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Abstract	  
Vi upplever det intressant att hantverksbryggerier inte tydligt förmedlar sina tankar bakom 

produkten. Kan det bero på att de inte reflekterar över hur eller till vad produkten ska 

konsumeras? Funderingen ligger till grund för uppsatsens syfte som är att försöka utröna hur 

ägare och bryggare vid olika hantverksbryggerier tänker kring sina produkter, vad de har för 

utgångpunkt och i vilka sammanhang de tänker att produkterna ska konsumeras.  

För att ta reda på hur bryggarna tänker och reflekterar kring sina produkter har fyra 

semistrukturerade intervjuer utförts på fyra olika hantverksbryggerier. Genom en tematisk 

analys har intervjuresultaten sammanställts. I analysen har teman som belyser bryggarnas 

tankar lyfts ut. Resultaten visar att det finns liknande tendenser i hur de olika 

hantverksbryggarna tänker om sina produkter, medan den största skillnaden finns i hur de 

tänker kring de sammanhang där produkterna ska konsumeras. 

 

Nyckelord: Hantverksbryggeri, Mikrobryggeri, Brewpub, Öl, Bryggare  



Begrepp 
Bryggare: med bryggare avser vi personer som praktiskt arbetar i bryggeriet. Enligt 

nationalencyklopedin (2016a) är bryggare en person som yrkesmässigt ägnar sig åt 

framställning av maltdryck. 

Bryggeri: med bryggeri menar vi de lokaler eller den anläggning företaget är verksamt i. Det 

vill säga platsen där framställningen av öl sker (NE, 2016b). 

Hantverksbryggeri: med begreppet avser vi på vilket sätt produktionen går till. Oliver 

(2012a) menar att definitionen hantverksbryggeri ofta används om mindre bryggerier som 

öppnat de senaste decennierna.  

Producent: definitionen av en producent är en person eller ett företag som tillverkar eller 

framställer något riktat till konsumenter (NE, 2016f). I detta avseende menar vi alltså personer 

eller företag som producerar öl.  

Produkt: med produkt menar vi i detta sammanhang öl. 

Preferenser: Personliga preferenser handlar huvudsakligen om eget tyckande (Jamais, 2001). 

Människors preferenser kan vara av både positiv och negativ karaktär, men huvudsakligen 

talas det om preferenser i positiv mening och graden av gillande. En persons preferens är 

alltså den personliga uppfattningen om något (NE, 2016e).  
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1. Inledning 
Grundtanken till uppsatsen uppkom över en kopp kaffe under vår praktikperiod hösten 2015. 

Samtalen handlade om hjälpmedel för att kombinera öl och mat, då vi under studietiden vid 

gastronomiprogrammet upplevt att öl bortprioriteras i måltidssituationer. Vidare diskuterade 

vi på vilket sätt och i vilka situationer vi själva konsumerar öl, samt på vilket sätt producenter 

lyfter fram sina produkter. En av oss praktiserade på ett hantverksbryggeri och gjorde då den 

positiva observationen att bryggeriet hade tips på flaskans etikett. Om vilken typ av glas ölet 

fördelaktigast kan drickas ur och vilken sorts mat ölet passar till. 

Observationen gav upphov till vidare funderingar kring varför inte alla bryggerier ger 

konsumenten mer konkret information och riktlinjer kring sin produkt, till exempel genom att 

skriva några rader på flaskans etikett. Vi upplever att få producenter kommunicerar hur deras 

produkt ska konsumeras eller vad tanken bakom deras produkt är. Kan det bero på att de inte 

reflekterar över hur eller till vad produkten ska konsumeras?  

Detta har bidragit till uppsatsens syfte, som är att försöka skapa en förståelse för hur 

bryggerier tänker kring sina produkter. Vi menar att dessa tankar möjligen ligger till grund för 

hur de framhäver eller presenterar sina produkter.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på producenternas egna tankar om tillverkning och 

konsumtion av öl. Syftet är också att söka förståelse för hur ägare och bryggare vid olika 

hantverksbryggerier tänker kring sina produkter, vad de har för utgångpunkt och i vilket 

sammanhang produkten ska konsumeras. 

Frågeställning: 

• Vilka synsätt har ägare och bryggare kring sina produkter? 

• Hur tänker ägare och bryggare att produkterna ska konsumeras? 

1.2 Avgränsning  
Uppsatsens teoretiska bakgrund behandlar större delen av världen, då öl som produkt är 

global, beskrivningen av ölstilar har dock begränsats till de stilar som omnämns i studien. När 

det kommer till hur produkten ska konsumeras har vi begränsat oss till att beskriva huruvida 

produkten konsumeras tillsammans mat eller inte. Därför kommer vi inte ta upp specifika 

situationer eller kombinationer gällande konsumtionen. Den metod som använts i studien är 
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intervjuer, och intervjuerna har avgränsats till en medelstor stad och dess närliggande 

samhällen i Sverige. Med tanke på den omfattande mängd data som samlats in genom 

metoden har vi valt att avgränsa oss till fyra hantverksbryggerier. 

2. Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden som behandlar olika delar av ämnet, för att 

skapa en förståelse för ölets historia, produktion och dess utveckling. De ämnen som 

behandlas i avsnittet är ölets historia, ölets utveckling, råvaror samt bryggningsprocessen, för 

att ge en bakgrund och skapa förståelse för ämnet. Vi berör även mikro- eller 

hantverksbyggerier, olika ölstilar, mat och dryck i kombination samt segment och målgrupper 

för att möjliggöra en diskussion utifrån resultatet. 

2.1 Ölets historia  
Gretton (1929), Gourvish och Wilson (1998) skriver att öl producerades redan före Kristi 

födelse av babylonierna. Möjligen kan det första ölet uppkommit genom spontanjäsning där 

söta vätskor infekterats av vildjäst (Systembolaget, u.å.c). Öl är den första drycken som 

skapats av människor och har konsumerats i över sex millennier (Ortega, 2015). Då spannmål 

är en väsentlig råvara i brygden menar Gretton (1929) att produktionen av öl är 

sammankopplad med jordbrukets uppkomst. Utvecklingen av det öl som konsumeras i dag 

började under 1800-talet då den industriella revolutionen tog fart (Svensson, 2012). Tidigare 

betraktades bryggning av öl som en kokkonst, vilket förändrades då den teknologiska 

utvecklingen bidrog till forskning inom mikrobiologi och biokemi, som ökade förståelsen för 

de biologiska processerna i bland annat ölbryggning (Enari, 1995). Då upptäcktes exempelvis 

att jäst förvandlar socker till kolsyra och alkohol genom fermentering (Nelson, 2004).  

2.2  Ölets utveckling 
Genom etableringen av fabriker som tillverkade öl under industrialiseringsperioden blev det 

viktigare för producenterna att beskriva sitt öl, då de konkurrerade fritt på marknaden. På så 

vis har de olika kategorierna och typerna av öl uppkommit. Innan olika typer hade etablerats 

fanns inte heller några ölstilar, utan öl beskrevs utifrån styrka och ursprung (Svensson, 2012). 

Fram till 1830-talet skedde jäsningen av öl vanligtvis vid 12 - 25 ℃, vilket kallas för 

överjäsning. Den Bayerska metoden med jäsning av öl vid temperaturen 6 - 12 ℃ 

introducerades för övriga världen runt 1830-talet och kallas för underjäsning (Svensson, 2012; 
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Thunæus, 1969). Ett underjäst öl blir till karaktären klarare, mer kolsyrat och får längre 

hållbarhet än ett överjäst öl.  

Ölproduktionen i Sverige förändrades under 1800-talets mitt. Då gick produktionen från att 

vara hantverksmässig till produktion av öl i industriell skala. Bland annat började de svenska 

bryggerierna använda sig av för tiden modern teknologi avsedd för bryggning. Exempelvis 

använde de ångmaskinen som drivmedel (Thunæus, 1969). Ångmaskinens uppkomst bidrog 

även till att metallkärl eller utrustning för bryggerier kunde gjutas i metall (Svensson, 2012). 

Förändringen från att använda enbart trä inom produktionen till användandet av metall tog 

lång tid och var inte vedertagen inom branschen förrän långt in på 1900-talet (Thunæus, 

1969). Förändringen av bryggeritekniker inom bryggeribranschen bidrog till att produktionen 

blev mer standardiserad och mer konstanta typer av öl utvecklades (Svensson, 2012). 

Mikrobryggerier ses idag ofta som ett modernt koncept, men egentligen kan samtliga 

bryggerier före den industriella revolutionen klassificeras som mikrobryggerier (Oliver, 

2012b). Mikrobryggerirörelsen startade i slutet av 1970-talet i Storbritannien, blomstrade i 

USA under 1990-talet, och redan under den första delen av 2000-talet hade den spridit sig 

över större delar av världen. Den nutida småskaliga produktionen har bidragit till att gamla 

tekniker börjat användas igen, samt till utvecklingen av nya byggeritekniker, däribland 

kryddning av öl, torrhumling, humling under mäskningen, lagring av öl på fat och även 

avsiktlig surning av öl (Oliver, 2012a). 

2.3 Mikro- eller hantverksbryggeri 
Ett mikrobryggeri kan definieras som ett bryggeri som producerar öl på ett hantverksmässigt 

sätt, där ölet till största delen inte konsumeras i anslutning till bryggeriets lokaler. Att till 

storleken definiera ett mikrobryggeri är däremot inte helt lätt. Trots olika åsikter verkar det 

gemensamma draget ändå vara ett bryggeri som producerar mindre än 120 000 liter per år 

(Oliver, 2012b). Termen mikrobryggeri förändras ofta till hantverksbryggeri i takt med att 

bryggerier expanderar. Detta för att definitionen mikrobryggeri är begränsat till produktionens 

volym, medan termen hantverksbryggeri förhåller sig mer till hur produkten producerats 

(Oliver, 2012b).  

Oliver (2012a) menar att det inte finns en specifik definition av termen hantverksbryggeri 

utan att den används ofta om mindre bryggerier som öppnat de senaste decennierna. Ett 

hantverksbryggeri kan vara ett oberoende kommersiellt bryggeri som producerar öl på ett 
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traditionellt sätt med traditionella metoder, men det kan även vara ett bryggeri som helt eller 

delvis brygger sitt eget öl under kontrakt i ett bryggeri den själva inte äger (Oliver, 2012a). 

Om bryggeriet däremot säljer majoriteten av sitt öl på plats, kan det definieras som en 

brewpub istället för ett mikro- eller hantverksbryggeri (Cantwell, 2012). 

De tidiga etablerade brewpubs kallades för en nymodighet, eftersom folk inte hade sett denna 

typ av produktion på flera generationer. I takt med tillgången på råvaror även för de mindre 

producenterna blev variationen större, stilarna utvecklades och nya stilar uppkom. Även 

traditionella stilar fann nytt liv i konceptet brewpub. Vissa av stilarna hade varit försummade i 

sina ursprungsländer under en längre tid. Konsumenters efterfrågan på sina gamla favoriter 

och nya produkter att välja på, ökade genom att hantverksbryggerirörelsen utvecklades 

(Cantwell, 2012).  

2.4  Råvaror 
De råvaror som används vid bryggning av öl är i stora drag spannmål, vatten, jäst och humle.  

Spannmål kan vara allt från havre till råg men det vanligaste spannmålet som används vid 

bryggning av öl är korn (NE, 2016g). Kornet blöts och får gro, för att stärkelsen i kornet ska 

kunna omvandlas till förjäsbara sockerarter (NE, 2016d; Svensson 1995). Denna process 

kallas för mältning, och efter att kornet mältats och torkats kallas det för malt. Torkning av 

malt kan ske i olika temperaturer, vilket i sin tur påverkar maltens egenskaper. Endera torkas 

malten bara, eller så rostas den. Rostningsgraden påverkar bland annat slutproduktens färg 

och smak. Därför kan malt med olika rostningsgrad blandas för att skapa den smakbild och 

färg som önskas på ölet (Svensson, 2012).  

Vattnets hårdhets- eller mjukhetsgrad påverkar omvandlingen av stärkelse till socker. Tidigare 

hade vattnets egenskaper en avgörande roll för vilken typ av öl som kunde bryggas, då salter 

och mineraler i vattnet reagerar olika med maltens rostningsgrad. Omvandlingen av stärkelse i 

mer rostad malt passar bättre med hårt vatten, det vill säga vatten med en högre grad 

mineraler och salter, medan mjukt vatten som innehåller en lägre grad av salter och mineraler 

bearbetar stärkelsen bättre i en mindre rostad malt (Svensson, 1995; Svensson, 2012). 

Vattnets egenskaper är idag inte avgörande för vilket öl som kan bryggas, då det går att 

manipulera vattnet efter vilken typ av öl som man önskar brygga (Ling, 1917; Svensson 

1995). Humle används huvudsakligen som arom och bittergivare i öl för att balansera upp 

maltens sötma, men det används även som konserveringsmedel. Beroende på hur och under 

vilken del av bryggningen humlen tillsätts påverkar den aromerna och bitterheten i ölet. 
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Tillsätts humlen tidigt i koket ger den en djupare beska, medan om humlen tillsätts senare i 

processen ger den mer smak och aromer. 

Jäst är encelliga svampar som livnär sig på socker. Jästens huvudsakliga funktion är att 

omvandla de förjäsbara sockerarterna från malten till alkohol och kolsyra. Den bidrar även 

med smak och aromer till ölet, då jästsorter med olika egenskaper bidrar med olika typer av 

aromer och smak (Svensson, 2012). För att brygga öl behövs alltså vatten, malt, humle och 

jäst. Komponenterna används och kombineras på ett varierande sätt för att skapa olika stilar 

eller typer av öl. 

2.5 Bryggningsprocessen 
För att omvandla malten till vätska kokas den tillsammans med vatten. Den processen heter 

mäskning. Genom mäskning bildas det som kallas för vört som sedan jäses till öl. Vört är en 

form av sockerlag som under kokning smaksätts med humle vid olika tillfällen, beroende på 

vilken smak som önskas på ölet. Innan jästen tillsätts kyls vörten ned och syresätts. Syre 

behövs för att jästen ska kunna bilda koldioxid. När syret är slut i vörten börjar jästen bilda 

alkohol (Svensson, 2012).  

Det finns tre olika sätt att jäsa öl på: över-, under- och spontanjäsning. Spontanjäsning av öl 

syftar till att vörten ska angripas av bakterier och organismer som börjar bilda alkohol och 

kolsyra. Över- och underjäsning skiljer sig huvudsakligen åt genom att de avser olika 

jäststammar, som jäser vid olika temperaturer. Att ett öl är överjäst betyder att vörten jäser 

tillsammans med jäst som arbetar bäst i temperaturspannet 12 - 25 ℃. Jäsning i högre 

temperaturer ger en större mängd jäsningsbiprodukter. Dessa biprodukter bidrar med doft och 

smak till ölet i form av örtighet och kryddighet. Ett öl som är underjäst jäser i 

temperaturspannet 6 - 12 ℃. Vid en kallare jäsning uppstår inte lika många 

jäsningsbiprodukter som vid överjäsning, vilket i sin tur bidrar till en mindre komplex smak 

(Svensson, 2012). 

2.6  Ölkategorier 
Det finns en hel rad olika stilar och kategorier av öl. Nedan har huvudkategorierna med 

respektive stilar strukturerats. Huvudkategorierna har organiserats utifrån om de är över- eller 

underjästa. 
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2.6.1 Underjäst öl 

Lager är benämningen på en ölstil, ett samlingsnamn som innehåller en del underkategorier 

och olika stilar. Generellt är ett lageröl klart i färgen och väl kolsyrat. Förutom den stil som 

presenteras mer ingående nedan innehåller kategorin bland annat: internationell lager, mörk 

lager, bocköl, Dortmunder export, dubbelbock och eisbock. (Systembolaget, u.å.e). 

• Pilsner har mer karaktär och är torrare än de lageröl som beskrivs som traditionella 

lager. Inom stilen finns även mindre underkategorier som vanligast är kopplade till sin 

geografiska härkomst (Brown, 2012). 

2.6.2 Överjäst öl 

Ale är precis som lager ett samlingsnamn med många underkategorier, men förekommer 

under namnet ale som mild och bitter. Mild ale är alkoholsvagare och har en liten sötma som 

balanseras upp med beska, medan bitter ale är starkare och bittrare (Systembolaget, u.å.a). 

Förutom huvudtyperna innehåller kategorin bland annat: blond, bruin, saison, altbier, kölsch, 

trappist, klosteröl, old ale och barley wine (Svensson, 2012). 

• Pale ale är en bitter ale buteljerad på flaska. Begreppet omfattar även ljusare typer av 

ale (Systembolaget, u.å.a). 

• Ipa är en förkortning av India pale ale, som är en alkoholstark ale med hög beska. 

Beteckningen kommer ursprungligen från England under imperiets glansdagar då det 

beska ölet skeppades till kolonierna i Indien. Eftersom humle har en konserverande 

effekt behövde ölet vara både alkoholstarkare och mer humlat än en bitter ale för att 

klara den långa resan. Nu används även benämningarna Amerikansk Ipa och Apa 

vilket kommer sig av att alen humlats med enbart amerikansk humle (Systembolaget, 

u.å.a). 

• Röd och brun ale kan ha olika egenskaper beroende på var den bryggs. I England och 

på Irland är röd och brun ale mer lik en mild ale. I Belgien bryggs och lagras ölet på 

gamla ekfat och genomgår en andra jäsning med mjölksyrebakterier i fatet, vilket 

utvecklar en syrlig öl som kan ge toner av oxidation (Systembolaget, u.å.a). 

Veteöl är ett öl som bryggs med en blandning av vete och korn. Andelen vete i blandningen 

varierar och kan stå för ca 50 %. Ölet kan variera från klart till grumligt och från ljusgult i 

färgen till mörkt. Inom kategorin finns olika stilar, såsom: Wit bier, Berliner weisser, Gose 

och Grätzer (Svensson, 2012). 
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Porter är ett mörkt och mustigt öl som ofta har en karaktär av mörk choklad och kaffe. Stilar 

som är sammankopplade med kategorin är bland annat: imperial stout och stout porter. Stout 

porter är en historisk benämning av en alkoholstarkare porter (Svensson, 2012). 

• Stout kan idag beskrivas som en torrare version av en porter och behöver inte 

nödvändigtvis vara alkoholstarkare (Amato, 2012). 

Suröl är ett öl där det förutom jäst även tillsätts en kultur som bidrar till dess syrliga och 

säregna karaktär. Den jäst som används vid jäsning av suröl innehåller jäststammen 

brettanomyces och vid tillverkning av suröl tillsätts bakterier i form av lactobacillus eller 

pediococcus (Cilurzo, 2012).  

2.7 Mat och dryck i kombination 
Öl kan konsumeras i många olika kontexter, situationer och på olika sätt. När mat och dryck 

kombineras behöver både dryckens och matens karaktär finnas i åtanke, då båda delarna kan 

innehålla smaker som lockar fram både positiva och negativa egenskaper hos varandra. 

Förutom smaken måste även intensiteten tas i beaktande. Det betyder att om drycken smakar 

mycket, borde den kombineras med mat som kan möta dryckens smakintensitet (Dolk & 

Forsling, 2014).  

För att kombinera mat och dryck kan grundsmakerna användas som riktlinjer. De fem 

grundsmakerna är sötma, syrlighet, sälta, beska och umami (Jamais, 2001; Svensson, 2011). 

När de olika grundsmakerna kombineras så påverkar de varandra på olika sätt. Generellt gör 

sötma i drycken att maten känns friskare, beskare, mindre salt och mindre söt. Syrlighet i 

drycken gör att maten upplevs sötare, mindre frisk, mindre besk och mindre het, medan sälta i 

maten bidrar till att drycken känns mindre söt, mindre besk och mindre sträv. Beska i drycken 

gör att maten känns beskare, sötare, mindre frisk, mindre salt och hetare. Slutligen bidrar 

umami i maten till att drycken upplevs både strävare och beskare (Systembolaget, u.å.b). 

Förutom grundsmakerna påverkar bland annat hetta, bubblor och feta konsistenser samspelet 

mellan mat och dryck (Systembolaget, u.å.d). 

Grundsmakerna i öl kommer från de olika råvarorna som används vid bryggning. Sötman i öl 

kommer från malten och maltigheten i ölet (℅ Hops, u.å.; Svensson, 2011). Maltigheten i 

drycken gör att den går att kombinera med både salta och söta rätter (Svensson, 2011), medan 

beskan i ett öl kommer från humlen, och dess intensitet har betydelse för mat och dryck i 

kombination. Beska i drycken kan slipas av med hjälp av salta och feta rätter. Ölets avsaknad 
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av syra gör att det är lätt att kombinera drycken med en stor variation av mat. Upplevelsen av 

syrlighet i öl kan komma från kolsyran som fräschar upp gommen (℅ Hops, u.å.; Svensson, 

2011). Huvudsakligen kommer upplevelsen av sälta i ett öl från vattnets egenskaper, det vill 

säga om ölet är bryggt på ett vatten som är mjukt eller hårt. Den sista grundsmaken umami 

förekommer sällan i öl, men påverkar upplevelsen av ölets fruktighet och kropp negativt (℅ 

Hops, u.å.).  

2.8 Segment och målgrupp 
Marknadssegmentering handlar om vilket eller vilka segment på marknaden som ett företag 

riktar sig till (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Ett segment är en grupp av konsumenter 

som köper en specifik produkt. Vidare kan företag dela upp segmentet i mer eller mindre 

specifika grupper av människor. De kallas i sin tur för målgrupper (Fahy & Jobber, 2012). 

Segmentering har en central del i marknadsföring, då produkter eller erbjudanden anpassas 

efter de grupper av människor som produkten riktar sig till, vilket betyder att den grupp av 

människor som attraheras av produkten eller erbjudandet kan vara villig att köpa produkten, 

tack vare sina egna preferenser (Kotler, et al., 2013), eftersom de olika målgrupperna inom ett 

segment har varierande behov, köpbeteenden och tycken (Fahy & Jobber, 2012). 

Medvetenhet om segment och deras målgrupper kan bidra till att företag lättare når ut till de 

specifika grupperna. Detta antagande grundar sig på marknadsföring och att en produkt ska 

exponeras eller framhävas på ett sådant sätt att den attraherar en specifik grupp av människor 

på ett mer tilltalande sätt, då de olika målgrupperna inom ett segment har varierande behov 

och preferenser (Fahy & Jobber, 2012). Att anpassa sina produkter och erbjudanden efter 

segment eller målgrupper kan förhoppningsvis ge nöjdare kunder. Beroende på hur stort 

spann av produkter ett företag har kan det även paketera sina produkter på så vis att de kan nå 

ut till fler målgrupper inom segmentet (Kotler, et al., 2013).  

3. Metod 
Nedan presenteras de val av metoder som ligger till grund för insamlade data, hur de använts 

och varför metoden valts, samt en redogörelse för hur insamlade data behandlats och 

bearbetats. 

3.1 Förförståelse  
Genom vår utbildning har vi haft möjlighet att studera gastronomi utifrån två inriktningar, 

kreativ matlagning och värdskap. Utbildningen behandlar ämnen vi haft nytta av i denna 
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studie, såsom marknadsföring, mat och dryck, samt dessa i kombination. Vetskap om 

tillverkning av öl och öl som produkt har vi sedan tidigare, eftersom vi läst kurser under 

utbildningen som behandlat ämnet och eftersom en av oss gjort praktik på ett 

hantverksbryggeri. På så sätt har vi olika förförståelse för vad tillverkning av öl och öl som 

produkt innebär. Gemensamt har vi båda ett eget intresse för drycken. 

Förförståelse handlar om tidigare kunskap vilket påverkar hur vi ser på verkligheten och hur 

vi tolkar den. Den bidrar alltså till hur vi upplever vår verklighet och är ofta omedveten 

(Thurén, 2007). 

3.2 Val av metod 
För att samla in data av relevans och med dessa angripa frågeställningen har en kvalitativ 

metod använts. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, en intervjumetod 

som ger utrymme för intervjuaren att ställa eventuella följdfrågor. Relevant litteratur har 

bland annat samlats in via systematiska databassökningar (Bryman, 2011). 

3.3 Systematisk litteraturgenomgång 
En systematisk litteraturundersökning syftar till granskning av den litteratur, som ligger till 

grund för den teoretiska delen i arbetet. Litteraturen används för att styrka arbetets diskussion 

utifrån redovisade resultat, förankrade i redan dokumenterad kunskap inom det studerade 

området. Den huvudsakliga anledningen till att studera litteratur är att påvisa transparens och 

styrka utfallet av redan befintlig vetenskap. Litteraturen som undersökts har bland annat 

anskaffats via systematisk databassökning, där olika sökord, relevanta för arbetet, använts och 

dokumenterats (Bryman, 2011). Vi har också sedan tidigare haft vetskap om litteratur inom 

ämnet, och även den har använts under arbetets gång. De sökord som använts under den 

systematiska databassökningen är. Öl, öl och historia, mikrobryggeri, hantverksbryggeri, beer, 

beer and history, brewery, microbrewery och craft brewing. 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
Utgångspunkten i kvalitativa metoder är att en forskare befinner sig i den miljö eller 

verklighet som studeras (NE, 2016c). Kvalitativa metoder är avsedda att skapa en grundligare 

förståelse och förklara sociala fenomen inom området som studeras. Tolkningen av den 

studerade verkligheten sker genom interaktion mellan forskare och människor som befinner 

sig i den (Kvale, 2007). Vi har applicerat denna metod på personer med anknytning till ett 

hantverksbyggeri genom att utföra intervjuer. I korthet utgår en intervju från att en person 
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ställer frågor och en annan person svarar. En intervju kan påverkas av hur mycket interaktion 

som sker mellan de olika parterna. Inom den kvalitativa metoden intervju finns olika typer av 

intervjustrukturer. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär i stora drag att den som intervjuar ställer sina frågor utifrån 

en intervjuguide, där teman för intervjun dokumenterats. Metoden ger den som intervjuar 

möjlighet att ställa frågorna i olika ordning och även följdfrågor, beroende på 

intervjupersonens svar. En semistrukturerad intervju ger även möjlighet till omformulering av 

frågor om personen inte förstår den ursprungliga frågan (Bryman, 2011; Justensen & Mik-

Meyer, 2011). 

Utifrån syftet utformade vi frågor av relevans för vårt undersökningsområde. Frågorna har i 

sin tur diskuterats och omformulerats ett flertal gånger, för att konkretisera frågorna. Förutom 

de huvudsakliga frågorna som ska ställas under intervjun, diskuterades även eventuella 

förtydliganden och följdfrågor för respektive grundfråga. Sedan sammanställdes frågorna i ett 

frågeschema som två personer läst och gett synpunkter på. Vidare sammanställdes det slutliga 

frågeschemat som använts under intervjuerna, tillsammans med förtydliganden och 

följdfrågor. 

Frågeschemat som lånats från den kvalitativa metoden strukturerad intervju har använts för att 

underlätta sammanställningen av insamlade data. Frågeschemat har bidragit till en tydlig 

struktur i intervjuerna, där samtliga personer besvarat frågorna i samma följd (Bryman, 2011). 

3.4.1 Urval 

Urvalet har också begränsats till vår tidigare avgränsning, det vill säga att urvalet av de 

personer som intervjuats har skett inom ett specifikt geografiskt område, som är en medelstor 

stad i Sverige med angränsande samhällen. Samtliga personer vi ansett haft den kompetens 

eller yrkesroll vi efterfrågat inom det geografiska området har vi bett att få intervjua. Den 

kompetens eller yrkesroll som efterfrågats är att intervjupersonerna jobbar eller är ägare av ett 

mikro- eller hantverksbryggeri. De fyra bryggerier som sedan slutligen bokats in för intervju 

har valts utifrån hur snabbt de svarat och det intresse de visat. Under de fyra intervjuerna, har 

vi pratat med fem personer. Där samtliga fem personer har en stark anknytning till 

hantverksbryggeriet, då de är delägare i företaget. Tre av fem personer är delägare i företagen, 

även anställda och brygger öl på hantverksbryggeriet kontinuerligt. Medan de andra två är 

delägare som är verksamma i bryggeriet när det behövs. Samtliga intervjupersoner är män och 

åldersspannet på de intervjuade personerna är mellan 33år – 67år. 
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Urvalet vi utgått ifrån för de strukturerade intervjuerna är ett målinriktat urval, vilket syftar till 

att personerna som deltagit i intervjuerna har valts på grund av sin yrkesroll och expertis inom 

området (Bryman, 2011). 

3.4.2 Genomförande av intervju 

Samtliga intervjuer har genomförts under tidsperioden 19-04-16 till 25-04-16 på fyra olika 

platser i och kring en medelstor stad i Sverige. Intervjupersonerna har själva fått välja plats 

och tid för sin intervju och vi har anpassa oss efter deras möjlighet att delta. Den första 

intervjun genomfördes 19-04-16 i anslutning till bryggeriets lokaler, den andra 20-04-16 på 

ett bibliotek där intervjupersonen arbetar. Den tredje intervjun genomfördes 21-04-16 i 

bryggeriet och den fjärde intervjun genomfördes 25-04-16 i anslutning till bryggeriet. 

Genomförandet av intervjuerna har följt samma struktur. Först har intervjupersonerna fått ta 

del av information kring intervjun och studien, vilket intervjupersonen godkänt genom 

underskrift (Bilaga 1). Informationen har berört studiens syfte, det frivilliga deltagandet, att 

anonymitet bevaras och att intervjun spelas in. Intervjuns struktur har utgått ifrån 

frågeschemat och vi har delat upp frågorna och varierat oss i vem som börjat och vem som 

avslutat intervjun, för att båda ska känna samma delaktighet i intervjun. Frågeschemat 

innehåller frågor som berör bryggeriets produktion, hur de tänker kring sina konsumenter och 

konsumtionen av sin produkt (Bilaga 2). För att förtydliga eller komplettera de svar som 

intervjupersonerna gett har vi ställt följdfrågor (Bilaga 3). Följdfrågorna har ställts vid 

tillfällen då den intervjuade personen inte gett ett fullständigt svar eller om vi uppfattat att den 

intervjuade personen inte förstått frågan, samt om deras resonemang kring ett svar varit 

intressant. Det betyder att intervjuerna inte är identiska även om de följt samma struktur, då 

samma följdfrågor inte ställts vid samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer har spelats in för att 

underlätta transkriberingen av materialet. Detta bidrar även till att det är lättare att vara 

uppmärksam på vad personerna säger och hur de säger det. I situationer där svaren antecknas 

kan det vara svårt att minnas exakt vad en person säger och den intervjuade personen kan 

behöva vänta medan intervjuaren antecknar. Därför kan en inspelad intervju bidra till färre 

distraherande moment (Bryman, 2011). 

3.4.3  Bearbetning av intervjumaterial 

Efter att alla intervjuer genomförts har inspelade data för respektive intervju transkriberats, 

vilket betyder att tal omvandlas till skrivet språk. Då fyra intervjuer genomförts har vi 

transkriberat två intervjuer var. Innan påbörjad bearbetning av materialet har vi tillsammans 
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bestämt regler och satt en struktur för hur transkriberingen ska genomföras. Vidare har vi 

granskat transkriberade data, för att säkerställa att intervjuerna är likvärdiga.  

Själva överföringen från tal till skrift sker systematiskt och grundar sig i en rad olika regler 

som ger struktur till textmassan. Reglerna och strukturerna kan ta olika form, men bidrar med 

information till den utskrivna textmassan, exempelvis vem som säger vad och när den 

intervjuade personen använder sig av icke-verbal kommunikation, såsom skratt, samt om det 

under samtalet uppkommer en paus, hur lång pausen är och hur ord betonas. Vilka tecken som 

använts för att förtydliga dessa företeelser kan variera men behöver specificeras och användas 

konsekvent under transkriberingen (Bryman, 2011).  

3.4.4  Analys av intervju 

För att granska likheter och olikheter i materialet har intervjuerna kodats. Koderna har bildats 

genom att teman och underkategorier plockades ut ur intervjutexten. Koderna är baserade på 

upprepningar och återkommande termer, som är kopplade till frågorna i frågeschemat. Vidare 

granskades samtliga koder, där vi sedan plocka ut dem vi ansåg vara väsentliga för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning. Efter kodningen har vi genomfört en tematisk analys, där 

kodningen behandlats som teman till den tematiska analysen. Dessa teman har fått ytterligare 

underkategorier för att strukturera upp data utifrån olika parametrar inom temat. Respektive 

tema och underkategori har sammanställts i en tabell tillsammans med citat som bifogats från 

intervjutexten, citaten i tabellen bibehåller intervjupersonens språk. I tabellen finns även 

information om vilken intervjuperson som säger vad, under samtliga underkategorier. Där 

varje citat har en koppling till vilken fråga i den fullständiga intervjutexten citatet kan hittas. 

Vidare har samband och kopplingar mellan olika teman diskuterats för att möjliggöra en 

sammanställning av ett resultat (Bryman, 2011).  

Eftersom kodningen baseras på teman och upprepningar i texten är det ett bra sätt att bearbeta 

intervjumaterialet. Då väsentligt material sållas ut och reduceras ur intervjutexten. Kodningen 

ger möjlighet att reflektera över vad som sagts och de strukturerar upp materialet (Bryman, 

2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). Nedan följer tabell 1 som ett exempel på hur vi 

sammanställt data under den tematiska analysen utifrån tema och underkategori i tabellform. 

Där temat är baserat på kodningen av intervjutexten. De citat som redovisas i tabellen har 

plockats ut från intervjutexten för respektive intervjuperson och redovisas under den 

underkategori det berör. 
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Tabell 1. Exempel, Tema: Volym 

Intervjuperson: Mängd: Kapacitet: Antal sorter: 
IP 1 ”runt 45 000 l ungefär” (IF5) ”vi har nog gradvis ökat 

litegrann, men nu är det nog 
nära max som vi kan få ut av 
den här utrustningen som det 
ser ut nu” (IF5.1) 

”vi har 3 standard öl, så har vi en 
som vi brygger på sommaren” 
(IF6) 

IP 2 ”2 500 liter per 5 veckor. 125 
000 liter, men de gör vi inte” 
”i fjol producerade vi 
nånstans upp mot 50 000 
liter” (IF5) 

”125 000liter, men de gör vi 
inte. De funkar inte med 
logistiken” (IF5) 

”de rör sig om ungefär 10 sorters 
öl” (IF6) 

IP 3 ”12 000 liter per år i 
dagsläget” (IF5) 

”men vi har kapacitet för lite 
mer” (IF5) 

”i dagsläget 12 varumärken, man 
kan säga att vi har fem 
varumärken som är ständigt 
återkommande över året” (IF6) 

IP 4 ”84 000 liter från å med nu. 
Tidigare har vi legat på 3 000 
liter i månan” (IF5) 
”7 000 liter i månan” (IF5) 

 ”vi har ju 6 standard öl” (IF6) 

 

3.5 Etiska reflektioner 
Det har under arbetets gång varit relevant att säkerställa de etiska aspekterna då samtliga 

undersökningar har involverat människor (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2011) skriver om 

individskyddskravet med de fyra allmänna grundkraven som är viktiga att ta i beaktande inom 

forskning.  

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagaren ska få information gällande alla 

delar i den aktuella undersökningen som kan påverka personens villighet att medverka. 

Informationen bör innehålla studiens syfte, samt en beskrivning av hur undersökningen i stora 

drag ska genomföras. Deltagaren ska tilldelas information om att studien är frivillig och rätten 

till att avbryta om så önskas, och även att det material som insamlas enbart får användas för 

studiens syfte. Samtyckeskravet innefattar att deltagaren själv bestämmer över sitt deltagande. 

Om deltagaren önskar avbryta undersökningen ska det inte medföra några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet innefattar behandlandet av personuppgifter och bibehållandet av 

anonymitet. Obehöriga ska inte ha möjlighet eller tillgång till den informationen. 

Nyttjandekravet innebär att användandet av data som samlats in under studien endast får 

användas i den kontext deltagaren godkänt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011).  

De fyra individskyddskraven beaktar vi genom muntlig kommunikation, mailkontakt samt ett 

informationsblad. Vi har först gjort en förfrågan via mail och telefon angående önskat 

deltagande, gett information kring studiens omfång samt gett varje deltagare möjlighet att 

bestämma när, var och hur intervjun ska äga rum. Vi har vid genomförandet av 
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undersökningen lämnat ett skriftligt informationsblad till deltagaren som de fått skriva under, 

för att godkänna villkoren. Informationsbladet innehåller en beskrivning av arbetets syfte, 

godkännande om att intervjun får spelas in, att materialet endast kommer att användas till 

studien, samt att studien är anonym, eftersom inga personuppgifter efterfrågas (Bilaga1). 

3.6 Trovärdighet och överförbarhet 
Eftersom materialet spelats in och transkriberats i sin helhet, har intervjupersonernas 

beskrivning av sin verklighet bibehållits. Under bearbetningen och den tematiska analysen har 

vi även valt att behålla citaten ordagrant för att inte förlora språkbruk eller kontext. Därför 

speglar resultatet intervjuernas innehåll. Pålitligheten i arbetet styrks av att metoddelen i detalj 

beskriver samtliga processer och metoder som används detaljerat. 

I kvalitativ forskning menar man att en absolut bild av verkligheten inte finns, utan att den 

kan beskrivas på många olika sätt, vilket betyder att det resultat som presenteras ska spegla 

den verklighet som beskrivs. Begreppet trovärdighet utgår från hur sannolikt eller trovärdigt 

resultatet är, medan överförbarhet handlar om att beskrivningen av resultatet ska innehålla 

väsentlig information men ändå vara så väl beskriven att undersökningens metoder kan 

tillämpas i andra kontexter. Dock tenderar ett resultat från en kvalitativ studie att handla om 

specifika tendenser som beskrivs i den studerade verkligheten. Studiens pålitlighet svarar mot 

huruvida alla delar inom studien beskrivits på ett utförligt sätt, de metoder eller processer som 

ägt rum under studien ska dokumenteras och beskrivas på ett sådant sätt att en annan person 

kan replikera studien (Bryman, 2011). 

3.7 Källkritik  
Det finns fyra principer när det kommer till källkritik: äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. Principerna omfattar att källan faktiskt är vad den utger sig för att vara och att 

källan inte är en avskrift av något annat, samt vikten av att hålla sig kritisk till åldern på 

källan. Källkritik innebär också att vara uppmärksam till att en källa verkligen avspeglar det 

samband eller den verklighet den ska göra, och inte förvränger den på grund av personliga 

ställningstaganden (Thurén, 2013). 

För att styrka arbetets trovärdighet har vi använt oss av böcker som är både vetenskapliga och 

populärvetenskapliga, samt uppslagsverk, webbsidor och artiklar i vårt teoretiska ramverk. 

Åldern på källorna i det teoretiska ramverket varierar från 1917 till 2016. Majoriteten kommer 

från 2000-talet. De böcker och vetenskapliga artiklar som är publicerade före år 2000 kan 

betraktas som tillförlitliga baserade på äkthet och tendensfrihet principerna, då de berör ölets 
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historia innan och under den industriella revolutionen. Tillförlitligheten bygger på att denna 

typ av historia inte förändrats. Böckerna som utgivits under 2000-talet anser vi tillförlitliga 

utifrån aspekten tidssamband och oberoende, då de speglar och beskriver vår samtidshistoria. 

Böckerna inom samma ämne styrker varandra genom att de behandlar ämnet på ett likvärdigt 

sätt. Den webbsida som huvudsakligen använts är Systembolaget, för att den ger en enkel och 

överskådlig översikt för ändamålet. Källan bedöms som tillförlitlig och korrekt då den inte 

påverkas av några personliga ställningstaganden utan är statligt reglerad. Den andra 

webbsidan som använts är Vetenskapsrådets. Den bedömer vi som tillförlitlig eftersom den 

representerar en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen och uppfyller äkthet- och 

tendensfrihet principerna. En annan webbsida vi tittat på är kopplad till den 

populärvetenskapliga tidskriften ℅ Hops. Informationen vi använt är kopplad till smak och 

kan ha påverkats av författarens eget tyckande. Eftersom vi satte informationen i relation till 

annan litteratur om ämnet, anser vi att den är tillförlitlig. Vi har även använt oss av två olika 

uppslagsverk. Det ena är Nationalencyklopedin som är skriven av ämnesexperter, där 

artiklarna bearbetats och uppdaterats av en sakkunnig redaktion. Boken The Oxford 

Companion to Beer betraktas som populärvetenskaplig, medan vi har behandlat den som ett 

uppslagsverk. Eftersom det finns en författare till varje uppslagsord, vilket bidrar till att vi 

anser den tillförlitlig. 

Vi hade önskat att hitta relevant vetenskaplig forskning kopplat till de vi berör inom ämnet. 

Den huvudsakliga vetenskapliga forskningen som hittats handlar främst om alkohol och hälsa, 

konsumenters preferenser eller hur de väljer varumärken och produkter. Vilket inte varit 

relevant för den studie som utförts. 

4. Resultat 
Resultatet har strukturerats utifrån de kategorier och underkategorier som bildats under 

kodningen och den tematiska analysen. Sex kategorier och elva underkategorier har 

utvecklats, och i dessa har data från intervjuerna sammanställts i kortare text, citat eller 

tabeller. I sammanställningen av resultatet benämns intervjupersonerna som företag, för att 

lättare gruppera, jämföra eller särskilja företagen. Det betyder att resultaten nedan specificeras 

med företag 1, företag 2, företag 3 och företag 4. 

4.1 Definition av bryggerierna 
Inledningsvis kan företagsstrukturen eller den grundläggande strukturen om företaget ställas 

mot definitionen av vad ett mikro- eller hantverksbryggeri och vad en brewpub är. Resultatet 
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visar att tre av fyra företag kan definieras som ett mikro- eller hantverksbryggeri, medan det 

fjärde företaget kan beskrivas som en brewpub (Cantwell, 2012; Oliver, 2012). Nedan följer 

en kort beskrivning av respektive företag: 

• Företag 1 är ett bryggeri som säljer sina produkter i både butik och på restaurang/ 

krog. Företaget har en heltidsanställd och en produktionsvolym på 45 000 liter per år. 

• Företag 2 bedrivs med ideell arbetskraft och har inte några anställda. Bryggeriet säljer 

sina produkter i både butik och på restaurang/ krog. Företagets produktionsvolym på 

ett år är 50 000 liter. 

• Företag 3 ligger i anknytning till en restaurang/ krog. Det har en anställd som jobbar 

halvtid och säljer produkterna enbart i restaurangen/ krogen som de har anknytning 

till. Produktionsvolymen på ett år är 12 000 liter. 

• Företag 4 har två anställda som jobbar heltid. Bryggeriet säljer sina produkter på 

restaurang/ krog och även i butik, och har en produktionsvolym på 84 000 liter på ett 

år. 

4.2 Typer av öl 
Tabell 2 nedan redogör för vilka typer av öl och ölstilar respektive företag producerar, utifrån 

informationen som framkommit under intervjuerna. Underkategorierna är Överjäst och 

Underjäst. Som fått ytterligare underkategorier med de olika ölstilarna som tillhör 

kategorierna Överjäst eller Underjäst. Siffran i tabellen representerar antalet sorter respektive 

företag producerar av den specifika ölstilen. 

Tabell 2. Typer av öl 

	  

Kategori: Typer av öl 

Underkategori: Underjäst Överjäst 

ölstil: Lager Pilsner Ale Red 
ale 

Pale 
ale 

Ipa Porter Stout Veteöl Suröl Totalt 
antal öl 

Företag 1 1   1  1   1  4 

Företag 2   6 1 1 1 1    10 

Företag 3 2 1 5 1 1 1     11 

Företag 4 1    1 3  2  1 8 
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4.3 Målgrupp 

Det företag som har en någorlunda bestämd målgrupp är företag 3, och det har nära 

anknytning till en restaurang/ krog. Bryggeriet tillhandahåller sina produkter enbart på den 

restaurangen/ krogen, vilket bidrar till att verksamhetens besökare blir deras målgrupp. De 

övriga tre företagen riktar sig generellt till ett bredare segment. Företag 4 producerar öl med 

sin egen smak och preferens som utgångspunkt, på så sätt har företaget en obestämd 

målgrupp. Där företagets produktion grundar sig på deras egna preferenser och det har visat 

sig att andra människor har samma smak som dem. Företag 1 och 2 säger att de riktar sig till 

alla som tycker om bra och god öl:  

Så vår målgrupp är väl dom som har samma smak som oss då och de blir väl säkert medelålders 
vita män (skratt) (Företag 4, personlig kommunikation, april 25, 2016). 

Tabell 3 nedan beskriver företagens målgrupper. Målgrupperna har kategoriserats utifrån 

kategorierna Bestämd och Obestämd. Underkategorin Bestämd redovisar de mest specifika 

målgrupperna medan underkategorin Obestämd beskriver generellt vilken konsument de riktar 

sig till. 

Tabell 3. Målgrupp  

Kategori: Målgrupp 

Underkategori: Bestämd Obestämd 

Kod Gäster på krogen Alla som gillar bra öl 
Dom som tycker om god öl 
Samma smak som oss 
Ingen utstuderad målgrupp 
Intresserade av öl 
Till oss själva 

 

4.4 Konsumtionskontext 
Företagen har inte ett samlat tänk kring sina produkter i kombination med mat. Däremot har 

alla företag likvärdiga tankar om att produkterna ska kunna konsumeras enskilt, det vill säga 

utan mat. 

Tre av fyra företag har på ett eller annat sätt reflekterat över sina produkter i kombination med 

mat. Företag 1 och 2 skapar produkter som passar till en måltid. De menar att vissa produkter 

passar mer eller mindre bra till mat och att det måste finnas en tanke bakom hur produkterna 

ska konsumeras. Företag 4 anser att maten får anpassa sig efter deras produkter, men har 

rekommendationer att tillhandahålla för den som frågar. Företag 3, vill inte lägga sig i eller 
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styra gästens val av dryck, då de anser att gästen vet bäst själv. Därför har företaget inget 

uttalat tänk kring sina produkter i kombination med mat: 

Jag tycker att den lyfts om man får den till en liten matbit. (Företag 1, personlig 
kommunikation, april 19, 2016).  

Tabell 4 nedan visar företagens tankar kring hur eller i vilket sammanhang produkterna ska 

konsumeras. Underkategorin Produkten till mat presenterar en sammanfattning av uttalanden 

gällande deras tankar kring produkter i kombination med mat. Underkategorin Produkten 

enskilt redovisar en översikt av företagens tankar kring om eller hur den enskilda produkten 

kan konsumeras. 

Tabell 4. Konsumtionskontext 

Kategori: Konsumtions kontext 

Underkategori: Produkten till mat Produkten enskilt 

Kod Inte specifikt inriktade 
Vill inte styra gästen 
Rekommendationer 
Maten får anpassa sig 
Lyfts med mat 
Lämpliga till mat 
Specifika produkter 

Njutandes 
Sitta på verandan och dricka 
För sig 
Passa till olika situationer 
Med omdöme 
De går också 
Sällskapsdryck 

 

4.5 Utgångspunkt för produktionen 
Samtliga företag uttrycker att den huvudsakliga utgångspunkten för deras produkter handlar 

om eget tyckande och vad de själv tycker om. Skillnaden i deras uttalanden är i första hand 

språkmässiga. Som komplement till det egna tyckandet uttrycker företag 4 att de inte tar 

andras åsikter i beaktande. Företag 3 och företag 4 har en mer uttalad utgångspunkt för deras 

produktion. Företag 3 vill skapa en unik produkt i sin verksamhet och riktar mer 

uppmärksamhet till de produkter som säljer bäst, medan företag 4 bara vill brygga öl: 

Vi gör öl som vi själva vill dricka, sen struntar vi i vad alla andra tycker. (Företag 4, 
personlig kommunikation, april 25, 2016). 

Tabell 5 visar en sammanfattning av företagens utgångspunkter för sin produktion. 

Underkategorin Företaget specificerar deras uttalade syfte till att starta produktionen av öl, 

medan underkategorin Produkten visar en sammanfattning av vad företagen utgått ifrån vid 

produktionen och sina produkter.  
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Tabell 5. Utgångspunkt för produktion 

Kategori: Utgångspunkt till produktionen 

Underkategori: Företaget Produkten 

Kod Att göra en unik produkt 
Brygga öl 
 

Vad som säljer bäst 
Utgå från sig själv 
Eget tyckande  
De vi tycker om själva 
Egna preferenser  
Öl vi själva tycker om 
Struntar i andras åsikt 

 

4.6 Kundkontakt 
Nedan presenteras en sammanfattning av på vilket sätt och i vilket sammanhang företagen har 

kontakt med sina kunder, samt vilka kunder de har. Kunderna är kategoriserade i tre olika 

underkategorier Slutkonsument, Butik och Restaurang/krog. Slutkonsumenten är personen 

som dricker deras produkt, och med Butik menas kontakten företagen har med butiken där 

produkten säljs, medan Restaurang/krog handlar om kontakten företagen har med personalen 

på restaurangen/krogen. 

Tabell 6. Kundkontakt 

Kategori: Kundkontakt 

Underkategori: Slutkonsument Butik Restaurang/ krog 

Kod Visningar 
Facebook 
Mässor 
Ölprovningar 
Direktkontakt  
Untapped 
Sociala medier 
Festivaler 
Provningar 

Personlig leverans Säljare (Direktkontakt) 
Lämnar prover 
Personlig leverans 
Personlig kommunikation 
Mellanhand  
Evenemang 

Kundkontakten varierar mellan de olika företagen. De har olika mycket kundkontakt och 

värdesätter den på olika sätt. Företag 3 är det företag som har mest direktkontakt med sina 

slutkonsumenter, då bryggeriet är beläget i anslutning till den restaurang/krog där de enbart 

säljer sina produkter. Av de resterande tre företagen är det enbart företag 2 som har ett 

provningstillstånd, vilket möjliggör att de kan hålla ölprovningar i bryggeriets lokaler och på 

så sätt ha direktkontakt med slutkonsumenten. Företaget håller ca två provningar i månaden 

tillsammans med visning av bryggeriet. Deras kontakt med restaurang/krog är marginell och 

det handlar mer om att försöka sälja in sin produkt på fler ställen. Företag 1 nämner inte sina 

kundkontakter särskilt mycket, förutom att det ibland deltar i mässor och att det händer att de 
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får kommentarer via Facebook. Kommunikationen med restauranger/ krogar sker via 

direktkontakt genom delägare som inte deltar i den dagliga produktionen. 

Företag 4 är det företag som uttalat värdesätter kundkontakten mest. De ser ett stort värde i 

personlig kontakt med de restauranger/ krogar som säljer deras produkter för att de i sin tur 

ska kunna beskriva produkten så bra som möjligt. Företaget betraktar de anställda på 

restaurangen/ krogen som en mellanhand mellan dem själva och slutkonsumenterna som kan 

bidra med information om hur de upplever deras produkter. Företag 4 levererar även sina 

produkter personligen till både butik och restauranger/ krogar. Direktkontakt med 

slutkonsumenter har de genom att delta i festivaler och evenemang på restauranger/ krogar, 

och även genom sociala medier, exempelvis Untapped, som är ett program till telefonen där 

konsumenter kan betygssätta öl: 

Nja nä, de är ju inte så mycket. De är kanske lite sådär på Facebook, som man får lite 
kommentarer, men de är ju inte så att vi är ute och träffar folk sådär (Företag 1, personlig 
kommunikation, april 19, 2016). 

I och med att vi har så bra relation till krögarna så förmedlar ju dom det till kunden, och samma 
sak att de blir som vår mellanhand. Att vi får höra feedback från vad kunderna säger till bartendern 
och krögarna (Företag 4, personlig kommunikation, april 25, 2016). 

5. Diskussion 
Diskussionen nedan disponeras efter i huvudsak två underrubriker. Inledningsvis diskuterar vi 

resultatet och vidare diskuteras arbetes valda metoder i metoddiskussionen. Slutligen, i nästa 

avsnitt, presenteras en slutsats som är en sammanfattning av väsentliga delar som lyfts i 

resultatdiskussionen. 

5.1 Resultatdiskussion 
I diskussionen nedan kommer företaget som definierats som en brewpub att benämnas som 

det. De tre företag som kan beskrivas som både mikro- och hantverksbryggeri får den 

gemensamma beteckningen ”hantverksbryggeri”, eftersom företagens produktionsvolym inte 

har någon betydelse för resultatet. Volymen som presenteras i resultatet under definition av 

bryggerierna fungerar enbart som referensram för att skilja företagen åt. 

Bryggarnas tankar kring produkten innehåller en rad olika faktorer. Dem vi valt att 

koncentrera oss på är vilka företagen riktar sina produkter till, hur produkterna ska 

konsumeras och vad bryggarna haft som utgångspunkt för produktionen av sina produkter. 

Dessa faktorer diskuteras nedan för att slutligen kunna besvara syftet med denna studie. Att 
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förstå hur ägare och bryggare vid olika hantverksbryggerier tänker kring sina produkter, vad 

de har för utgångspunkter och i vilka sammanhang produkterna ska konsumeras. 

5.1.1 Produkten 

Det som huvudsakligen skiljer en brewpub från ett hantverksbryggeri är att en brewpub 

producerar och säljer sina produkter på samma ställe, det vill säga att de säljer sin produkt 

direkt till slutkonsument (Cantwell, 2012; Oliver, 2012), medan ett hantverksbryggeri har 

möjlighet att sälja sina produkter var de vill. Detta betyder att försäljningen från en brewpub 

begränsas till verksamhetens lokaler. De olika företagsstrukturerna riktar sina produkter mer 

eller mindre till samma segment, och slutkonsumenterna är öldrickare. Förutsättningarna för 

att ha direkt kontakt med slutkonsumenterna ser också olika ut för en brewpub och ett 

hantverksbryggeri. Genom att en brewpub enbart säljer sina produkter i verksamhetens 

lokaler har den direkt kontakt med slutkonsumenten, jämfört med ett hantverksbryggeri som 

inte säljer sina produkter direkt till slutkonsumenten. En möjlighet för hantverksbryggerier att 

ha kontakt med slutkonsumenten är om bryggeriet har ett provningstillstånd, vilket ett av de 

tre hantverksbryggerierna har. 

Hantverksbryggerierna har kontakt med kunder vi benämner som restaurang/ krog. Resultatet 

visar att kommunikationen med dessa kunder ser olika ut för hantverksbryggerierna. Ett 

hantverksbryggeri uttrycker att en god relation till kunden är viktig, eftersom den fungerar 

som en mellanhand mellan företaget och slutkonsumenten. Detta resultat skulle även kunna 

tolkas som att relationen med restaurangen/ krogen blir ett sätt för hantverksbryggeriet att 

kommunicera sina tankar om produkten till slutkonsumenten. Därför blir det intressant att de 

andra två hantverksbryggerierna inte uttrycker att de ser på relationen med restaurangen/ 

krogen på samma sätt, vilket möjligen kan betyda att de inte reflekterar över sin kontakt med 

slutkonsumenten eller värderar den lika högt, det kan också betyda att det hantverksbryggeri 

som har ett provningstillstånd känner att det redan har god kontakt med sina slutkonsumenter.  

Kunderna som definieras som slutkonsumenter i resultatet kan även kallas för segment, ett ord 

som betecknar den mer generella grupp av människor som köper produkten, alltså personer 

som dricker öl. Mer eller mindre specifika grupper av individer inom segmentet kallas för 

målgrupper (Fahy & Jobber, 2012). Resultatet kopplat till målgrupp visar att 

hantverksbryggerierna inte nämner några specifika målgrupper. Vi tolkar detta som att 

bryggerierna riktar sig till det generella segmentet, exempelvis “de som tycker om god öl” (se 

tabell 3), medan brewpuben har en mer specifik del av segmentet, som är kopplad till 
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restaurangen/ krogen, vilket gör att slutkonsumenterna som konsumerar öl på restaurangen/ 

krogen blir företagets målgrupper. 

Även om hantverksbryggerierna inte säger att de riktar sig till olika målgrupper med sina 

produkter, är det möjligt att de täcker olika målgrupper genom att de producerar olika typer av 

öl och erbjuder en variation av ölstilar. Utifrån resultatredovisningen Typer av öl går det att 

utläsa hur många och vilka ölstilar respektive företag producerar. Ett bryggeri som producerar 

många olika ölstilar eller har ett flertal produkter har större möjlighet att täcka in ett större 

spann i segmentet, eftersom olika målgrupper har varierande behov och preferenser (Fahy & 

Jobber, 2012).  

5.1.2 Utgångspunkter 

Förutom att brewpuben och hantverksbryggerierna ska nå ut till slutkonsumenterna med sina 

produkter är det fördelaktigt om de producerar en produkt som attraherar segmentet eller 

målgrupperna. I detta avseende visar resultatet för Utgångspunkten för produktionen att båda 

företagstyperna huvudsakligen utgår från sina egna preferenser vid produktionen istället för 

att basera produktionen på efterfrågan. Med andra ord kan utgångspunkten beskrivas som eget 

tyckande eller gillande och det innebär möjligen att slutkonsumenten kommer i andra hand. 

Däremot lägger företrädaren för brewpuben till att de vill skapa en unik produkt för 

restaurangen/ krogen, samt att de tar hänsyn till vilken produkt som säljer bäst. Detta kan tyda 

på att de tar större hänsyn till slutkonsumentens synpunkter, i motsatts till det 

hantverksbryggeri som uttrycker att “vi gör öl som vi själva vill dricka, sen struntar vi i vad 

alla andra tycker” (Företag 4, personlig kommunikation, april 25, 2016). Detta kan antyda att 

vid detta hantverksbryggeri prioriterar de sig själva och sitt eget tyckande i första hand, 

istället för slutkonsumenten. 

5.1.3 Konsumtionskontext 

Samtliga företag arbetar med något som skulle kunna beskrivas som livsmedel, där 

grundsmaker återfinns på olika sätt, vilket betyder att produkterna kan kombineras med mat. 

Det handlar helt enkelt om hur kombinationen anpassas efter matens eller dryckens 

egenskaper (℅ Hops, u.å.; Dolk & Forsling, 2014; Jamais, 2001; Svensson, 2011). Både 

hantverksbryggerierna och brewpuben reflekterar över i vilken eller vilka situationer deras 

produkter ska konsumeras, men i intervjuerna uttrycker de inte detta på samma sätt. Två av 

hantverksbryggerierna har produkter som de menar ska konsumeras tillsammans med mat. 

Det ena bryggeriet poängterar att deras varierande typer av öl passar i olika situationer, att 

vissa ölsorter passar bättre till mat och andra enbart som dryck. De produkter som har 
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utformas för att kombineras till mat har anpassats till detta. På frågan om hur de tänker att 

konsumenten ska konsumera produkten svarar det andra hantverksbryggeriet: “jag tycker att 

den lyfts om man får den till en liten matbit” (Företag 1, personlig kommunikation, april 19, 

2016). Svaret blir intressant, eftersom det verkar som om det enbart nämns i förbifarten, med 

betoning på att det handlar om deras egna preferenser istället för att framhäva det som en 

sanning. I likhet med Dolk & Forsling (2014) som menar att mat och dryck i kombination kan 

förhöja varandra.  

Det tredje hantverksbryggeriet menar att maten får anpassa sig efter drycken. Företagets 

uttalande kan möjligen tolkas som att de inte vill ta ställning i frågan om vad ölet passar till 

eller inte passar till och inte heller fäster särskilt stor vikt vid hur produkten konsumeras, trots 

att de själva reflekterat över frågan, eftersom de kan ge rekommendationer utifrån eget tycke. 

Brewpuben vill inte styra sina slutkonsumenter i frågan om produkten ska konsumeras i en 

måltidskontext eller inte, och de menar att konsumenten vet bäst själv. Detta uttalande finner 

vi mest intressant och mest provocerande i hela resultatet, då grundförutsättningen för en 

brewpub är att produkten produceras och konsumeras på samma ställe, där bryggeriet är 

kopplat till en restaurang/ krog, vilket borde ger företaget störst möjlighet att påverka eller 

informera slutkonsumenten om sin produkt och hur den eventuellt kan kombineras med mat, 

eftersom de säljer båda delarna. 

5.2 Metoddiskussion  
Den semistrukturerade intervjun som metod var ett självklart val på grund av dess lösa 

struktur. För att underlätta sammanställningen och bearbetningen av analysen och resultatet 

utifrån de transkriberade intervjutexterna, blev intervjun strukturerad utifrån ett frågeschema. 

Vi valde att använda frågeschemat mer som ett hjälpmedel för oss själva. Det har inte hindrat 

oss från att ställa följdfrågor eller omformulera frågor utifrån de svar vi fått. Att spela in 

intervjuerna var ett aktivt val vi gjorde, för att underlätta genomförandet av intervjuerna då 

Bryman (2011) skriver att det kan bidra till färre distraherande moment. Det kan även ha 

bidragit till en mer korrekt data, då vi kunnat transkribera intervjuerna i lugn och ro, samt 

lyssnat på intervjuerna många gånger. 

Även om det varit vår önskan att ordagrant presentera vad samtliga intervjupersoner sagt i 

resultatet, har vi varit tvungna att göra sammanställningar med våra egna ord för att få ner 

textmassan. Detta har gått till följd att vi reflekterat över huruvida intervjupersonerna faktiskt 

sagt de vi skriver eller om de är vi själva som upplevt att intervjupersonerna sagt detta. 
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Thurén (2007) menar att tidigare kunskap omedvetet kan påverka hur vi upplever och tolkar 

vår verklighet. Därför kan vår förförståelse av ämnet bidra till att resultatet speglar våra egna 

tolkningar av intervjumaterialet. 

Vid den tematiska analysen som vi gjorde efter kodningen plockades hela citat ut ur 

intervjutexten och kategoriserades efter våra teman. Eftersom vi plockade ut hela citat har 

detta medfört att datamängden innan sammanställningen av resultatet fortfarande var stor. 

Därför har den största kondenseringen av materialet skett vid resultatskrivandet. Genom att vi 

inte har fragmentiserat intervjumaterialet alltför mycket har vi inte tappat kontexten och flytet 

i hur intervjupersonerna uttryckt sig. Mängden data har vi upplevt som negativt eftersom 

resultatskrivandet blev omständligt, samtidigt som det har varit positivt ur den synpunkten att 

vi inte tappat individernas språk och det redovisas även redovisas i resultatets tabeller. Detta 

poängterar Bryman (2011) som en risk vid kodningen.  

När det kommer till genomförandet av intervjuerna har vi varit tillmötesgående mot våra 

intervjupersoner. De har själva fått bestämma tid och plats för intervjun, vilket kan ha 

påverkat deras deltagande eller vilja att delta i intervjun positivt. För att göra den intervjuade 

personen mer bekväm i situationen har vi även presenterat oss, berättat vilket 

utbildningsprogram vi studerar och vad det innebär, samt talat om intervjuns syfte och det 

sammanhang den ingår i. Bryman (2011) beskriver vikten av att den intervjuade personen 

känner sig bekväm och avslappnad. Personen som befinner sig i en bekant miljö kan känna 

sig mer trygg i situationen, vilket kan bidra till att intervjun får ett positivare utfall. Det 

positiva med att vi anpassat oss efter intervjupersonerna är att vi fått möjlighet att se den miljö 

de arbetar i, medan en negativ aspekt är att intervjuerna blivit mer tidskrävande.  

En kvalitativ studie syftar till att beskriva fenomen eller företeelser inom en specifik studerad 

verklighet, och att denna verklighet kan beskrivas på många olika sätt. Dessutom utgår en 

intervju från interaktion mellan individer (Bryman, 2011). Interaktionen mellan de intervjuade 

personerna och oss som intervjuare påverkar utfallet av intervjun, precis som att platsen för 

intervjun kan påverka utfallet eller den intervjuades vilja att delta. Här har vi som forskare 

försökt att ställa frågor som är lättförståeliga och varit tillmötesgående med val av plats för att 

underlätta interaktionen. Utfallet och resultatet av intervjuerna påverkas även av vår 

förförståelse inom ämnet, dock anser vi att redovisandet av den teoretiska bakgrunden och 

metoderna till att trovärdigheten i arbetet styrks. 
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Det är vår uppfattning att genomförandet av en semistrukturerad intervju i sig inte är svårt, 

utan det är arbetet före och efter intervjun som tar lång tid, såsom att sammanställa ett 

frågeschema med relevanta frågor och läsa in sig på metoden, samt transkribering, kodning 

och analys av materialet. Det kan dessutom finnas svårigheter i att hitta rätt personer för 

undersökningen och att bestämma tid eller plats som passar alla parter. Därför var det positivt 

att vi utförde intervjuerna relativt tidigt och under några sammanhängande dagar, vilket 

bidragit till mer fokuserad bearbetning. 

Vi har mestadels utgått från litteratur vi redan känt till. Den kompletterande databassökningen 

har även resulterat i litteratur att läsa, även om vi upplevde den som lite svår. 

Databassökningarna har mest genererat litteratur genom referenslistor i böcker och artiklar. 

Orsaken till detta kan vara att vi utgått från fel sökord eller att det inte funnits mängder av 

information om det specifika ämne vi sökt på. Däremot har databassökningarna varit ett sätt 

att komma igång med letandet efter relevant litteratur. 

Om vi hade gjort denna studie igen, hade vi reviderat frågeschemat ytterligare och möjligen 

kortat ner det till färre frågor. På så sätt hade vi kunnat genomföra fler intervjuer och möjligen 

fått ett mer varierat eller tydligare resultat. Vi hade fortfarande anpassat oss efter 

intervjupersonernas önskemål om tid och plats, för att få möjlighet att se miljöerna de är 

verksamma i. En lärdom vi fått genom arbetet är att det är viktigt att disponera tiden rätt. Vid 

en upprepning hade vi antagligen läst in oss mer på metoderna och utfört intervjuerna tidigare, 

för att ha mer konkret kunskap om vad som kan plockas upp i det teoretiska ramverket, vilket 

förmodligen hade bidragit till en klarare bild av diskussionens utfall. 

6. Slutsats 
Gemensamt för alla företagsformer är att de inte har något konkret tänk kring vem som ska 

dricka deras öl, och hur eller till vad ölet ska drickas. Samtliga bryggerier riktar sig till den 

breda massan och har inga konkreta målgrupper, vilket eventuellt kan grunda sig på att 

utgångspunkten eller grundpelaren för hela produktionen handlar om bryggarnas egna 

preferenser.  

Tankarna kring konsumtionskontexten är någorlunda likvärdiga när det kommer till 

hantverksbryggerierna. Hur företagen formulerar sig är den huvudsakliga skillnaden. Två av 

företagen säger att de producerar produkter som ska passa till mat, medan det tredje företaget 

säger att maten får anpassa sig efter drycken. Här finns den största skillnaden i resultatet hos 
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brewpuben som inte alls vill styra sin konsument, vilket vi finner intressant då en brewpub 

tillhandahåller både mat och egenproducerad dryck, samt säger sig vilja skapa en unik 

produkt för restaurangen/ krogen. På så sätt har de även möjligheter att bilda en unik eller 

fantastisk kombination av dryck och mat. 

7. Vidare forskningsområden 
Då samtliga intervjupersoner i studien är män, har det medfört funderingar kring hur eller 

varför det är så. Vi har inte lyft aspekten angående genus i den här studien. Därför skulle detta 

perspektiv kunna vara intressent för vidare forskning. Är det enbart män som jobbar inom 

bryggeribranschen? Eller hur ser egentligen genusfördelningen på bryggerier ut i Sverige? 

En annan vinkel kan vara att studera bryggare utifrån ålder eller generation, då vi upplevt 

tendenser i resultatet men inte belyst dem i studien, som handlar om egna preferenser hos 

bryggarna. Dessa skulle möjligen kunna vara baserade på eller kopplade till ålder.	    
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsblad 
Nedan har informationsbladet vi lämnat ut till samtliga intervjupersoner bifogats.  

 

Information 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när du vill. Allt material som samlas in 

kommer att behandlas anonymt. Intervjun genomförs av två studenter på 

Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. Och är en del av examensarbetet som utförs 

under sista terminen på utbildningen. 

  

Syftet med intervju är att redogöra för olika delar kring tillverkning och konsumtion av öl. 

Detta för att skapa förståelse för hur ägare och bryggmästare vid olika mikrobryggerier tänker 

kring sin produktion, tex vid val av öl-stilar och i vilket sammanhang produkten ska 

konsumeras. Genom underskrift på detta papper samtycker du till att intervjun får spelas in 

och att materialet får användas till examensarbetet. 

 

____________________________________________ 

Underskrift 

 

Kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar. Om du vill ta del av avslutat arbete kan du 

kontakta oss. 

Ida Sjöberg 

sjoberg.ida@hotmail.com 

Elin Karlsson 

elin_karlsson89@hotmail.com  

 

Bilaga 2 – Frågeschema 
Nedan bifogas de frågeschema som använts vid intervjuerna. 

1. Vad är din yrkesbefattning inom bryggeriet?  

2. Är detta din enda yrkes sysselsättning? 

3. Hur många jobbar i bryggeriet? 
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4. Vilka olika kompetenser finns inom bryggeriet och hur fördelas arbetet?  

5. Hur stor volym producerar ni på ett år? 

6. Vilka olika sorters öl producerar ni? 

7. Vilken målgrupp riktar ni era produkter till?  

8. Vilken sorts öl har högst efterfrågan? 

9. Har ni någon annan verksamhet kopplad till bryggeriet än produktion av öl?  

10. Genom vilka kanaler säljer ni era produkter? 

11. Hur är försäljningen fördelad på era kanaler?  

12. Kan du beskriva om det skett någon förändring i konsumenternas köpbeteende, 

gällande era produkter? 

13. Vad har ni huvudsakligen utgått ifrån vid val av de öl ni brygger?  

14. Hur tänker ni att konsumenten ska konsumera era produkter? 

15. På vilket sätt jobbar ni med att förmedla era tankar och information till konsumenter, 

eller de kanaler som säljer er produkt? 

16. På vilket sätt har ni direkt kontakt med era konsumenter? 

17. Hur bearbetar ni sedan den information som kommer ifrån kontakten med 

konsumenten?  

 

Bilaga 3 – Frågeschema med följdfrågor och påståenden 
Nedan presenteras frågorna från frågeschemat vi utgått ifrån vind intervjuerna tillsammans 

med en samtliga följdfrågor och påståenden som framförts under de fyra genomförda 

intervjuerna. Följdfrågorna och påståenden presenteras i kursivtext under respektive 

ursprungsfråga. 

1. Vad är din yrkesbefattning inom bryggeriet? 

2. Är detta din enda yrkes sysselsättning? 

- Är det någon som har en heltidstjänst? 

- Vi tänker om ni har något annat jobb utanför? 

3. Hur många jobbar i bryggeriet? 

4. Vilka olika kompetenser finns inom bryggeriet och hur fördelas arbetet? 

- Det är ingen som har erfarenhet av bryggning innan ni började? 

5. Hur stor volym producerar ni på ett år? 

- Har det blivit mer det senaste året eller har det varit stadigt? 

6. Vilka olika sorters öl producerar ni? 
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7. Vilken målgrupp riktar ni era produkter till? 

8. Vilken sorts öl har högst efterfrågan? 

9. Har ni någon annan verksamhet kopplad till bryggeriet än produktion av öl? 

- Om ni håller visningar eller olika provningar?  

10. Genom vilka kanaler säljer ni era produkter? 

- Och då är det till systembolaget?  

- Och sen är det restauranger och krogar och så? 

11. Hur är försäljningen fördelad på era kanaler? 

- Det är ju ändå ganska jämt! 

12. Kan du beskriva om det skett någon förändring i konsumenternas köpbeteende, 

gällande era produkter? 

13. Vad har ni huvudsakligen utgått ifrån vid val av de öl ni brygger? 

- Röstar ni då eller är det att alla åtta måste vara överens?  

- Har ni utgått ifrån vad ni själva tycker om eller vad som säljer bäst? 

14. Hur tänker ni att konsumenten ska konsumera era produkter? 

- Ja det var lite de vi tänkte, om det ska vara till mat eller för sig själv.  

- Ska de vara till mat eller ska dom konsumeras för sig?     

- Ni tänker liksom inte att det ska passa till mat, eller nått sånt? 

15. På vilket sätt jobbar ni med att förmedla era tankar och information till konsumenter, 

eller de kanaler som säljer er produkt? 

- Pratar ni då om mat och öl i kombination?  

16. På vilket sätt har ni direkt kontakt med era konsumenter? 

17. Hur bearbetar ni sedan den information som kommer ifrån kontakten med 

konsumenten? 

- Om ni när ni får Input för era produkter eller idéer till andra eller om det är 

något som ni tar i beaktning? 

- Men händer det att folk runt omkring säger att “åh ni borde brygga någon 

särskild”? 

- Ja göra något nytt! 


