effektivitet. För att öl konsumenten ska kunna påverkas 

av ett expertutlåtande måste de i första hand uppmärksamma det och därefter även lägga det 

på minnet. 

Tidigare studier diskuterar huruvida opinionsledare går att påverka och om de alltid gör en 

trovärdig, neutral bedömning av objektet de uttalar sig om (Rinallo, 2009, s. 42). Vi tror att 

den allmänne ölkonsumenten till stor del tar expertutlåtanden på allvar då de genom våra 

studier visat på ett intresse av att ta del av dessa. Vi tror dock att konsumenten i vissa fall, i 

enlighet med Allen med flera, att ölkonsumenten kan ha svårt att avgöra vad som är PR och 

vad som är en påkostad marknadsföringsstrategi som utspelar sig i Tv eller tidningar. Ett 

problem som kan vara avgörande då konsumenten medvetet stänger ute reklam men har för 

intresse att lyssna till expertutlåtanden. Är expertutlåtandet allt för likt en reklam kan det vara 

svårt för konsumenten att uppfatta skillnaden mellan vad som är reklam och vad som är ett 

expertutlåtande vilket gör att de expertutlåtanden som kunden är intresserad av går obemärkt 

förbi. (Allen, 2004 s. 86; Chan et al, 1990, s. 54-55; Rinallo, 1990, s.33).  

Det kan även föreligga så att det finns en skepticism hos kunden för expertutlåtanden då 

denne har svårt att bedöma dess trovärdighet (Allen, 2004 s. 86; Chan et al, 1990, s. 54-55; 

Rinallo, 1990, s.33). Utifrån den information som delgivits oss via Mats Liedholm kan vi 

delvis förstå varför en sådan skepticism skulle finnas bland ölkonsumenterna. Det verkar som 

att det till viss del går att kontrollera den publicitet som skapas för varumärket. Det går 

förvisso inte att kontrollera vad journalister eller tidningar skriver men Mats menar att dess 

intresse för meddelandet går att påverka genom att förmedla meddelandet på ett sätt som är av 

intresse för allmänheten och således lockar journalister. Vad beträffar bloggar går dessa att 

kontrollera i en större utsträckning då deras uttalanden om en öl är baserat på det utskick som 

företaget sänt ut. Vi menar på att detta är ett förfarande som de flesta ölkonsumenter är 

medvetna om och således kan det vara svårt för dem att avgöra vad som är objektiva och 

trovärdiga uttalanden och vad som inte är det.  
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En annan anledning till att konsumenten inte köper öl som de vet är rekommenderad av 

sakkunnig person, även om de tidigare visat intresse för expertutlåtanden, kan vara att andra 

faktorer helt enkelt är av större betydelse vid valet av öl.  

Tidigare studier talar om fenomenet moderna opinionsledare, vilka inte nödvändigtvis är 

experter inom ett visst område, men intresset för ämnet driver dem att starta debatt, genom att 

omge sig med människor av samma åsikt. Moderna opinionsledare är vanligt förekommande i 

forum så som Facebook och MySpace. (Khmel’nyts’ka & Swift, 2010, s. 83-97; Rinallo, 

2009, s. 33) Med avsikt att studera om moderna opinionsledare tycks inverka på 

ölkonsumenters val av öl lät vi våra enkätrespondenter svara på frågor utformade för att 

utreda till vilken grad de påverkas av större gruppers åsikter och ölets uttalade popularitet. Vi 

kan med statistisk signifikans påvisa att konsumenter påverkas mer än de tror av hur populär 

ett öl är bland större grupper av människor när de genomför sitt val. 65 procent av 

ölkonsumenterna väljer i praktiken ett öl de tror eller vet är omtyckt av en stor grupp 

människor, vilket tyder på att moderna opinionsledare har kapacitet att influera konsumenter 

på ölmarknaden.  

Hypotes 9: Kundens val av öl påverkas av Public Relations 

Baserat på det resultat vi erhållit samt de proportionstest som genomförts kan vi urskilja att 

det endast är en liten andel som sluter sig till att den öl de köpt blivit rekommenderat i någon 

form av media. Vi menar därav att andelen som i verkligheten skulle tycka att denna faktor är 

avgörande för valet av öl är så pass låg att vi måste dra slutsatsen att denna faktor inte varit av 

betydelse. Vår nollhypotes kan i detta fall således inte förkastas. Dock ser vi att det finns ett 

visat intresse för public relations hos konsumenten då denne innan köpet av öl menat på att de 

med stor sannolikhet skulle köpa ett öl som blivit rekommenderat av sakkunnig. Även 

skapade grupper av moderna opinionsledare skulle påvisat kunna påverka ölkonsumenten då 

denne baserar sitt val av öl utifrån vetskapen att en stor grupp människor redan funnit tycke 

för den specifika ölen. Trots visat intresse är det något som gjort så att dessa faktorer inte 

kommit att påverka själva valet av öl. Vi menar att public relations således skulle kunna 

komma att bli av betydelse men är inte det i detta fall.  

Joint promotion 

Att marknadsföra sin öl tillsammans med ett annat varumärke, som inte konkurrerar på 

samma marknad men likväl riktar sig mot samma målsegment, har visat sig kunna vara 

väldigt effektivt. Joint promotion är särskilt fördelaktigt vid lansering av nya produkter. Det är 

en kostnadseffektiv form av marknadsföring som betyder att både kostnader och risker delas 

med den andra partnern. Tanken med att marknadsföra sin öl tillsammans med ett annat 

varumärke är att skapa associationer, detta så att tanken på ett visst varumärke även triggar 

behovet av öl. (McKee, 2009, s. 6; Varadarajan, 1985, s. 44-46) Vår studie indikerar att joint 

promotion, med avsikt att ölen ska förknippas med ett annat varumärke, inte skapar några 

större fördelar. Utifrån statistisk säkerhet kan påvisa att 40 procent av populationen inte anser 

att de skulle påverkas av sådan marknadsföring, vilket är hälften så många som tror att de 

hellre skulle köpa ett öl som marknadsförts jämte produkter de sedan tidigare har förtroende 

för. Dock har andra delar i vår studie visat att hur konsumenten tror att de skulle påverkas av 

en viss faktor, inte alltid stämmer överens med verkligheten. Av den anledningen kan vi inte 

helt utesluta att joint promotion för att skapa varumärkesassociationer är ett fungerande 

marknadsföringskoncept.  

Det negativa resultatet kan bero av att det inte finns några samarbeten mellan produkter som 

kunden finner intressanta eller finner tycke för. För att ett samarbete mellan två produkter ska 

uppnå önskad effekt måste produkterna utifrån kundes synvinkel fungera som ett komplement 
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till varandra. Då kunden brukar den ena produkten ska det således skapa associationer för den 

andra produkten. (Varadarajan, 1985, s. 44) Ett exempel skulle vara om ölkonsumenten kunde 

koppla samman ett visst varumärke av öl till chips. Varje gång ölkonsumnten äter chips skulle 

således ett behov av ett visst öl skapas. Denna typ av association skulle skapa en positiv och 

långvarig effekt för ett varumärke varför det är viktigt att produkterna ses som komplement 

till varandra. 

I dagsläget har Spendrups ett projekt där man marknadsför Norrlands Guld med Cheap 

Monday Jeans. Baserat på Varadarajan (1985, s.44) är detta en typ av samarbete där syftet 

inte är att skapa ett behov av en produkt då Jeans och öl kan vara svåra att uppfatta som 

komplement. Denna typ av samarbete används i större utsträckning för att skapa en image hos 

de båda produkterna vilken konsumenten kan uppfatta och bli påverkade utav. (Wargenau & 

Che, 2006, s. 51-56) Joint promotion med avsikt att en produkt ska förknippas med andra 

produkter som kan ses som komplement ter sig enligt vår studie vara den form av Co-

branding som är mest lämpat för öl. Vi kan styrka att 45 procent av populationen hellre skulle 

köpa ett öl de kan koppla samman med mat eller annat tilltugg. Endast 25 procent av 

ölkonsumenterna ställer sig negativa till denna typ av marknadsföring. Således är 

produktassociationer att föredra framför varumärkesassociationer när det handlar om öl.  

Hypotes 10: Kundens val av öl påverkas av Joint Promotion 

Baserat på vår studie kan vi utläsa att det finns ett intresse hos ölkonsumenten för att denne 

skulle välja ett öl som de kan koppla samman till en produkt som kan ses som ett komplement 

till öl, exempelvis mat eller annat tilltugg. Dock finner vi inget som visar på att joint 

promotion legat till grund för ölkonsumentens faktiska val av öl vilket gör att vi därmed sluter 

oss till att andelen som i verkligheten skulle avgöra sitt val baserat på denna faktor är så oss 

låg att vi måste dra slutsatsen att denna faktor inte varit av betydelse. Således kan vi även i 

detta fall inte förkasta nollhypotesen att kundens val av öl påverkats av joint promotion även 

fast det föreligger ett visst intresse för denna typ av marknadskommunikation hos 

konsumenten. 

 

Synergieffekter 

Öl tillhör en kategori som räknas till homogena low involvementprodukter. Konsumenten 

lägger inte någon större energi i beslutsprocessen, utan använder mentala genvägar för att 

välja ett lämpligt alternativ. (Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12) För denna typ av produkt 

finns ingen direkt varumärkeslojalitet. Vår studie styrker att det är vanligt förekommande att 

konsumenter alltid köper samma öl, men enligt Mcdonald och Sharp (2000, s.9-12) sker detta 

i regel av vana då kunden inte givits anledning att byta fabrikat. Det kan mycket väl stämma 

att så är fallet eftersom vi kan påvisa att det endast är i 30 procent av fallen som 

ölkonsumenten kommer välja ett nytt varumärke varje gång de besöker Systembolaget. Vår 

studie visar även i detta fall på att ölkonsumenter tenderar att underskatta till vilken grad de 

påverkas av givna faktorer i sitt val av öl. Bland populationen är ölkonsumenter inte tydliga 

att medge att det är viktigt för dem att de känner igen varumärket sedan tidigare när de ska 

välja öl. En betydande del av ölkonsumenterna tycks tillskriva varumärket en lägre betydelse 

innan de genomför sitt köp, för att sedan i 65 procent av fallen medge att valet av öl i 

praktiken skett med anledning av att de känner igen varumärket sedan tidigare.  

 

Då vi med statistisk signifikans kan fastställa att varumärket har betydelse för huvuddelen av 

populationen i sitt slutgiltiga val av öl, kan vi ana att synergieffekter från andra ölprodukter 

kan ha betydelse för nya lanseringar av ölprodukter som ska komma att marknadsföras under 

samma varumärke. Speed (1998, s. 521-522) menar att kännedom kring varumärket och 

attityd till originalprodukter kommer att påverka konsumentens inställning till nylanserade 
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produkter. Han påpekar även att det kan vara gynnande att den nya produkten liknar den 

gamla, men vi tror att det är viktigt att särskilja produkterna genom exempelvis smak eller 

etikett för att undvika kannibalism.  

 

Mats Liedholm, marknadschef på Spendrups menar att det givetvis finns fördelar att dra från 

att lansera en öl under ett redan känt varumärke. Ett känt varumärke kan ge en ordentlig skjuts 

på vägen då det redan finns en medvetenhet och ett förtroende skapat hos konsumenten. Dock 

medför detta även begränsningar då det redan finns en profil, för vad varumärket ska stå för 

och hur detta ska uppfattas av kunden, vilket den nya ölen måste rätta sig efter. Utformningen 

av den öl som ska lanseras borde således styra om den nya ölen ska läggas under ett befintligt 

varumärke, och därmed dra nytta av skapade synergieffekter, eller ej. Passar den nya ölen in 

under ett befintligt varumärke kan det vara en fördel då imagen och uppfattningen för 

varumärket redan finns och således tillskrivs den nya ölen direkt. Är den nya ölen 

nyskapande, kreativ och bryter av från det befintliga sortimentet kan det således vara bra att 

den inte kopplas samman med ett befintligt varumärke där en identitet redan är skapad. Att 

skapa en ny identitet fristående från andra öler är dock kostsamt då företaget måste börja från 

början med att skapa effektiv kommunikation och en medvetenhet hos konsumenten.    
 

Hypotes 11: Kundens val av öl påverkas av synergieffekter. 

Baserat på de sampel vi fått samt genomfört proportionstest kan vi urskilja att det är en 

betydande grupp ölkonsumenter som ”ganska väl” eller mer instämmer till att de alltid köper 

samma varumärke eller ett varumärke de känner igen sedan tidigare. Att det är en så pass stor 

grupp som ansluter sig till dessa svarsalternativ gör att vi sluter oss till att andelen som i 

verkligheten skulle tycka att denna faktor påverkar är av betydelse. Vi menar således att 

nollhypotesen i detta fall kan förkastas då kundens val av öl enligt oss påvisats påverkas av 

synergieffekter.  
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Viktigt att ölföretag tar ansvar för enskilde 
konsumentens konsumtion

6.5 Etik och Moral 

                 
Den skala som respondenterna i huvudsak fått delge sitt svar igenom vilket även är den skala 

som vi kommer att utgå ifrån då vi redovisar vårt resultat illustreras nedan; 

 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 

 

6.5.1 Ölkonsumenten om Etik och Moral 
Ölkonsumenter i allmänhet har delade meningar angående hur viktigt de anser att det är att 

företag som marknadsför öl förespråkar ansvarsfull konsumtion. Vi kan med statistiska mått 

fastställa att 25 procent av ölkonsumenterna finner detta ”oviktigt” eller ”mycket oviktigt” 

medan 50 procent anser att det är ”ganska viktigt” eller viktigare att ölföretag förespråkar 

ansvarsfull konsumtion. Konsumentens etik och moral stämmer inte överens i detta hänseende 

då det finns signifikant stöd för att ölkonsumenter i 75 procent av fallen inte baserar sitt val av 

öl på att ölföretaget ska förespråka ansvarsfull konsumtion.  

  

 

 

 

 

 

I 60 procent av fallen bryr sig konsumenten ”ganska lite” eller mindre om ölföretag tar ansvar 

för den enskilde konsumentens konsumtion eller inte. 10 procent av populationen bryr sig 

”inte alls”. I detta fall stämmer konsumentens etik och moral bra överens då vi med statistiska 

mått kunnat fastställa att 75 procent av konsumenterna inte kommer att välja ett särskilt öl för 

att företaget som marknadsför detta tar ansvar för den enskilde individens konsumtion.  

 

 

 

 

-den fysiska produkten 

-identitet & image 

 

”viktigt” eller ”mycket viktigt” 

”ganska väl” eller mer ”ganska oviktigt” eller oviktigare 

”oviktigt” eller ”mycket oviktigt” 
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Gällande lagar och regler så kan vår empiriska studie styrka att 70 procent av 

ölkonsumenterna ”ganska väl” eller mer håller med om att lagar och regler ska kunna 

anpassas efter situationen. Vi kan med signifikanta resultat styrka att 20 procent instämmer 

”väl” eller ”mycket väl” till att lagar och regler fullt ut ska kunna anpassas efter situationen. 

Det går även att fastställa att 50 procent av populationen till ”ganska stor del” eller större 

håller med om att lagar och regler ska gälla i alla situationer medan 20 procent instämmer 

”väl” eller ”mycket väl” till att lagar och regler alltid ska gälla.  

 

 

 

 

 

 

 

  SAMMANSTÄLLNING, etik och moral 

Information 
från 

Faktor;  För hur många procent av populationen kommer angiven faktor vara av 
betydelse eller viktig i konsumentens val av öl. 

  Lite eller inte alls     
(alt. 1-2) 

Ganska lite eller mindre 
(alt. 1-4) 

Väl eller mycket väl         
(alt. 9&10) 

Ganska väl eller mer 
(alt. 7-10)  

Enkät, del 1 Viktigt att ölftg.  förespråka 
ansvarsfull konsumtion 

15% 25% 15% 50% 

Enkät, del 2 Väljer öl pga. att ftg. före-språkar 
ansvarsfull konsumtion   

75% ----- ----- ----- 

Enkät, del 1 Viktigt att ölftg. Tar ansvar för 
den enskilde konsumenten 

10% 60% ----- ----- 

Enkät, del 2 Väljer öl pga. att ftg. tar ansvar 
för den enskilde konsumenten 

75% ----- ----- ----- 

Enkät, del 1 Lagar och regler ska anpassa efter 
situationen 

---- 10% 20% 75% 

Enkät, del 1 Lagar och regler ska gälla alla 
situationer 

5% 20% 20% 50% 

6.5.2 Spendrups åsikter om Etik och Moral 

Utifrån den intervju som gjorts med Mats Liedholm, marknadschef, på Spendrups kan vi 

komplettera vår empiri med följande information. 

Spendrups försöker upprätthålla god företagsetik genom att skriva små texter på sina 

produkter som exempelvis uppmanar konsumenter att avstå från alkohol om de befinner sig i 

trafiken. Dessutom försöker de rikta sin marknadsföring på så sätt att de inte syftar till ökad 

konsumtion av alkohol utan till konsumtion av deras produkter framför konkurrenters.  

6.5.3 Analys 

Marknadsföring av öl är komplicerat. Europeiska förbundet har stadgat etiska lagar vilka 

begränsar tillåtna marknadsaktiviteter gällande öl (Solomon, 2006, s. 18-19). Företagen blir 

således tvungna att hitta vägar att kringgå dessa för att nå ut med sina produkter till sin 

målgrupp. Svenska konsumenter sägs vara väldigt kritiska mot reklam för alkoholhaltiga 

drycker, i synnerhet kategorin ready-to-drinkprodukter (RTD). Öl är en sådan produkt och 

anledningen till att konsumenter ställer sig kritiska till marknadsföring av denna kategori är 

att den förknippas med en yngre generation konsumenter. Vår empiriska studie styrker att 50 

procent av populationen tycker att det är ganska viktigt att företag som marknadsför öl också 
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förespråkar ansvarsfull konsumtion, även om de i det flesta fall inte väljer öl utifrån 

företagens etiska ställningstaganden. Vi ser två möjliga orsaker till konsumenternas 

dubbelmoral. Antingen försöker konsumenten rättfärdiga sitt beteende och framstå som en 

person med hög moral men när det väl kommer till valet av öl ses andra faktorer som 

viktigare. Alternativt att det inte finns några tillgängliga alternativ att välja mellan där 

konsumenten känner till att ölföretaget förespråkar ansvarsfull konsumtion. Om det 

sistnämnda är fallet är det viktigt att marknadskampanjer utformas på rätt sätt för att inte 

uppmuntra till ökad konsumtion. Enligt Zanten (2005, s. 34) är det viktigt att reklam för öl 

inte är emotionell, anspelar på sex eller innefattar stora mängder humoristiska inslag, då det 

visat sig att denna typ av reklam naturligt fångar den yngre generationens uppmärksamhet, 

eftersom de lättare kan relatera till innehållet än den äldre generationen.  

 

Mats Liedholm tycker att det är viktigt att företaget förespråkar en ansvarsfull konsumtion 

och Spendrups arbetar aktivt med detta genom att skriva små texter på deras produkter där de 

exempelvis hänvisar kunden till att inte bruka alkohol vid bilkörning. Utöver detta försöker 

Spendrups inte motivera kunden till ökad konsumtion genom sin reklam, utan endast få de 

som har för avsikt att konsumera öl att välja deras öl framför konkurrenters.  Enligt Jones 

(2008, s. 128, 130-131) är det allt vanligare att marknadsföring för öl riktas mot den grupp 

människor som redan beslutat sig för att konsumera drycken, med avsikt att influera dem att 

välja ett visst varumärke framför ett annat utan att uppmuntra till ökad konsumtion. Dock är 

det svårt att finna en gräns för när marknadsföringen uppmanar till ökad konsumtion eller ej. 

Vi menar således på att det kan vara svårt för både företaget och konsumenten att avgöra när 

en kampanj övergår från att påverka de konsumenter som redan har för avsikt att konsumera 

till att skapa ett begär hos de konsumenter som inledningsvis inte haft för avsikt att 

konsumera. Effektiv marknadskommunikation grundar sig i att skapa ett medvetande hos 

konsumenten vilket i sin tur skapar ett begär. Att öl kan ses som en produkt som kan utgöra 

skada på individen och dennes omgivning skapar således ett dilemma för företaget som 

påverkar hela deras marknadskommunikation. 

 

Det förekommer även att marknadsföring av öl inrymmer information om alkoholens 

skadeverkningar för att påvisa att öl endast bör konsumeras i måttliga mängder. Vi kan med 

säkerhet påstå att en övervägande del av populationen ölkonsumenter inte tycker att det är 

särskilt viktigt att ölföretag tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. Än färre 

väljer öl utifrån vilka ölföretag som tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. De 

personer som är emot reklam för skadliga substanser kommer troligtvis inte ändra sin 

uppfattning bara för att ölföretagen lägger till en informationstext om alkoholens 

skadeverkningar i sin marknadsföring. Utifrån resultatet av vår studie kan vi inte bekräfta hur 

ölkonsumenters respons på marknadsföringskampanjer skulle påverkas av riskinformation. 

Vår studie tyder på att 50 procent av ölkonsumenterna skulle reagera positivt, eftersom 

hälften av populationen anser att det är ganska viktigt att ölföretag förespråkar ansvarsfull 

konsumtion. Det är dock svårt att avgöra eftersom vi inte kan fastställa av vilken orsak 

ölkonsumenters etik och moral inte stämmer överens.  

 

Avsikten med de två frågorna gällande lagar och regler i vår kvantitativa studie, var att genom 

att studera hur ölkonsumenter uppfattar lagar och regler i allmänhet, kunna analysera deras 

moraliska ställningstaganden. Moral beskrivs som individuella tumregler. Öl är en produkt 

som kan skapa inre konflikter hos konsumenten i och med att alkoholens skadeverkningar 

(Jones, 2008, s. 128-129; Kwak et al, 2001, s. 430-435). Vid sådana tillfällen handlar moral 

om att konsumenten söker rättfärdiga sitt beteende genom att antingen agera, att utan 

eftertanke anpassa sitt beteende efter den sociala kontexten, eller genom att resonera, att följa 
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sociala normer med eftertanke och agera efter vad som är bäst för en själv och omgivningen 

(Jones, 2008, s. 127, 132). 

 

Vår studie kan genom ett korrelationstest med statistik signifikans bekräfta att dessa två 

grupper existerar. Vi menar att den del av ölkonsumenterna som anser att lagar och regler ska 

anpassas efter situationen tillhör den moralgruppen som agerar och att den del av 

populationen som tycker att lagar och regler ska gälla i alla situationer bör ingå i 

moralgruppen som resonerar. Forskare menar att det är av stor vikt att företag känner till sina 

konsumenters moraliska ståndpunkter för att lyckas nå ut med sitt budskap (Jones, 2008, s. 

128-129; Kwak et al, 2001, s. 430-435). Utifrån vår empiriska studie kan vi fastställa att en 

större del av populationen ölkonsumenter tillhör moralgruppen som agerar. Den kunskap som 

detta genererar är att företag som marknadsför öl bör tänka kontextuellt och rättfärdiga 

ölkonsumtion i vissa situationer, samtidigt som ansvarsfull konsumtion bör förespråkas. 

 

Hypotes 12: Kundens val av öl påverkas av företagets etik 

Vår studie visar att konsumenten tillskriver företagets etiska ställningstaganden ett högre 

värde innan köpet än vid själva inköpstillfället. Baserat på vår studie och utförda 

proportionstest som visar på att ölkonsumenter i 75 procent av fallen ”ganska lite” eller 

mindre väljer öl med anledning av företagets etik kan vi dra slutsatsen att denna faktor inte är 

av betydelse för valet av öl. Då det är en så pass stor andel sam ansluter sig till dessa 

svarsalternativ menar vi på att denna faktor i verkligheten inte kommer att vara avgörande vid 

valet av öl. Utifrån detta menar vi på att nollhypotesen i detta fall inte går att förkasta.   

 

Hypotes 13: Kundens val av öl påverkas av dennes egen moral 

Kundens etik och moral stämmer enligt våra studier inte överens. Det moraliska 

ställningstagande som kunden själv befattar sig själv med är inget de visar i valet av öl. 

Kunden har således en dubbelmoral där deras ord inte stämmer överens med deras handling. 

Baserat på våra studier går nollhypotesen inte att förkasta i detta fall. 
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6.6 Sammanställning av alla undersökta faktorer 

För att kunna rangordna alla undersökta faktorer beroende på vad som påverkat 

ölkonsumenten mest i dennes val av öl oberoende av vilket attribut detta tillhör har en 

sammanställning gjorts vilken illustreras nedan.  Tabellen till vänster visar på faktorerna 

uppdelade efter attribut och tabellen till höger visar på faktorerna rangordnade efter värde. Ju 

högre z-värde en faktor erhållit desto mer har den påverkat ölkonsumenten i dennes val av öl. 

”Angiven smak” är därav den faktor som påverkat ölkonsumenten mest med ett z-värde på 

13.14, ”ölets kvalite” kommer på andra plats med ett z-värde på 10.64 och så vidare. De 

värden som erhållit ett negativt z-värde behöver nödvändigtvis inte varit av ingen påverkan 

alls för ölkonsumenten och dennes val av öl. Att värdet är negativt visar bara på att det inte är 

50 procent eller fler ur populationen ölkonsumenter som faktorn varit av ganska stor eller 

större betydelse. Ju mer negativt ett värde är desto mindre har det dock varit av betydelse för 

ölkonsumenten i dennes val av öl. Således har faktorn ”att företaget tagit ansvar för den 

enskilde konsumenten” varit av minst betydelse vid konsumentens val av öl då denna faktor 

erhållit ett värde på -15.99. 

Efter attribut  Efter z-värde Efter p-värde 

Faktor; Z-värde  Faktor; Z-värde P-värde 

Segmentering   Angiven smak 13.14 0.51 

Anpassat för alla -2.32  Kvalitet 10.64 0.51 

Anpassat för specifik kundgrupp -6.41  Tillfället jag avser att dricka ölen 10.52 0.51 

Fysiska ölattribut;   Varumärket 7.11 0.51 

Produktens placering på hyllan -13.71  Avkoppling 4.18 0.50 

Flaskans utseende -12.46  Gemenskap 3.98 0.50 

Angivet pris -3.93  Social 3.51 0.50 

Etikettens utseende -12.69  Glädje 3.38 0.50 

Antal centiliter -9.05  Omtyckt av stor grupp människor 3.27 0.50 

Angiven procenthalt -6.31  Dricker de jag umgås med 1.99 0.50 

Angiven smak 13.14  Alltid samma öl 0.74 0.50 

Ölens identitet;   Frihet -2.01 0.50 

Ungdomlig -3.16  Avslappnad -2.19 0.50 

Mogen -8.63  Rekommenderat av vänner/bekanta -2.28 0.50 

Spännande -4.78  Anpassat för alla -2.32 0.50 

Avslappnad -2.19  Ger mig mest värde för pengarna -3.13 0.50 

Tidsenlig -4.95  Ungdomlig -3.16 0.50 

Traditionell -7.64  Angivet pris -3.93 0.50 

Harmonisk -8.27  Spännande -4.78 0.50 

Social 3.51  Tidsenlig -4.95 0.50 

Ursprungsland, Sverige -15.76  Angiven procenthalt -6.31 0.49 

Ursprungsland, Utländskt -15.53  Anpassat för specifik kundgrupp -6.41 0.49 

Effektiv kommunikation;   Traditionell -7.64 0.49 

Reklam i media -15.64  Harmonisk -8.27 0.49 

Ölens skapade känsla;   Vad jag avser att äta till -8.48 0.49 

Frihet -2.01  Mogen -8.63 0.49 

Gemenskap 3.98  Trygghet -8.99 0.49 

Lättnad  -10.50  Antal centiliter -9.05 0.49 

Trygghet -8.99  Rekommenderat av sakkunnig -9.91 0.49 

Avkoppling 4.18  Lättnad  -10.50 0.49 

Glädje 3.38  Flaskans utseende -12.46 0.49 

Kvalitet 10.64  Etikettens utseende -12.69 0.49 

Rekommenderat av vänner/bekanta -2.28  Produktens placering på hyllan -13.71 0.49 

Dricker de jag umgås med 1.99  Förespråkar ansvarsfull konsumtion -15.19 0.49 

Tillfället jag avser att dricka ölen 10.52  Ursprungsland, Utländskt -15.53 0.49 

Ger mig mest värde för pengarna -3.13  Reklam i media -15.64 0.49 

Public Relations;   Ursprungsland, Sverige -15.76 0.49 

Rekommenderat av sakkunnig -9.91  Tar ansvar för konsumenten -15.99 0.49 

Omtyckt av stor grupp människor 3.27     

Joint Promotion;      

Vad jag avser att äta till -8.48     

Synergieffekter;      

Varumärket 7.11     

Alltid samma öl 0.74     

Etik & Moral;      

Förespråkar ansvarsfull konsumtion -15.19     

Tar ansvar för konsumenten -15.99     
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7. Slutsats 
Utifrån vår teoretiska referensram byggde vi upp en modell för hur en lansering av en öl på 

bästa sätt bör utföras. Baserat på de resultat vi har fått för vilka faktorer som påverkar 

ölkonsumenten i dennes val av öl kommer vi nu i studiens slutsatser diskutera hur Spendrups 

kan nyttja denna kunskap i vid lansering av öl. En diskussion som har sin utgångspunkt i 

modellen nedan. 
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Utifrån diskussionen nedan avser vi att besvara vår problemformulering samt påvisa att 

studiens syften uppfyllts. 

 
Forskningsproblem: 
Hur genomförs en lyckad lansering på den svenska ölmarknaden? 

 
Syfte: 
Syftet är att skapa en kunskap för vilka attribut som påverkar konsumentens val av öl. Genom 

att kartlägga, beskriva, analysera samt värdera dessa attribut avser vi att skapa 

förutsättningar för att vägleda ett företag till genomförandet av en framgångsrik lansering av 

öl. 

7.1 Vägen till en lyckad lansering 

Segmentering 

Spendrups har, som vi ser det, två möjliga tillvägagångssätt för att utse målgrupp vid 

lansering av en ny produkt för ölmarknaden. Antingen betraktar de alla konsumenter som en 

enad grupp och tar tillvara på generella preferenser, eller så delar de in ölmarknaden i 

segment efter vid vilket tillfälle konsumenten främst konsumerar öl och utvecklar en anpassad 

positioneringsstrategi för ett eller flera segment. Oavsett om Spendrups väljer att genomföra 

en lansering där de riktar sig mot ett enskilt segment eller hela marknaden måste de spetsa sitt 

erbjudande för att kunna särskilja sig från andra ölprodukter på marknaden. Eftersom att 

Spendrups är ett väl inarbetat varumärke på den svenska ölmarknaden menar vi att 

segmenteringsstrategin vid en lansering av en ny ölprodukt bör bero av ambitionen med ölet. 

Vi menar att Spendrups har stor valfrihet då de har kapacitet att äntra stora konkurrensutsatta 

segment såväl som små nischade kundgrupper.  

Den allmänne ölkonsumenten 

Om Spendrups inte vill segmentera utan istället föredrar att använda en mer allmän 

positioneringsstrategi, har vi utifrån variablernas z-värde kunnat rangordna faktorer efter till 

vilken grad de påverkar den allmänne konsumenten i dennes val av öl. De faktorer som visat 

sig ha störst betydelse för den allmänne konsumenten vid valet av öl är ölets angivna smak 

och kvalitet. Antingen har konsumenten erfarenhet av ölet och funnit tycke för smaken, i 

annat fall påverkas konsumenten i ganska hög grad av angiven smak. En tydlig positionering 

kan stärka associationerna mellan kvalitet och varumärke (Roy & Banerjee, 2007, s. 140-148) 

och studier har visat att välkända varumärken har lättare att få en kvalitetsstämpel av 

konsumenten, än mindre kända fabrikat (Orth et al, 2004, s. 107). Det är således viktigt att 

skapa varumärkesmedvetenhet hos konsumenten (Macdonald & Sharp, 2000, s. 9-12). 

Ölkonsumenter i allmänhet väljer gärna ett öl de bedömer passar för tillfället vid vilket 

konsumenten avser att dricka ölet, associationer som enligt Lans et al (2008, s. 926-930) 

lättast skapas genom marknadskommunikation. Viktig kunskap som Spendrups måste ha i 

åtanke vid en lansering av en ny produkt på ölmarknaden är att varumärket visat sig vara av 

stor betydelse för konsumenten när denne väljer öl. Beroende på vad Spendrups avser med 

produkten så är det viktigt att de är medvetna om att konsumenter i högre grad väljer 

produkter från ett varumärke de känner igen sedan tidigare. Av den anledningen menar vi att 

en ”line extension”, där ölet bär varumärket Spendrups, Mariestad, Norrlands Guld eller 

Heineken fungerar bäst när avsikten är att ölet ska passa den allmänne ölkonsumenten, 

eftersom dessa varumärken redan är välkända varumärken på den svenska ölmarknaden. Ölet 

måste dock särskiljas från originalet på något vis för att undvika kannibalism, det vill säga att 

det ena varumärket äter upp det andra samtidigt som det måste passa in i den identitet som 

redan är skapat för det befintliga varumärket. 
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Vår studie visar även att den allmänne ölkonsumenten föredrar öl de kan förknippa med 

avkoppling, gemenskap, sociala sammanhang och glädje. Som vi tidigare nämnt skapas 

varumärkesassociationer som dessa lättast via marknadskommunikation (Lans et al, 2008, s. 

926-930). Spendrups arbetar sedan tidigare med att skapa en tydlig positionering för de flesta 

av sina varumärken och vid lansering av nya produkter ser vi det särskilt viktigt att framkalla 

de varumärkesassociationer som konsumenten eftersöker, exempelvis genom att utforma en 

reklamkampanj som speglar tillfället för vilket ölet avses konsumeras, samt förmedla de 

känslor kunden i synnerhet bör associera till varumärket och ölet. Den allmänne 

ölkonsumenten tycks även influeras av sin omgivning. De värderar att ölet är omtyckt av en 

stor grupp människor och köper i ganska hög grad samma öl som deras vänner och bekanta 

dricker. Ölkonsumenter i allmänhet tenderar likaså att köpa samma öl varje gång de besöker 

Systembolaget, varför det krävs satsningar i marknadsföring för att ge konsumenten 

incitament att pröva den nylanserade produkten, att uppmärksamma konsumenten på vilket 

sätt detta öl tillfredställer behovet eller begäret på ett bättre sätt än det vanliga ölet.  

Segmentspecifika preferenser 

I det alternativa scenariot väljer Spendrups att dela in ölmarknaden i segment. Vår studie 

tyder, i likhet med tidigare forskning på att psykografiska segmenteringsvariabler är att 

föredra beträffande uppdelning av ölkonsumenter. En segmentering efter psykografiska 

faktorer bidrar enligt våra studier med den största möjligheten till att skapa grupper med störst 

homogenitet inom gruppen samt störst heterogenitet till andra grupper. Vilket är två av de 

krav som ställs för en lyckad segmentering. Den psykografiska faktor som gav tydligast 

utslag, vilken vi således rekommenderar att Spendrups nyttjar vid segmentering, var vid vilket 

tillfälle konsumenten främst konsumerar öl. Det vill säga vid tillställning, helg, god middag 

samt vid inget speciellt tillfälle. Segmenten har till stor del liknande preferenser, men det 

förekommer även segmentspecifika påverkansfaktorer och preferenser.  

De konsumenter som främst dricker öl vid tillställning tenderar att välja ett öl de anser är 

tidsenligt och modernt. Något som likaså tycks inverka positivt på tillställningskonsumenten 

är att ölet skapar associationer till frihet och glädje. Detta segment köper i stor utsträckning 

samma öl som deras vänner och bekanta och de väger även in procenthalten i sitt beslut, dock 

kan vi inte utifrån vår studie avgöra vilken exakt styrka de föredrar. Segmentet helg tenderar 

att välja öl med anledning av att de känner igen varumärket sedan tidigare och vi kan med 

statistisk säkerhet påstå att de värderar ölets kvalitet. Ytterligare en faktor som tycks påverka 

helgkonsumenternas benägenhet att välja ett specifikt öl, är när de kan förknippa ölet med 

avkoppling. Det segment som främst konsumerar öl tillsammans med en god middag, kan i 

ganska hög grad anses representativa för profilen av den allmänne ölkonsumenten som 

beskrivits tidigare. Segmentspecifikt visar de en tendens till att välja öl vilket de anser är av 

traditionell karaktär. De konsumenter som inte har något speciellt tillfälle när de främst 

konsumerar öl särskiljer sig från övriga segment, genom att till stor del basera valet på att ölet 

ska ge dem mest värde för pengarna. I övrigt stämmer även detta segment ganska väl in på 

beskrivningen av den allmänne ölkonsumenten.  

Identitet, image och positionering 

Vid lansering av en ny produkt på ölmarknaden måste den identitet som Spendrups bygger 

upp för ölet stämma överens med kundens självuppfattade image. Vår studie visar att 

konsumenter föredrar öl som de anser passar sin upplevda image. Ölens identitet bör dock inte 

vara överdriven då ölkonsumenter inte väljer ett specifikt öl med avsikt att förstärka sin 

image.   
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Positioneringsstrategin för ett nytt öl måste givetvis anpassas 

efter målgruppen och dess preferenser. Nyhetens behag ger i 

dagsläget inte varaktiga fördelar för ett öl eftersom 

produktkategorin i stor utsträckning klassas som homogen. Det 

är således viktigt att Spendrups anpassar sina 

marknadsaktiviteter efter konsumenternas preferenser för att 

framkalla medvetenhet samt önskade varumärkesassociationer 

och således differentiera ölen från konkurrerande varumärken. 

Vi är medvetna om att Systembolagets specifika 

offertförfrågningar begränsar kreativiteten och möjligheterna 

för Spendrups att differentiera nya ölprodukter genom placering i butik, antal centiliter, 

procenthalt, pris och beskriven smak. Systembolagets restriktioner kan likaså tolkas begränsa 

friheten för Spendrups att designa ölflaskor och etiketter som står ut från mängden. Något 

som Spendrups marknadschef Mats Liedholm inte instämmer med. Vår studie styrker att 

ölkonsumenter uttrycker ett intresse för och fäster en betydelse vid både flaskans och 

etikettens utseende innan de står inför valet av öl. Att dessa variabler sedan inte haft 

nämnvärd betydelse vid köpet kan härledas till att andra faktorer är av större vikt för 

konsumenten. Ett annat möjligt scenario är att det inte existerar någon öl vars flaska och 

etikett tilltalar dem till den grad att det varit av betydelse vid valet. Vi vill således 

rekommendera Spendrups att överväga en ökad kreativitet vid utformning av flaska och 

etikett till nya ölprodukter. Det relativt nya ölet Pistonhead vars etikett visas till höger, är ett 

bevis på att de börjat tänka i dessa banor vilket vi menar är ett steg i rätt riktning.  

 

Vår studie bidrar även med kunskap om konsumenternas preferenser beträffande abstrakta 

variabler så som känslor och karaktärsdrag associerade till ölet. Att skapa sådana 

anknytningar till ett nylanserat öl tillför ett mervärde till produkten som hjälper konsumenten 

att särskilja ölet från konkurrerande fabrikat. Något som Spendrups med fördel kan beakta då 

denna taktik inte begränsas av lagar, regler eller restriktioner.  

Marknadskommunikation 

Ölkonsumenter har visat sig vara svåra att nå utanför Systembolagets väggar, eftersom öl 

tillhör kategorin low invlovementprodukter och således inte kräver vidare eftertanke från 

konsumenten innan köpet. Vår studie tyder på att ölkonsumenter inte uppfattar eller ger 

önskvärd respons på de marknadsföringskampanjer som ölproducenterna genomför, vilket 

styrks av att endast fem procent av ölkonsumenterna anser att det förekommer reklam för öl. 

Vår studie visar att ölkonsumenter hellre skulle köpa ett öl de sett i reklam, vilket logiskt sett 

borde rättfärdiga ökade satsningar i marknadskommunikation. Som vi tidigare nämnt är det 

viktigt att marknadskommunikation skapar associationer till specifika karaktärsdrag och 

känslor som konsumenten eftersöker för att fånga dennes uppmärksamhet. Mats Liedholm 

upplever att marknadsföring för öl fungerar som bäst när de arbetar konsekvent med teman 

som engagerar kunden och särskiljer Spendrups från konkurrerande varumärken på 

ölmarknaden. I enlighet med Schroers’ (1990, s. 44-46) teorier är det dock viktigt att 

Spendrups granskar omvärldsförhållanden, ölets share of voice samt ser till sina egna 

marknadsandelar för att annonsera i lönsam mängd och vid rätt tillfälle vid lansering av en ny 

produkt.  

 

Svårigheten beträffande öl och andra low involvementprodukter är att utforma 

marknadskampanjer som inte endast triggar ett behov av öl, utan även skapar 

varumärkesassociationer. Vi menar att detta endast kan åstadkommas genom att ta tillvara på 

kunskap om ölets målgrupp och noggrant matcha konsumenternas preferenser, genom att 

kommunicera hur det nya ölet på ett bättre sätt kan tillfredställa behovet eller begäret av öl. 
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Konsumenter som köper low involvementprodukter nås enklast på plats i butik. Spendrups har 

ingen möjlighet att marknadsföra sina produkter i Systembolagets lokaler på annat sätt än 

genom ölets fysiska attribut, vilket leder till att övriga marknadsaktiviteter måste vara riktade 

med skarp precision för att öka konsumentens medvetenhet, så att varumärket placeras i 

konsumentens evoked set och således blir ett av de mest sannolika alternativen.  

 

Effektiva kommunikationskanaler 

Public relations (PR) är en komplicerad kommunikationskanal. Vi tror dock att PR är det mest 

effektiva sättet för Spendrups att nå ölkonsumenter vid en lansering, eftersom traditionell 

above the linemarknadsföring som exempelvis tv-reklam inte tycks ge önskad verkan. 

Ökonsumenter har påvisat intresse för vad opinionsledare och sakkunniga har att säga, dock 

väljer de inte öl med anledning av att den fått expertutlåtanden, kanske för att de inte med 

säkerhet kan skilja på marknadsföring och PR, vad som är objektiva utlåtanden och vad som 

är riktad marknadsföring som ölproducenten betalat för. Moderna opinionsledare bör enligt 

vår studie påverka konsumenten i högre grad än övrig PR då ölkonsumenter tenderar att välja 

öl de tror är omtyckt av en stor grupp människor. Därför kan forum så som Facebook, 

MySpace och Flashback vara till stor nytta för Spendrups när konsumenter börjar testa det 

nya ölet, trots att det är svårt att kontrollera budskapen som sprids. Nischade bloggar är likaså 

en viktig form av moderna opinionsledare då de större bloggarna har hundratusentals unika 

läsare varje vecka, denna PR-kanal är dock Spendrups sedan tidigare bekant med. 

 

Som vi tidigare diskuterat är det komplicerat att skapa varumärkesassociationer till ett öl 

eftersom konsumenterna inte tycks uppfatta budskapet i traditionell marknadskommunikation. 

Vår studie tyder på att möjligheten till att framkalla varumärkesassociationer och medvetenhet 

skulle öka med hjälp av joint promotion, att Spendrups marknadsför det nylanserade ölet 

tillsammans med mat eller annat tilltugg för att konsumenten automatiskt ska associera till 

ölet när de tänker på de sidomarknadsförda produkterna. Det önskade målet skulle vara att då 

kunden exempelvis köper chips skapas även ett begär för ett öl av det specifika varumärket. 

Spendrup har sedan tidigare erfarenhet från Joint promotion då de exempelvis tillsammans 

med Cheap Monday lanserade Norrlands Guldjeans. Utifrån våra studier menar vi dock på att 

detta är två olika saker. Att samarbeta med en produkt som kan anses komplettera så som 

något som går att äta till har för syfte att skapa ett begär hos konsumenten för det 

marknadsförda ölet. Kan produkterna inte ses som komplement till varandra så som i 

samarbetet med Cheap Monday ligger syftet i att skapa eller förstärka en identitet hos 

produkten. Joint Promotion har i båda dessa fall visat sig vara en effektiv 

kommunikationsform och vilken Spendrups bör använda sig av beror således på vad målet 

med samarbetet är. Vid en produktlansering är det dels viktigt att skapa en identitet för 

produkten vilket lättast uppnås med ett samarbete med en annan produkt redan innehar den 

identitet Spendrups avser att skapa för sitt öl. Är syftet dock att skapa ett begär för produkten 

bör samarbetet göras med en produkt som kan ses som ett komplement till det öl man avser att 

lansera.          

 

Varumärket påverkar konsumenten på ett omedvetet plan i sitt val av öl. Således kommer nya 

ölprodukter som marknadsförs under något av Spendrups välkända varumärken gynnas av 

synergieffekter, detta då konsumenten exempelvis redan har hög varumärkesmedvetenhet 

vilket innebär en lägre marknadsföringsbudget för produkten. Att lansera en ny produkt under 

ett redan befintligt varumärke ställer dock krav på den nya produkten. Den måste dels passa in 

i det sortiment som redan finns under varumärket samt gynna dess redan tillskrivna identitet. 

Det finns således inte lika mycket frihet till att skapa en helt ny öl med en egen identitet då 

produkten i större utsträckning måste skapas för att passa in i det befintliga sortimentet. Om 
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det är Spendrups syfte att lansera en produkt vars identitet och karaktär är av sådan typ att 

denna skulle passa in under något av deras befintliga varumärken, förutsatt att detta inte på 

något sätt konkurrerar med en öl som redan ligger under detta varumärke, tror vi att detta är 

att föredra. Är den öl som ska lanseras däremot nyskapande, kreativ och kräver en egen 

identitet bör denna enligt oss lanseras fristående utanför ett befintligt varumärke. Det finns 

inga synergieffekter som kan gynna denna typ av lansering men chanserna ökar för att 

produkten ska få en helt ny och unik identitet som lockar konsumenten. 

Brus i form av etik och moral 

Vår studie visar tendenser på att ölkonsumenter anser att det är viktigt att företag som 

marknadsför öl förespråkar ansvarsfull konsumtion. I dagsläget kan tyckas att konsumenten 

har en slags dubbelmoral eftersom de inte köper öl med anledning av att varumärket 

förespråkar ansvarsfull konsumtion. Vad detta beror på kan vi inte säkerställa, men antingen 

finns inga tillgängliga alternativ där ölproducenten uttalat förespråkar ansvarsfull konsumtion, 

eller så finner konsumenten andra faktorer av större vikt vid sitt val av öl. Vi skulle dock 

rekommendera att Spendrups i sina framtida lanseringar synliggör för konsumenten att de 

förespråkar en ansvarsfull konsumtion, då detta visat sig minska skepticismen mot reklam av 

alkoholhaltiga drycker i Australien som i övrigt liknar Sverige beträffande alkoholkulturen. 

Vid lansering av en ny öl bör Spendrups fortsätta utforma marknadskommunikation på så sätt 

att den inte kan tolkas uppmuntra till ökad konsumtion och främst rikta den mot människor 

som redan tänkt konsumera öl.  Vår studie visar att ölkonsumenter i allmänhet tillhör den 

moralgrupp som agerar. Av den anledningen kan Spendrups enkelt rikta marknadsaktiviteter 

mot den grupp som redan tänkt konsumera öl, genom att beakta kontexten och rättfärdiga 

ölkonsumtion i vissa situationer, exempelvis vid tillställning, god middag eller helg. Något 

som bör ge större effekt på den moralgrupp som agerar än exempelvis varningstexter som 

informerar om alkoholens skadeverkningar.  

 
Sammanfattning av slutsatser samt vår uppfattning av uppfyllda mål 
 

Första steget vid lansering av ett nytt öl är att utse ett målsegment vars preferenser stämmer 

överens med ölets egenskaper eller så framställs ölet med avsikt att passa ett visst segment. 

Vår studie belyser att ölmarknaden ska segmenteras efter konsumtionstillfälle för största 

möjliga nytta.  Steg två är att skapa en identitet för ölet, som inte är överdriven men stämmer 

överens med konsumenternas självutnämnda image inom målsegmentet. Denna identitet ska 

sedermera användas för att positionera varumärket och det specifika ölet i konsumentens 

medvetande. Något som enklast uppnås genom effektiv marknadskommunikation i syfte att 

förmedla den känsla och karaktär som målgruppen eftersöker i ett öl, för att konsumenten ska 

inse att det specifika ölet på bästa sätt kommer tillfredställa behovet eller begäret av öl. 

Eftersom ölmarknaden begränsas av lagar, regler och restriktioner krävs kreativa former av 

marknadsföring för att nå ut med budskapet till målgruppen. Public relations i allmänhet och 

moderna opinionsledare i synnerhet ter sig ha stort inflytande på populationen ölkonsumenter. 

Joint promotion tillsammans med andra produkter som företrädesvis konsumeras tillsammans 

med öl eller på annat sätt lätt skapar associationer produkterna emellan, kan leda till ökad 

uppmärksamhet och respons från konsumenterna. Välkända aktörer på ölmarknaden kan även 

räkna med att den existerande varumärkesmedvetenheten förenklar mottagandet på 

marknaden och begränsar nödvändig budget för marknadsfrämjande åtgärder. Det som dock 

hela tiden bör ligga i ölproducentens medvetande är de störningar som finns på 

alkoholmarknaden i form av etik och moral. Även fast konsumenten inte alltid agerar efter de 

denne själv säger och därmed upplevs ha en dubbelmoral finns det antydningar till att 

konsumenten vill rättfärdiga sitt beteende. Detta genom att exempelvis efterfråga 

marknadsföring som inte strävar efter ökad alkoholkonsumtion samt förespråkar goda 

dryckesvanor.    
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Vi anser således att studien beskriver hur en lyckad lansering på den svenska ölmarknaden 

bör genomföras, samt genererar kunskap om vilka attribut som påverkar konsumentens val av 

öl och på så sätt skapar förutsättningar för att vägleda företag på denna marknad till 

genomförandet av lyckade lanseringar i framtiden. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
 

Vår studie utgår från att kunskap beträffande hur en konsument väljer sin öl bör utgöra 

grunden för en lyckad lansering av en ny ölprodukt. Vi anser att det skulle vara intressant att 

komplettera vår kvantitativa studie med en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med de 

större aktörerna på den svenska ölmarknaden. Den studie vi genomfört och det resultat den 

genererat baseras på vår teoretiska referensram då den är av kvantitativ karaktär. Att 

komplettera studien med en kvalitativ studie av hur aktörerna på ölmarknaden arbetar med 

produktlansering och vilka strategier de upplever fungerar bäst, skulle öka förståelsen för vad 

som fungerar i praktiken och således kunna ligga till grund för teorigenerering.  

 

Med avsikt att öka generaliserbarheten anser vi att en studie liknande vår men med ökat 

upptagningsområde, skulle ge en mer fullständig bild av den svenska ölkonsumenten. Vår 

studie är som bekant begränsad till de ölkonsumenter som besökt Systembolagets butiker i 

Umeå. Att genomföra studien utanför Systembolagets butiker i hela Sverige skulle uppdaga 

eventuella skillnader i preferenser mellan svenska ölkonsumenter baserat på geografiska 

faktorer och således öka nyttan av de allmänna slutsatserna för Spendrups räkning.  

 

I vår studie undersöktes både demografiska faktorer och psykografiska faktorer med avsikt att 

avgöra vilka faktorer som lämpligast segmenterar ölmarknaden. Resultatet styrker, i enlighet 

med tidigare forskning, att psykografiska faktorer visar tydligare samband beträffande 

påverkansfaktorer än vad demografiska variabler ger utslag för. Av den anledningen 

rekommenderar vi att framtida studier beträffande lansering av öl, bör inrymma ett större 

antal psykografiska faktorer för att avgöra om det finns någon annan segmenteringsvariabel 

som är bättre lämpad för ölmarknaden, än tillfället vid vilket konsumenten främst dricker öl. 

Exempelvis genom att studera livsstil och attityd till alkohol på ett djupare plan. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör vi för studiens validitet, reliabilitet samt under vilka förhållanden 

resultatet går att generalisera. Syftet med detta avsnitt är att förtydliga för läsaren på vilka 

grunder tillförlitligheten i studien vilar för att underlätta ett kritiskt granskande av studiens 

äkthet. 

 

8.1 Validitet 

För att en studie ska vara trovärdig krävs det först och främst att studien har en hög validitet. 

En studie uppvisar hög validitet då undersökningen mäter de den avser att mäta och då det 

insamlade materialet är väl kopplat till studiens syfte. (Eliasson, 2006, s. 16-17) För att skapa 

en hög validitet i vår studie har vi inledningsvis arbetat med intern validitet. Det vill säga att 

vi vid skapandet av de hypoteser som ställts upp för studien har haft vår utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. En referensram vilken i sin tur är uppbyggd för att svara på studiens 

syfte. De faktorer som enligt teorin påverkar de attribut hypotesen är formulerad omkring är 

således de faktorer som använts i enkäten till respondenten. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256) 

Det insamlade materialet är därav väl kopplat till studiens syfte och mäter det den avser att 

mäta.    

För att bedöma validiteten av de resultat som studien genererat, det vill säga studiens 

ytvalidiet, har en kritisk helhetsbedömning av resultaten gjorts innan de börjat analyserats. 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256) Detta har genomförts genom att alla frågor redovisats genom 

histogram där författarna ”gått igenom” resultatet och diskuterats dess rimlighet. Då vi som 

forskare anser att vi besitter tillräckligt med kompetens inom området anser vi att denna 

kontroll varit tillräcklig för att bekräfta studiens ytvaliditet.   

8.2 Reliabilitet 

Då det har konstaterats att studien erhåller en hög validitet finns det anledning att se till 

studiens reliabilitet. Reliabilitet i en studie skapas enligt Trost (2007, s. 64-65) genom god 

kongruens, precision, objektivitet samt konstans, kriterier vi under uppsatsens gång aktivt 

arbetat med att upprätthålla. För att erhålla en god kongruens i vår studie har vart och ett av de 

attribut som tagits fram, i avseende att de påverkar kundens val av öl, delats upp i en rad 

mindre faktorer vilka i sin tur är de som bildat frågor till respondenten. För att exemplifiera 

detta kan tillvägagångssättet för undersökningen av attributet ”produkten” studeras. För att 

undersöka detta attribut delades begreppet produkten inledningsvis upp i två aspekter, den 

fysiska produkten samt dess identitet. Därefter tillskrevs varje aspekt ett flertal faktorer. Den 

fysiska produkten kom exempelvis att studeras genom frågor angående dess plats på hyllan, 

flaskans utseende, visat pris, etikettens utseende, antal centiliter, angiven procenthalt samt 

angiven smak, för att kunna få med alla nyanser av samma företeelse, vilket skapar god 

kongruens. (Trost, 2007, s.64-65)  
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Precision avser hur de svar som samlats in har registrerats. Det vill säga dels hur respondenten 

valt att ”kryssa” i rutorna i enkäten samt hur den som avkodat enkäten registrerat svaren. 

(Eliasson, 2006, s. 53-54; Trost, 2007, s. 64-65) Utifrån enkätens utformning, samt den 

förstudie som genomförts har vi försäkrat oss om att respondenten inte upplevt något problem 

varken med att tyda eller svara på de frågor som ställts i enkäten, vilket gör att precisionen 

sett utifrån enkätens utformning är mycket god. Vid avkodningen av enkätsvaren till SPSS 

framgick inga brister och då dessa data kontrollerats två gånger kände vi oss säkra på att även 

denna del genomförts med hög precision.  Det som däremot går att ställa sig kritisk till är hur 

respondenten påverkats av deras egen tid och motivation. Vi har funnit vissa tendenser till att 

vissa respondenter valt samma svarsalternativ rakt igenom på några frågor, detta var dock inte 

så frekvent förekommande att vi tror att det påverkat studiens resultat. Fenomenet beror 

troligtvis av enkätens längd men vi bestämde redan under studiens förstudie att enkätens 

längd var nödvändig för att upprätthålla studiens kvalitet. (Ejvegård, 2003, s. 54) Dessa 

påträffade avvikelser är dock något vi tagit hänsyn till i studiens analys och då vi har ett stort 

antal respondenter anser vi att detta inte påverkat vår studie till att bli missvisande.   

Eftersom att vår studie till största del bygger på en kvantitativ enkätstudie med ordinalskalor 

har respondenten endast haft tillgång till fasta svarsalternativ. Detta innebär att vi som 

forskare haft goda möjligheter till att behålla vårt objektiva förhållningssätt vid tolkningen av 

respondentens svar. Den kvantitativa intervju som genomförts med Mats Liedholm, marknads 

chef på Spendrups, kan även klassificeras som objektiv enligt oss då den information som 

intervjun genererat avser fakta vilka inte är avsedda att tolkas utan enbart beskriver den 

faktiska situationen.  

Vid datainsamlingen för denna studie valde vi att förflytta oss mellan tre platser i 

Umeåregionen nämligen Strömpilen, Ersboda och City, under en period på sex dagar. 

Anledningen till detta var att nå så många typer av ölkonsumenter som möjligt. Vi är dock 

fullt medvetna om att de personer som är frekventa besökare på Systembolaget har haft en 

större chans att delta i vår studie varvid resultatet av denna inte kan generaliseras fär alla 

ölkonsumenter. Detta har dock heller inte varit vår mening då vi endast haft för avsikt att 

skapa en djupare kunskap för vilka attribut en ölkonsument påverkas av i sitt val av öl. Då 

denna förståelse ska användas till att bygga upp en produktlansering ser vi inga nackdelar till 

att studien är överrepresenterad av de som köper öl i en större utsträckning då det är dessa 

personer ölproducenterna med största sannolikhet vill påverka. Skulle vår studie genomföras 

igen under en lika lång tidsperiod under samma förutsättningar anser vi att resultaten skulle 

bli desamma. En likartad studie skulle nå ut till samma fördelning av kunder det vill säga 

domineras av de mest frekventa besökarna. Vi menar således att det finns en konstans i vår 

studie. (Trost, 2007, s. 64-65) Detta är något som vi även testat, i kortsiktig mening, då vi med 

hjälp av de enkäter som samlades in under studiens förundersökning gjort ett test-retest, vilket 

illustreras under rubriken 5.7.1. Kontroll av insamlad data. Då resultatet av detta test endast 

visar på små avvikelser mellan förstudien och det verkliga resultatet styrker även detta denna 

studies konstans.    

8.3 Generaliserbarhet 

Utifrån studiens syfte har vi valt att utföra vår undersökning utanför systembolaget där våra 

respondenter således har varit Systembolagets ölkunder. På grund av detta tillvägagångssätt 

har de kunder som är mer frekventa besökare av Systembolaget även varit de kunder som haft 

störst chans till att delta i vår undersökning. För att en studie ska vara generaliserbar är det 

viktigt att de urval som gjorts av studiens respondenter har varit helt slumpmässigt där alla 

haft samma möjlighet till att delta i undersökningen. (Ejlersson, 1996, s.16-17) I vårt fall 

innebär detta att alla ölkonsumenter skulle haft samma chans att få delta i vår studie, något 
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som vi anser både som omöjligt utifrån den kapacitet vi förfogar över samt tämligen 

ointressant för studiens syfte. Vi vill skapa en kunskap för vilka attribut som påverkar 

ölkonsumenten i dennes val av ölprodukt med syfte att generera en lanseringsstrategi för öl 

och då är det av större intresse att veta vad som påverkar de ”stora” konsumenterna än de 

”små”. Därför ser vi det inte som någon nackdel att vår studie med största sannolikhet 

domineras av konsumenter som är mera frekventa öldrickare.  

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 162) kan det resultat som vår studie genererat inte 

generaliseras för hela Sveriges ölkonsumenter då det finns geografiska begränsningar i 

urvalet. Eftersom studien genomförts under sex dagar utanför Umeås tre Systembolagsbutiker 

menar vi att studien till stor del bör innefatta Umeås mest frekventa öldrickare. Vi 

genomförde ett test-retest på de data som enkätundersökningen genererade vilket visade att vi 

uppnått empirisk mättnad, det vill säga att resultatet inte skulle ändrats nämnvärt om vi utökat 

studien med fler respondenter från samma population. Av den anledningen anser vi att 

studiens resultat går att generalisera för ölkonsumenter i Umeå. Vi ställer oss även frågan hur 

olika ölkonsumenter i Umeå verkligen är i jämförelse med övriga regioner i Sverige, dock vill 

vi inte dra förhastade slutsatser varför vi endast påstår att resultatet går att generalisera för 

Umeås ölkonsumenter.  
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Segmentering, demografiska variabler;  

 
Segmentering, psykografiska variabler;    

1.  Kön 
   106    Kvinna 

 

   203    Man 

 

2.  Ålder  
 117    20-30 

 

  78     31-40 
 

   47    41-50 
 

   67    51- 

 

3.  Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning just nu?  
(Endast ett svarsalternativ) 

 193    Anställd 
 

  17    Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
s 

  59   Student 
 

  33    Pensionär 
 

  6     Egenföretagare 
 

  1     Annat, nämligen………………………………… 

 

4.  Hur ser Ditt hushåll ut idag? 
 66   Jag bor ensam 

 

 125   Jag bor tillsammans sambo, maka/make, vuxna barn (utan barn under 18) 
 

 95   Jag bor tillsammans med familj (minst ett barn under 18år) 
 

 23   Jag bor tillsammans med annan person/personer 

 
 

1.  Vid vilket tillfälle är det vanligast att Du konsumerar öl?  
(Endast ett svarsalternativ) 

 119    Helg 
 

 103    Tillställning 
 

   0    Högtid 
 

  29    God middag 
 

  45    Inget speciellt tillfälle 
 
 

  7    Annat, nämligen;………….………………………………. 

 
 

2.  Vilket är det vanligaste syftet till att Du konsumerar öl? 
(Endast ett svarsalternativ) 

  45    För att bli onykter 
 

 210   För att det är gott  
 

  35    För att andra dricker 
 

  13    För att jag blir bjuden 
 
 

  6    Annan anledning;……………………………………… 
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Produkten, fysiska kännetäcken;    

3.  Hur många glas öl dricker Du per vecka, i genomsnitt. 
(1glas=50cl) 

   6    Inget glas  
 

 101    1-2  glas 
 

  91     3-5  glas 
 

  93      6-8  glas 
 

  18    Över 8 glas 

 
 

4. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 

a)  Jag skulle hellre köpa en öl som var anpassad för en specifik kundgrupp.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                            

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                 70             16             32               31           57              23            23             35             21                1   .                              
 

b)  Jag skulle hellre köpa en öl som var anpassad för alla.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                 32             34             24               36           70              32            29             33               7              12   .    (1)    

        
c) Det öl jag köpt idag passar för alla typer av ölkonsumenter. 

 
 

                                                                                                              Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
        Inte alls                     Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                         väl                         Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                  24              11             12              26             37              13           64              43             36             17                              . 
 

d) Det öl jag köpt idag är anpassat för en speciell typ av ölkonsumenter. 
 
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
          Inte alls                    Lite                                lite                                  väl                                    Väl                         väl                          Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                  28              19             45              34             34             39              27            39              3                21                             . 
   

1. Hur viktiga anser Du att följande faktorer är vid köp av en ölprodukt ?   
        

                                                      Mycket                                                      Ganska                         Ganska                                                   Mycket   
                                                            oviktigt               Oviktigt                        oviktigt                         viktigt                           Viktigt               viktigt 

                                                        1                   2                    3                  4                   5                    6                   7                   8                    9                   10 

a) Produktens placering på hyllan    82            39             47          20            18             43           30            13              9               8  . 
  

b) Flaskans utseende                           35            18             54          56            25            19             55           31             12             4  . 
 

c) Angivet Pris                                       27             11            26          26             60           29             51            33            30            16  . 
 

d) Etikettens utseende                        38            20             54          47             30            16           61            11             20            12  . 
 

e) Antal centiliter                                  42           30              36         34             24            34            44            38             22             5  . 
 

f) Angiven procenthalt                        34            36              41         20             24            17            41            50             13            33 . 
 

g) Angiven smak                                    3               1                 7          3               4              7              46            53            40            145 . 
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Produkten, identitet och image;    

2. Hur stor betydelse hade följande faktorer vid Ditt köp av öl idag?   
        

                                                                   Mycket                                                         Ganska                      Ganska                                                    Mycket 
                                                            Liten                     Liten                                liten                            stor                                  Stor                  Stor 

                                                      1                    2                    3                    4                    5                   6                   7                    8                     9                 10 

a) Produktens placering på hyllan  136          24             53            24             26           12             8               12               3            1 . 
  

b) Flaskans utseende                         90            28             71             17            38           20             23             9                6             7  . 
 

c) Angivet Pris                                     55             23            49            20              12          30             61             27               18         14  . 
 

d) Etikettens utseende                      89             29            74            31             32          11              13             6                 17          7  . 
 

e) Antal centiliter                               76             34            50             22             28          24              33             30              9           3  . 
 

f) Angiven procenthalt                      68             19            41             24             36          22              49             31              15         4  . 
 

g) Angiven smak                                  4               6              11             5                0           13              69              44              58        99 . 
 

 

1. Hur väl stämmer följande personlighetsdrag överens med Dig som person? 
 

                                                                                                                    Ganska                            Ganska                                                           Mycket 
                                              Inte alls                   Lite                                  lite                                   väl                                   Väl                           väl 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                             3                4               19             24              38            20            53              90             38              20  . 
  

b) Mogen                                   0                17              6               4                23             23            96              72             40              28  . 
 

c) Äventyrssökande                 7                18              7               22             69             48            48              62             16               12  . 
 

d) Avslappnad                           4                 9               29             13             30             28            73              53             46               24  . 
 

e) Modern                                  6                13              25             55             30             58            44             48              24                6   . 
 

f) Traditionell                             4                40             38             27              61            45             32              52             10               0  . 
 

g) Harmonisk                             1                15              10             11              17            31             90              62             45              27 . 
 

h) Social                                       0                3               10              4                14            32             34              69            73               70 . 
 

2. Hur väl vill du att andra människor ska förknippa Dig med följande personlighetsdrag ?  
 

                                                                                                                  Ganska                            Ganska                                                           Mycket 
                                              Inte alls                   Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                             3               0               12               8               28            37            53              88             61               19 . 
  

b) Mogen                                    0                0               6                0              18             43             91             55             61               35 . 
 

c) Äventyrlig                               0               6                6                8              39             17             66             65            63                69 . 
 

d) Avslappnad                             3              0               11               1              28             27             86             58            66                29 . 
 

e) Modern                                   0              13               9               28             52            46              30             53            48               30  . 
 

f) Traditionell                             14             20             59              25             78            45              20             26            16                6 . 
 

g) Harmonisk                              4                0                7              21              24           31             101            33            52               36 . 
 

h) Social                                        0              3                0                6              20              9               36              41           80              114 . 
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3. Hur viktigt är det för Dig att en öl kan identifieras med något av följande karaktärsdrag?  
 

                                              Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
                                               oviktigt               Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                            81             27              37              27             40            38             16              26            16               1  . 
  

b) Mogen                                  70               27             55              38             51            39             15               7               3               4  . 
 

c) Spännande                            58             34              31              22             52            30             29              21             21             11 . 
 

d) Avslappnad                           49             27              30              26            53             31            48              18              14             13  . 
 

e) Modern                                 64              38              30              20            33             28            66              14               9               7  . 
 

f) Traditionell                            58             49               59             33             54            22              21              3               0                4  . 
 

g) Harmonisk                             55             65               42             15            46              24            34             14               1               13  . 
 

h) Social                                     58             29                17             10            44              12             45             40             26              28  . 
 

3. Hur väl anser Du att följande karaktärsdrag stämmer överens med den öl du köpt idag?  
 

                                                                                              Ganska                         Ganska                                                       Mycket 
                            Inte alls                 Lite                                lite                                väl                                  Väl                        väl                Vet ej 

                               1                    2                    3                    4                  5                    6                  7                     8                    9                  10 

a) Ungdomlig            81            27             37            27           40             38          16             26              16               1                      . 

  

b) Mogen                   70           27              55            38           51             39          15               7               3                4                      . 
 

c) Spännande            58           34              31             22         52              30           29             21             21              11                    . 
 

d) Avslappnad          49            27              30           26           53             31           48              18             14             13                     .        
 

e) Modern                 64            38              30            20          33             28           66              14              9                7                      . 
 

f) Traditionell            58           49               59           33           54             22           21               3              0                 4                      . 
 

g) Harmonisk            55            65               42           15          46              24          34              14              1                13                    . 
 

h) Social                     58            29               17           10          44              12          45               40             26             28                     . 

4. Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
 

a) att ölens ursprungsland är Sverige. 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                219             21             20                4              18                5              8                7               0                 7  . 
 

b) att ölens ursprungsland är utländskt.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                 221            18               20              7             15               13              7                6                 0                 2 .   (1) 

5. Hur väl instämmer du med följande påståenden?  
 

a) Det öl jag köpt idag valde jag med anledning av att ursprungslandet är Sverige. 
 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

                211            38              12             6               23              3               3                 5              0               8  . 
 

b) Det öl jag köpt idag valde jag med anledning av att ursprungslandet är Utländskt .  
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                206              37           14               6              18             10               3             5                 6               4   . 
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Marknadskommunikation, effektiv kommunikation;    

 

Marknadskommunikation, känsla;  

1. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 

 

a)  Jag skulle hellre köpa en öl som jag sett reklam för 
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                  130           38           26               21            4                12            16             20             15               27   .   (1) 

 
b) Det öl jag köpt idag har jag sett i reklam, exempelvis från radio, TV eller tidningar.  

 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                   7                     8                     9                    10 

                   197         49               24           12                1               17            8                0               0                  1  . 
 

 

                                                                                                                                                                                     

2. Hur mycket reklam tycker du att det görs för öl i media i dag? (Exempelvis TV, radio och tidningar) 
 
        Väldigt                                                         Ganska                             Ganska                                                            Väldigt 
          Lite                        Lite                                    lite                               mycket                           Mycket                  Mycket 

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                  123          46             26               34           31             17            14              14               3                1   .        

1.  Hur väl förknippar Du den öl du köpt idag med följande känsla?  
 

                                                                                      Ganska                        Ganska                                                      Mycket 
                              Inte alls               Lite                                 lite                                väl                                 Väl                       väl                  Vet ej 

                               1                    2                   3                   4                    5                   6                  7                     8                    9                  10 

a) Frihet                    46              16            40            15           46             6              32           59              23           20                   6  . 
  

b) Gemenskap        30                9            13             25           37            4              50            45              40           52                  4  . 
 

c) Lättnad                 61              27           45              28          53            24            34            16              1               9                  11 . (1) 
 

d) Trygghet               72             25           19             41           49            20             20           27              17             9                  10 . (1) 
 

e) Avkoppling          25             13            22              21          27              8             39           40             45             65                   4  . 
 

f) Glädje                     16              9            12               17         26             38            43           36             64             33                  15 . 

 

2.   Hur väl anser Du att följande karaktärsdrag stämmer in på Dig som person?  
                                                    

                                                                                                                     Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
                                              Inte alls                    Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                         väl                         

                                             1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                     8                     9                   10 

a) Lugn                                        5               0               36              17             12              32            88              54              31            34 . 
  

b)Lojal                                         0               3               14             22               21            37            76               75              43             18 . 
 

c) Kärleksfull                               1               2             12               12             14             42            68               64              62             32 . 
 

d) Spänningssökande                8              13            29              45             32             53             47              58              16               8  . 
 

e) Lever i nuet                             1               7               7              32              22             27            58              35              75             45  . 
 

3. Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
 

a) vad mina nära och bekanta dricker.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                             Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                    5                     6                    7                    8                     9                    10 

                  53              27            38              33            40               15           42             27              10             14 . 
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b) att jag fått ölen rekommenderad av vänner och bekanta.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                 38               13            14             36              30              36              58            56             21                7  .  (1) 

 
c) att den öl jag köper är den öl som ger mig mest värde för pengarna.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                    9                    10 

                    17            5               23             24             41             18            68             59             37               17 . 
 

k) tillfället då jag avser att dricka ölen.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                    9               3              11             13              29             18              55             75             19              77 . 

 
e, Jag köper samma varumärke av öl varje gång jag handlar öl på systembolaget.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                  38            25            26               28            27                3            66              59            24               12   .      (1) 
 

4. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 

a) Det öl jag köpt idag har blivit rekommenderat av vänner och bekanta. 
 

                                                                                                             Ganska                            Ganska                                                          Mycket 
      Inte alls                      Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                           väl                       Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

            48                31            36            10              17            32               48           34              26             26                       1  . 

 
b)  Det öl jag köpt idag valde jag med hänsyn till att de ger mig mest värde för pengarna. 

 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

                19              32             40            18              32             41            29              63             21               14 . 

 
c) Det öl jag köpt idag valde jag för att de passar för det tillfälle då jag avser att dricka den.  

 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                   9                6               9               4               27               7           59             77             36               75  . 
 

5.    Hur viktiga anser Du att följande faktorer är vid köp av en ölprodukt ?   
        

                                                   Mycket                                                     Ganska                         Ganska                                                       Mycket   
                                                        oviktigt              Oviktigt                         oviktigt                          viktigt                           Viktigt                  viktigt 

                                                     1                     2                    3                    4                   5                     6                   7                   8                    9                   10 

a) Kvalitet                                             6                1             5               9               9              8              37            71            70             102 . 

 

6. Hur stor betydelse hade följande faktorer vid Ditt köp av öl idag?   
                                                               Mycket                                                         Ganska                      Ganska                                                    Mycket 

                                                         Liten                     Liten                                liten                            stor                                  Stor                  Stor 
                                                     1                    2                    3                    4                    5                   6                   7                    8                     9                 10 

a) Kvalitet                                           10            12            10               8              6             15            71             56             41          80 . 
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Kommunikationskanaler, Public Relations;  

Kommunikationskanaler, Joint promotion;  

 
  Kommunikationskanaler, Synergieffekter;  

1.   Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
 
a) att jag fått ölen rekommenderad av sakkunnig, tex expertutlåtanden i tv eller tidning.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                71               21             21              18             29               20            73             32             24                0  .  (2) 

 
b) att jag vet att en stor grupp människor redan funnit tycke för den öl jag köper. 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                   51             26            33              19             41               28           27              25             50                 9  . 
  

2.   Hur väl instämmer du med följande påståenden?  

 

a)  Det öl jag köpt idag har blivit rekommenderat av sakkunniga, tex expertutlåtanden i tv eller tidning. 
 
 

                                                                                                              Ganska                           Ganska                                                         Mycket 
         Inte alls                    Lite                                  lite                                   väl                                  Väl                         väl                       Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                  62             46              33             17             12             36              12            22               3                11                      55   . 

 
b)   Det öl jag köpt idag är omtyckt av en stor grupp människor. 

                                                                                                             Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
         Inte alls                    Lite                                  lite                                  väl                                  Väl                          väl                        Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                 23              0                 17            11              18             17            56             62               41            36                         28  . 

1.   Hur väl instämmer du med följande påståenden? 

 
a)  Jag skulle hellre köpa en öl som marknadsförts jämte produkter jag sedan tidigare har förtroende för. 
 
   

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                    

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                 35             40             43              31            51              25           37               36              3                 8     .  (1) 

 
b)  Jag skulle hellre köpa en öl som jag  kan koppla samman med mat eller annat tilltugg. 
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                41             22             35                 7            20              22            53             78              24                7   .                                              

 

1.   Hur viktiga anser Du att följande faktorer är vid köp av en ölprodukt ?   
 

                                                      Mycket                                                      Ganska                         Ganska                                                   Mycket   
                                                            oviktigt               Oviktigt                        oviktigt                         viktigt                           Viktigt               viktigt 

                                                        1                   2                    3                  4                   5                    6                   7                   8                    9                   10 

i) Varumärket                                      50             17             16          17             40            43           39            46             20              21  . 
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Etik & Moral; 

2.   Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
a) att jag känner igen varumärket sedan tidigare.      

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                             Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                    6                    7                    8                     9                    10 

                 45             13                20           38             43             18             56            43                27             6   . 

 
 

3.   Hur väl instämmer du med följande påståenden?  
 
a) Det öl jag köpt idag köpte jag för att jag känner igen varumärket sedan tidigare. 

 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                     8                     9                   10 

                   45           12              13            11             11              78            57                28           28             54  . 

 
e, Jag köper samma varumärke av öl varje gång jag handlar öl på systembolaget.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                38              25            26                28          27                3             66             59             24              12  .  

 
 

1.   Hur väl instämmer Du med följande påståenden?  
a)  Jag tycker att lagar och regler ska kunna anpassas efter situationen. 
 

                                                                                Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                     Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                    6                    7                     8                    9                     10 

                10                0               9              16              19            16            86              67            44               42  . 

 
b)  Jag tycker att lagar och regler ska gälla alla situationer. 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
       Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                     6                   7                     8                    9                     10 

                 12             28             11              24             30             30            55             42             47              30  . 

 
c)  Det öl jag köpt idag köpte jag med anledning av att företaget tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. 

 

                                                                                                          Ganska                            Ganska                                                          Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                     6                    7                     8                    9                    10 

                215            28               8               5             26              13             10               4               0                0   .   (1) 
 

d) Det öl jag köpt idag köpte jag med anledning av att företaget förespråkar en ansvarsfull konsumtion. 
 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                   7                     8                    9                     10 

                216           31                5              3               19             14            10               7             0                  4   .     (1) 
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Frågor som endast är av nytta för Spendrups; 

 
 

 

 

 

 

2.   Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 

 
a)  att företaget som säljer ölprodukten förespråkar ansvarsfull konsumtion?  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                 38              22              23              7              27              24             52              52             36              28  . 

 
b)  att företaget som säljer ölprodukten tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. 
  

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                102             45             25              27             35              18             10             33             14               0   . 

 

3.  Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning just nu?  
(Endast ett svarsalternativ) 

 193    Anställd 
 

   17    Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
s 

   59    Student 
 

   33    Pensionär 
 

   6      Egenföretagare 
 

   1      Annat, nämligen………………………………… 

 

4.  Hur ser Ditt hushåll ut idag? 
   66      Jag bor ensam 

 

   125    Jag bor tillsammans sambo, maka/make, vuxna barn (utan barn under 18) 
 

  95       Jag bor tillsammans med familj (minst ett barn under 18år) 
 

    23     Jag bor tillsammans med annan person/personer 

 
 

 
1.  Namnet på den öl Du köpt idag.  (Har du köpt flera sorter välj ut en, förslagsvis den du köpt flest utav)   
 
Staropramen var det öl som förekom mest frekvent i studien.  
 

2.  Har Du för avsikt att själv konsumera den öl du köpt. 
   224    Ja 

 

   13      Nej 
 

    72     Till viss del 
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Kära ölskonsument, 
Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi kommer på uppdrag av ett Svenskt 
bryggeri diskutera hur ett företag på bästa sätt lanserar en ölprodukt och för att göra detta behöver vi nu just din hjälp. 
 
Den studie som du nu deltar i är uppdelad i två delar, den första delen innefattar de frågor du finner i enkäten nedan. Dessa frågor bör ses 
utifrån ett allmänt perspektiv och behandlar din bakgrund och dina åsikter för ölkonsumtion.  Den andra delen kommer att bestå av 
ytterligare en enkät vilken görs direkt efter ditt besök på Systembolaget. Studien kommer innefatta 300 personer i Umeåregionen och alla 
svar kommer att behandlas konfidentiellt och du som deltar kommer givetvis vara anonym.  
 

                                                                                                           Tack för din tid!  / Marie & Frida    

1.  Kön 
       Kvinna 

 

       Man 
2.  Ålder  
       20-30 

 

       31-40 
 

       41-50 
 

       51- 

3.  Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning just nu?  
(Endast ett svarsalternativ) 

       Anställd 
 

       Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
s 

       Student 
 

       Pensionär 
 

       Egenföretagare 
 

       Annat, nämligen………………………………… 

4.  Hur ser Ditt hushåll ut idag? 
       Jag bor ensam 

 

       Jag bor tillsammans sambo, maka/make, vuxna barn (utan barn under 18) 
 

       Jag bor tillsammans med familj (minst ett barn under 18år) 
 

       Jag bor tillsammans med annan person/personer 
 

5. Hur väl stämmer följande personlighetsdrag överens med Dig som person? 
 

                                                                                                                    Ganska                            Ganska                                                           Mycket 
                                              Inte alls                   Lite                                  lite                                   väl                                   Väl                           väl 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                                                                                                                                                                                                     . 
  

b) Mogen                                                                                                                                                                                                         . 
 

c) Äventyrssökande                                                                                                                                                                                       . 
 

d) Avslappnad                                                                                                                                                                                                 . 
 

e) Modern                                                                                                                                                                                                        . 
 

f) Traditionell                                                                                                                                                                                                  . 
 

g) Harmonisk                                                                                                                                                                                                   . 
 

h) Social                                                                                                                                                                                                            . 

6. Hur väl vill du att andra människor ska förknippa Dig med följande personlighetsdrag ?  
 

                                                                                                                  Ganska                            Ganska                                                           Mycket 
                                              Inte alls                   Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                                                                                                                                                                                                  . 
  

b) Mogen                                                                                                                                                                                                         . 
 

c) Äventyrlig                                                                                                                                                                                                    . 
 

d) Avslappnad                                                                                                                                                                                                 . 
 

e) Modern                                                                                                                                                                                                        . 
 

f) Traditionell                                                                                                                                                                                                  . 
 

g) Harmonisk                                                                                                                                                                                                   . 
 

h) Social                                                                                                                                                                                                            . 
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Din allmänna åsikt om ölkonsumtion 
Nedan följer ett antal frågor gällande dina generella åsikter för ölprodukter. 

7.   Hur väl anser Du att följande karaktärsdrag stämmer in på Dig som person?  
                                                    

                                                                                                                     Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
                                              Inte alls                    Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                         väl                         

                                             1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                     8                     9                   10 

a) Lugn                                                                                                                                                                                                              . 
  

b)Lojal                                                                                                                                                                                                              . 
 

c) Kärleksfull                                                                                                                                                                                                   . 
 

d) Spänningssökande                                                                                                                                                                                    . 
 

e) Lever i nuet                                                                                                                                                                                                 . 
 

8.  Hur väl instämmer Du med följande påståenden?  
 

a)  Jag tycker att lagar och regler ska kunna anpassas efter situationen. 
 

                                                                                Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                     Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                    6                    7                     8                    9                     10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

b)  Jag tycker att lagar och regler ska gälla alla situationer. 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
       Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                     6                   7                     8                    9                     10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

7. Hur viktiga anser Du att följande faktorer är vid köp av en ölprodukt ?   
        

                                                      Mycket                                                      Ganska                         Ganska                                                   Mycket   
                                                            oviktigt               Oviktigt                        oviktigt                         viktigt                           Viktigt               viktigt 

                                                        1                   2                    3                  4                   5                    6                   7                   8                    9                   10 

a) Produktens placering på hyllan                                                                                                                                                                 . 
  

b) Flaskans utseende                                                                                                                                                                                        . 
 

c) Angivet Pris                                                                                                                                                                                                    . 
 

d) Etikettens utseende                                                                                                                                                                                     . 
 

e) Antal centiliter                                                                                                                                                                                              . 
 

f) Angiven procenthalt                                                                                                                                                                                     . 
 

g) Angiven smak                                                                                                                                                                                                . 
 

h) Kvalitet                                                                                                                                                                                                           . 
 

i) Varumärket                                                                                                                                                                                                    . 

8. Hur viktigt är det för Dig att en öl kan identifieras med något av följande karaktärsdrag?  
 

                                              Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
                                               oviktigt               Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                                             1                     2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

a) Ungdomlig                                                                                                                                                                                                  . 
  

b) Mogen                                                                                                                                                                                                         . 
 

c) Spännande                                                                                                                                                                                                  . 
 

d) Avslappnad                                                                                                                                                                                                 . 
 

e) Modern                                                                                                                                                                                                       . 
 

f) Traditionell                                                                                                                                                                                                  . 
 

g) Harmonisk                                                                                                                                                                                                   . 
 

h) Social                                                                                                                                                                                                            . 
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9.  Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
 

a) vad mina nära och bekanta dricker.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                             Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                    5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

b) vad jag kommer att konsumera till ölen. 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                    6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

c) att den öl jag köper är den öl som ger mig mest värde för pengarna.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                    6                    7                     8                    9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

d) att jag känner igen varumärket sedan tidigare.      

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                             Viktigt                    viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                    6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 
 

e) att jag fått ölen rekommenderad av vänner och familj.  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

f) att jag fått ölen rekommenderad av sakkunnig, tex expertutlåtanden i tv eller tidning.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
  

g) att jag vet att en stor grupp människor redan funnit tycke för den öl jag köper. 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 
h) att ölens ursprungsland är Sverige. 
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

i) att ölens ursprungsland är utländskt.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 
j) situationen för vilken jag avser att dricka ölen.   
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
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10. Hur viktiga är följande faktorer vid Ditt val av öl? 
 

a)  att företaget som säljer ölprodukten förespråkar ansvarsfull konsumtion?  
 

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 
b)  att företaget som säljer ölprodukten tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. 
  

      Mycket                                                         Ganska                           Ganska                                                           Mycket   
        oviktigt                Oviktigt                           oviktigt                           viktigt                              Viktigt                   viktigt 

                1                      2                     3                     4                     5                      6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        . 
 

11. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 

a)  Jag skulle hellre köpa en öl som var anpassad för en specifik kundgrupp.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                            

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .                              
 

b)  Jag skulle hellre köpa en öl som var anpassad för alla.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .                              
 
 

b)  Jag skulle hellre köpa en öl som jag sett reklam för 
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .                              
 
 

c)  Jag skulle hellre köpa en öl som marknadsförts jämte produkter jag sedan tidigare har förtroende för. 
 
   

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                    

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                         .                             
 
d)  Jag skulle hellre köpa en öl som jag  kan koppla samman med mat eller annat tilltugg. 
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .                             
 

e, Jag köper samma ölsort varje gång jag handlar öl på systembolaget.  
 
 

                                                                               Ganska                            Ganska                                                        Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                                             

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .  
 

12. Hur mycket reklam tycker du att det görs för öl i media i dag? (Exempelvis TV, radio och tidningar) 
 
        Väldigt                                                         Ganska                             Ganska                                                            Väldigt 
          Lite                        Lite                                    lite                               mycket                           Mycket                  Mycket 

                1                     2                    3                      4                   5                      6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                        .         



 APPENDIX 3  

 121 

Del 2:  Angående den öl du köpt idag 
Nedan följer ett antal specifika frågor vilka avser den ölprodukt du nyss köpt. Då du svarar på dessa frågor ska du göra detta utifrån denna 
produkt.  

 
1.  Namnet på den öl Du köpt idag.  (Har du köpt flera sorter välj ut en, förslagsvis den du köpt flest utav)   

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  Har Du för avsikt att själv konsumera den öl du köpt. 
       Ja 

 

       Nej 
 

       Till viss del 
 

3.  Hur stor betydelse hade följande faktorer vid Ditt köp av öl idag?   
        

                                                                   Mycket                                                         Ganska                      Ganska                                                    Mycket 
                                                            Liten                     Liten                                liten                            stor                                  Stor                  Stor 

                                                      1                    2                    3                    4                    5                   6                   7                    8                     9                 10 

a) Produktens placering på hyllan                                                                                                                                                                . 
  

b) Flaskans utseende                                                                                                                                                                                       . 
 

c) Angivet Pris                                                                                                                                                                                                   . 
 

d) Etikettens utseende                                                                                                                                                                                    . 
 

e) Antal centiliter                                                                                                                                                                                             . 
 

f) Angiven procenthalt                                                                                                                                                                                    . 
 

g) Angiven smak                                                                                                                                                                                               . 
 

h) Kvalitet                                                                                                                                                                                                          . 
 

i) Varumärket                                                                                                                                                                                                   .. 
 

4. Hur väl anser Du att följande karaktärsdrag stämmer överens med den öl du köpt idag?  
 
 

                                                                                              Ganska                         Ganska                                                       Mycket 
                            Inte alls                 Lite                                lite                                väl                                  Väl                        väl                Vet ej 

                               1                    2                    3                    4                  5                    6                  7                     8                    9                  10 

a) Ungdomlig                                                                                                                                                                                              . 

  

b) Mogen                                                                                                                                                                                                     . 
 

c) Spännande                                                                                                                                                                                              . 
 

d) Avslappnad                                                                                                                                                                                            .        
 

e) Modern                                                                                                                                                                                                   . 
 

f) Traditionell                                                                                                                                                                                              . 
 

g) Harmonisk                                                                                                                                                                                               . 
 

h) Social                                                                                                                                                                                                        . 
 
 

5.  Hur väl förknippar Du den öl du köpt idag med följande känsla?  
 

                                                                                      Ganska                        Ganska                                                      Mycket 
                              Inte alls               Lite                                 lite                                väl                                 Väl                       väl                  Vet ej 

                               1                    2                   3                   4                    5                   6                  7                     8                    9                  10 

a) Frihet                                                                                                                                                                                                       . 

  

b) Gemenskap                                                                                                                                                                                            . 
 

c) Lättnad                                                                                                                                                                                                    . 
 

d) Trygghet                                                                                                                                                                                                 . 
 

e) Avkoppling                                                                                                                                                                                             . 
 

f) Glädje                                                                                                                                                                                                       . 
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6.  Hur väl instämmer du med följande påståenden?  
 

a) Det öl jag köpt idag är omtyckt av en stor grupp människor. 
                                                                                                             Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
         Inte alls                    Lite                                  lite                                  väl                                  Väl                          väl                        Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
 

b)  Det öl jag köpt idag har blivit rekommenderat av sakkunniga, tex expertutlåtanden i tv eller tidning. 
 

                                                                                                              Ganska                           Ganska                                                         Mycket 
         Inte alls                    Lite                                  lite                                   väl                                  Väl                         väl                       Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
        

e) Det öl jag köpt idag har blivit rekommenderat av vänner och bekanta. 
 

                                                                                                             Ganska                            Ganska                                                          Mycket 
      Inte alls                      Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                           väl                       Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
 

f) Det öl jag köpt idag passar för alla typer av ölkonsumenter. 
 

                                                                                                              Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
        Inte alls                     Lite                                   lite                                  väl                                  Väl                         väl                         Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
 

g) Det öl jag köpt idag är anpassat för en speciell typ av ölkonsumenter. 
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
          Inte alls                    Lite                                lite                                  väl                                    Väl                         väl                          Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
 

h) Det öl jag köpt idag dricker även de personer som jag umgås med. 
                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
          Inte alls                    Lite                                lite                                  väl                                    Väl                         väl                          Vet ej 

                 1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                                                     . 
 

7.  Hur väl instämmer du med följande påståenden?  
 

e) Det öl jag köpt idag valde jag med hänsyn till vad jag kommer att äta till. 
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                     Lite                                   lite                                  väl                                    Väl                         väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                    6                    7                     8                    9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

f) Det öl jag köpt idag valde jag med hänsyn till att de ger mig mest värde för pengarna. 
 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

g) Det öl jag köpt idag valde jag för att de passar för det tillfälle då jag avser att dricka den.  
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

h) Det öl jag köpt idag valde jag med anledning av att ursprungslandet är Sverige. 
 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                   lite                                   väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                    6                    7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

i) Det öl jag köpt idag valde jag med anledning av att ursprungslandet är Utländskt .  
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                    8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
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Konsumtion 
Nedan följer ett antal frågor vilka gäller din konsumtion av öl.  

 

                                                            Tack för din medverkan

8. Hur väl instämmer du med följande påståenden?  
b) Det öl jag köpt idag har jag sett i reklam, exempelvis från radio, TV eller tidningar.  

 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                   7                     8                     9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

c) Det öl jag köpt idag köpte jag för att jag känner igen varumärket sedan tidigare. 
 

                                                                                                           Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                  Väl                         väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                    7                     8                     9                   10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

d) Det öl jag köpt idag köpte jag med anledning av att företaget tar ansvar för den enskilde konsumentens konsumtion. 
 

                                                                                                          Ganska                            Ganska                                                          Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                     4                    5                     6                    7                     8                    9                    10 

                                                                                                                                                                                       . 
 

e) Det öl jag köpt idag köpte jag med anledning av att företaget förespråkar en ansvarsfull konsumtion. 
 

                                                                                                            Ganska                            Ganska                                                         Mycket 
      Inte alls                    Lite                                    lite                                  väl                                   Väl                          väl                         

                1                     2                     3                    4                     5                     6                   7                     8                    9                     10 

                                                                                                                                                                                       .  
  

1.  Vid vilket tillfälle är det vanligast att Du konsumerar öl?  
(Endast ett svarsalternativ) 

       Helg 
 

       Tillställning 
 

       Högtid 
 

       God middag 
 

       Inget speciellt tillfälle 
 
 

       Annat, nämligen;………….………………………………. 

2.  Vilket är det vanligaste syftet till att Du konsumerar öl? 
(Endast ett svarsalternativ) 

       För att bli onykter 
 

       För att det är gott  
 

       För att andra dricker 
 

       För att jag blir bjuden 
 
 

       Annan anledning;……………………………………… 

3.  Hur många glas öl dricker Du per vecka, i genomsnitt. 
(1glas=50cl) 

       Inget glas  
 

       1-2  glas 
 

        3-5  glas 
 

        6-8  glas 
 

       Över 8 glas 
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Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Namn: 

2. Företag: 

3. Titel: 

4. Antal år inom branschen: 

 

Frågor beträffande produktlansering 

 

Segmentering 

5. Vilka faktorer avgör huruvida Spendrups väljer att nischa ett nytt öl mot en specifik 

kundgrupp eller marknadsför ölet som att det passar för alla? 

6. Vad fungerar enligt din erfarenhet bäst, att segmentera ölmarknaden eller försöka nå alla?  

– Vad tror du att det beror det på? 

 

Produkten 

7. Upplever du att det är enkelt eller svårt att differentiera ett öl med produktens utseende? 

8. Finns det några restriktioner för hur flaska och etikett får utformas eller har ni fria händer? 

9. Om ja, vem fastställer dessa begränsningar? 

10. I Systembolagets butiker finns informationslappar för ölet på hyllkanten. Vem avgör 

innehållet i denna information gällande angiven smak etc.?  

 

Marknadskommunikation 

10. Upplever du att de satsningar Spendrups gör i reklam ger någon effekt på konkurrerande 

varumärken? 

11. Om ja, på vilket sätt? 
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Kommunikationskanaler 

12. Hur arbetar ni med PR? 

– Gör ni egna uttalanden i hopp om att de ska publiceras eller sker det vanligast på 

objektiva/neutrala källors initiativ? 

13. Upplever du att Spendrups har kontroll över den information som sprids via PR? 

14. Har ni någon erfarenhet av joint promotion för öl med andra produkter eller varumärken? 

15. Upplever du att det är någon skillnad mellan att lansera en öl under något av era kända 

varumärken (Spendrups, Mariestads, Norrlands Guld eller Heineken), eller ett helt nytt 

varumärke (t.ex. Pistonhead) som inte associeras till de varumärken som redan finns på 

ölmarknaden? 

16. Upplever du att konsumenter kan associera rätt ölreklam med rätt varumärke? 

 

Etik och moral 

17. Förespråkar Spendrups ansvarsfull konsumtion av öl?  

– Om ja, hur kommunicerar ni detta till konsumenten? 

18. Hur arbetar Spendrups med etik och moral? 
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