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konsumentperspektiv 
 
Engelsk titel: Co-branding in the Food & Beverage sector - Dimensions of brand equity 
from a consumer perspective 
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Abstract 
This paper employs a sample of restaurant customers to explain consumer preferences for 
premium beer brands. Previous research has pointed to the underexplored niche market 
potential of craft beer related to Food & Beverage operators and suggest increasing co-
branding with premium beer brands in order to gain competitive advantage. This study 
explains a significant percentage of variance in premium consumer preferences for premium 
beer to mainstream beer comparing product attribute utitlity to brand equity dimensions 
(functional, social and emotional dimensions). This study also shows that the beer menu of 
the restaurant is likely to effect premium consumers choice of restaurant and that efforts to 
increase consumer knowledge of beer can be the key to increased sales of craft beers. This 
paper is published in Swedish. 
 
Keywords: brand equity, craft beer, premium brands, mainstream, niche market, co-
branding, food&beverage 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen försöker kartlägga vilka produkt- och varumärkesegenskaper som driver 
konsumenternas val av premiumöl på restaurang och redovisar en konsumentstudie gjord i 
restaurangmiljö. Tidigare forskning menar att det finns en outnyttjad potential för 
restauranger som vill utnyttja det snabbt ökande intresset för hantverksöl genom co-branding 
med attraktiva premiumvarumärken. Studien visar att konsumenter av premiumöl på 
restaurang värderar både produktegenskaper men också funktionella, sociala och emotionella 
varumärkesegenskaper signifikant annorlunda mellan premiumöl och mainstreamöl. Studien 
visar också att restaurangens utbud av premiumöl påverkar konsumentens val av restaurang 
och att ökade kunskaper om öl kan vara en nyckel till ökad försäljning av hantverksöl.  
 
Nyckelord: Varumärkeskapital, hantverksöl, Premium, Mainstream, Restaurang, Co-
branding, Food & Beverage,  
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1 Inledning 
 
I inledningen beskrivs det ökade intresset för hantverksöl både internationellt och på den 
svenska marknaden samt tänkbara förklaringar till den nya trenden. Därefter presenteras co-
branding som ett sätt att utnyttja det ökade intresset. Det finns dock problem och svårigheter 
med co-branding mellan bryggerier och restauranger vilka belyses i problemdiskussionen. 
Problemdiskussionen leder senare fram till syftet med studien och därefter kommer studiens 
avgränsningar. 
 
I takt med att globala varumärken växer sig allt starkare skapas också utrymme för små lokala 
nischvarumärken. Allt fler konsumenter försöker skapa sig en egen identitet och markera sin 
egen livsstil genom att antingen välja små lokala varumärken eller mer exklusiva varumärken 
från andra delar av världen. Marknaden för starköl är tydligt exempel på detta. De globala 
öljättarna fortsätter att konsolidera sig i rasande fart samtidigt som allt fler hantverks- och 
mikrobryggerier växer upp som svampar ur jorden. Toro-González, McCluskey och 
Mittelhammer (2014) pekar på att hantverksölet har revolutionerat ölindustrin i USA. Antalet 
hantverksbryggerier har fullständigt exploderat och den utvecklingen började i USA där 
hantverksöl säljs i nästan alla former och i alla tänkbara smaker.  
 
Toro-González, McCluskey och Mittelhammers (2014) definition av hantverksöl: ”görs av 
oberoende tillverkare med lägre produktionsvolymer och som använder traditionella 
ingredienser utan tillsatser för att lätta upp smaken”. Systembolaget (2016) menar att 
övergången från benämningen mikrobryggerier till hantverksbryggerier gör att 
produktionsvolymen har fått mindre betydelse och att det är den hantverksmässiga 
tillverkningen som skall framhävas. Däremot krävs det ”begränsade produktionsvolymer” för 
att komma in i Systembolagets specialsortiment för lokalproducerad hantverksöl. Uppsatsen 
handlar om starköl det vill säga öl med en alkoholhalt över 4,5 procent. Författaren har valt att 
använda uppdelningen i premiumöl och mainstreamöl, en indelning som inspirerats av Toro-
González, McCluskey och Mittelhammer (2014) , Buresti och Rosenberger (2006) och 
Aquilani, Laureti, Poponi och Secondi (2014). En genomgång av den vetenskapliga 
litteraturen visar att konsumentforskning med inriktning på öl utförd i USA ofta delar in öl i 
tre olika klasser; inhemskt massproducerat öl, hantverksöl och importöl. Prismässigt ligger de 
två sistnämnda klasserna betydligt högre i pris än den massproducerade ölen. Ibland läggs de 
två sistnämnda klasserna ihop till premiumöl att jämföras med massproducerade öl (ledande 
varumärken i stora volymer) som ofta betecknas som mainstreamöl vilket är de begrepp som 
används genomgående i uppsatsen. 
 
Även i Sverige ökar antalet hantverksbryggerier kraftigt trots att det krävs omfattande 
tillstånd för att etablera verksamhet med alkoholhaltiga drycker i Sverige. Foodwire (2016) 
anger att det inte på 60 år har funnits så många bryggerier som det finns 2016. 
Alkoholutredningen (2009) anger att det 2008 fanns 30 bryggerier i Sverige. Foodwire (2016) 
uppger att det i början av 2016 fanns 224 stycken. Tillväxten fortsätter i rasande fart: 2014 
tillkom 47 nya bryggerier och 2015 tillkom 61 nya bryggerier (Foodwire 2016). Liberalare 
regler för hantering av alkoholrelaterade produkter har underlättat etableringen men framför 
allt är det Systembolagets utvidgade sortiment och konsumenternas ökade intresse som driver 
på utvecklingen. Restauranger, barer och pubar utökar sitt sortiment av premiumöl och de vill 
gärna ha sina egna lokala eller importerade hantverksöl att locka konsumenterna med. 
Hantverksbryggeriernas framgångar har lett till att även de stora bryggeriföretagen skapat 
egna hantverksöl. Genom att etablera självständiga dotterbolag har de börjat kopiera en del av 
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det tänkande som finns hos de obereonde hantverksbryggerierna. Exempel från den svenska 
marknaden är Gotlands Bryggeri som ingår i Spendrupskoncernen och Nya Carnegie 
Bryggeriet som ingår i Carlsbergkoncernen. Det finns även bryggeriföretag som inte har egna 
bryggerier så kallade fantombryggerier, som i stället köper överkapacitet (ofta hos mindre 
mainstream bryggerier). Det internationellt mest kända exemplet är Boston Beer Company 
med varumärket Samuel Adams Boston lager. På den svenska marknaden finns exempelvis 
fantombryggeriet S:t Eriks som ingår i Galatea. 
 
Carroll, Dobreev och Swaminathan (2002) pekar på att den enorma utvecklingen av 
hantverksbryggerier har varit svår att förutse och citerar Porter (1980) som 1980 beskrev 
bryggerindustrin som en bransch med höga barriers of entry där skalekonomi finns i 
produktion, marknadsföring och distribution. Carroll, Dobreev och Swaminathan (2002) 
lanserar en modell för resursdelning som uppstår i ett flertal branscher när konsolideringen 
blir alltför stark och medför att det skapas efterfrågan på mindre specialiserade aktörer på 
marknaden och att en liknande utveckling finns inom vinindustrin, revisionsföretag, banker 
och flygbolag. Carroll, Dobreev och Swaminathans (2002) modell visar att det uppstår en 
efterfrågan på specialistprodukter eftersom de stora marknadsledarna tenderar att fokusera på 
ett fåtal varumärken inriktade på heterogena marknadssegment medan specialisterna fokuserar 
på små homogena marknadssegment. Råder det dessutom skalekonomi så tenderar större 
generalister att konkurrera ut mindre generalister. När mindre generalister faller bort så blir 
deras nischpositioner lediga och då uppstår nya mindre aktörer. Denna tendens är mest tydlig 
på mogna marknader utan tillväxt där generalisterna blivit mycket stora och skall täcka 
extremt breda målgrupper. Konkurrensen mellan generalisterna fortsätter, eventuellt ända till 
monopolistisk jämnvikt, medan storleken och målgruppsbredden hos överlevarna ökar men de 
samlade resurserna hos alla generalister minskar något. Specialisterna konkurrerar inte direkt 
med generalisterna utan tar hand om det resursutrymme som ligger utanför generalisternas 
målgrupp (Carroll, Dobreev och Swaminathan 2002). Faquhar (1998) menar att befintliga 
varumärken, som inte tillgodoser nya marknadssegment och den konsumentefterfrågan som 
därmed uppstår, riskerar att tappa sitt ledarskap till nya växande varumärken. Carroll, 
Dobreev och Swaminathan (2002) teori om resursdelning kanske är en av de viktigaste 
förklaringarna till den nästan osannolika utvecklingen av hantverksbryggerier i Västvärlden. 
Teorin kan kanske också förklara fler delningstendenser på andra konsumentmarknader och 
det ökade intresset för lokalproducerat, närodlat och ekologiskt inom livsmedel. Ekström och 
Jönsson (2016) menar att lokal mat inte längre är något självklart, utan något som tillskrivs ett 
nytt värde när den blivit ett exotiskt inslag, som skiljer sig ifrån den globala vardagsmaten.   
 
Det finns idag tre stora försäljningskanaler där öl säljs på den svenska marknaden: 
Systembolaget, dagligvaruhandeln och restauranger.  Alkoholfri öl och öl med en alkoholhalt 
upp till 2,8 volymprocent får säljas fritt och kräver inga särskilda tillstånd. Öl med alkoholhalt 
över 2,8 procent men max 3,5 procent kräver särskilt tillstånd och får bara säljas tillsammans 
med livsmedel. Dagligvaruhandelns utbud är därför begränsat till öl med en alkoholhalt på 
högst 3,5 % eller mindre (Alkohollagen 2012). Öl med alkoholhalt över 3,5 procent betecknas 
som starköl och får endast säljas på restauranger och på Systembolaget som i Sverige har 
monopol på butiksförsäljning av alkohol. Försäljning av alkohol på restauranger kräver 
särskilt tillstånd (serveringstillstånd). Serveringstillstånden är personliga. 
 
Delfi Nyhetsbrev (2014) uppger att den svenska restaurangbranschens totala omsättning 
(offentlig och privat sektor) uppgick till drygt 122 miljarder kronor inkl. moms 2012. Drygt 
23 procent av den summan eller nära 29 miljarder avser alkoholhaltiga drycker. Mätt i 
konsumtionsvärde sjönk restaurangsektorns andel av måltidskronan något till drygt 32 
procent, vilket kan förklaras av den halverade restaurangmomsen. Bortser man från momsen 
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och istället jämför omsättning i grossistledet, så ökar restaurangsektorn sin andel i förhållande 
till dagligvaruhandeln. Den totala svenska restaurangmarknaden uppgick till drygt 33 000 
enheter 2012 och antalet måltider uppgick till 1,7 miljarder. Den privata sektorn stod för nära 
60 procent av de serverade måltiderna. Resten 40 procent tillfaller den offentliga sektorn. 
Detta innebär att genomsnittssvensken intog 175 måltider utanför hemmet 2012 (Delfi 
Nyhetsbrev 2014). 
 
I uppsatsen används samma definition för restauranger som Alkoholutredningen (2009) det 
vill säga restauranger med serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker som inkluderar 
nöjesrestauranger, barer, pubar, kvälls- och lunchrestauranger. Restauranger är en viktig kanal 
för de svenska ölbryggerierna. De bryggerier som säljer fatöl till restaurang kräver ett utbyggt 
retursystem för fathantering och för underhåll och service av restaurangernas 
tappningsanläggningar. Det ger de svenska bryggerierna en klar konkurrensfördel gentemot 
utländska bryggerier och ofta även gentemot mindre lokala hantverksbryggerier. Den nya 
trenden mot mer premiumöl gör att många restauranger bygger ut sitt flasksortiment men 
fortfarande svarar fatöl för den övervägande volymen på de flesta restauranger. 

1.1 Bakgrund 
 
Murray, Martin och O´Neill (2012) menar att hantverksölen stadigt tar marknadsandelar från 
stora inhemska och internationella bryggerier och att den framgången kan utnyttjas bättre för 
restauranger och barer. Food & Beveragechefer på restauranger kan utnyttja konsumenternas 
ökade intresse för öl genom att sätta samman ett spännande ölsortiment. Murray, Martin och 
O´Neill (2012) menar också att den restaurang som lägger lika stor kraft på att utforma sin 
ölmeny som sin vinmeny kommer att uppnå ökad kundlojalitet och en konkurrensfördel 
gentemot andra restauranger. Här finns det en outnyttjad potential för restauranger att utnyttja 
genom co-branding med attraktiva ölvarumärken och därmed uppnå konkurrensfördelar 
(Murray, Martin & O´Neill 2012). Omvänt är restaurangmiljön en scen för 
varumärkesfabrikanter att skapa intresse för sina produkter och visa upp sina varumärken. 
 
Leuthesser, Kohli och Suri (2003) menar att det är svårt att etablera nya varumärken på nya 
produkter och att risken att misslyckas är mellan 80 - 90 procent. Det vanligaste sättet att 
förstärka ett varumärke är genom brand extension det vill säga utnyttja varumärket för nya 
produkter. Ett alternativ kan vara co-branding, en strategi som vuxit dramatiskt under det 
senaste årtiondet. Washburn, Till och Priluck (2000) definierar co-branding som att man parar 
ihop två eller fler varumärken och bildar en ny separat och unik produkt. Leuthesser, Kohli 
och Suri (2003) menar att framgångsrik co-branding inträffar när båda varumärkena adderar 
värde till ett partnerskap. Konsumenter är generellt positiva till co-brands om båda parter 
verkar ha en legitim anpassning till produktkategorin. Forskarnas inställning till co-branding 
är blandad. Farquhar (1994) ser risken med co-branding och menar att även om co-branding 
verkar attraktivt så är asymmetrin mellan olika varumärken lätta att förbise och det kan leda 
till en utspädning av båda varumärken. Washburn, Till och Prilucks (2000) studie visar en 
positiv effekt på konsumenter av co-branding, oavsett olika kombinationer av varumärken 
med högt eller lågt varumärkeskapital.  
 
För att lyckas med co-branding och framgångsrikt koppla samman två varumärken är det 
avgörande att veta vilka egenskaper som förknippas med respektive varumärke (Farquhar 
1994). Murray, Martin och O´Neill (2012) skriver att mer forskning kring vilka faktorer som 
skapar motivation och positiva känslor hos entusiaster för hantverksöl är önskvärd. Tidigare 
studier använder begreppet varumärkeskapital (brand equity) för att beskriva relationen 
mellan konsumenter och varumärke och definieras som den övergripande nytta som 
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konsumenter associerar till varumärket (Vázques, del Rio och Iglesias 2002). Kunskapen om 
vilka faktorer som avgör konsumenternas val av olika varumärken på restaurang har stor 
betydelse både för restauranger och för bryggerier för att båda parter bättre skall kunna 
använda denna kanal och utnyttja möjligheterna till verkligt gemensamt varumärkesbyggande; 
co-branding. En bred studie av hur entusiasm för hantverksöl påverkar konsumenternas val av 
restaurang skulle verkligen öka förståelsen för vilken potential co-branding mellan bryggerier 
och restauranger har (Murray, Martin och O´Neill 2012).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Under rubriken ”Två öljättar styr utbudet i Göteborg” skrev Göteborgs-Posten 15 februari 
2013: ”Trots att Göteborg har en rik ölkultur så domineras våra två största utelivsgator av 
endast två bryggerier. Deras utbud styr vad du får i glasen”. Göteborgs-Postens (2013) artikel 
tyder på att det kan finnas utbudsbegränsningar i de så kallade bryggeriavtalen. De fyra största 
bryggerierna i Sverige (Carlsberg, Spendrups, Kopparberg och Åbro) är med och finansierar 
restauranger. Finansieringen kan se ut på olika sätt; bryggerierna kan teckna borgen för 
vanliga banklån, låna ut pengar direkt till restaurangerna, betala ut en förskottsbonus (på den 
prognosticerade försäljningsvolymen av starköl under ett antal år), betala ut ett 
marknadsbidrag, förse restaurangen med glas, markiser, fatölsinstallationer och 
tappningsutrustning. I utbyte så kräver bryggeriet att restaurangerna amorterar sitt lån genom 
att köpa starköl. Avtalen innehåller ingen konkurrensbegränsning men i praktiken innebär 
avtalen att restaurangen köper en mycket stor del av sin öl från huvudleverantören. Dagen 
Eko (2013) gjorde ett kort reportage om restaurangfinansiering som fick stor uppföljning även 
i andra medier. I reportaget varnade Visita (Besöksnäringarnas Bransch- och 
Arbetsgivarorganisation) för att denna finansieringsform kan vara farlig för restaurangerna 
om de får åtaganden som de inte kan klara av. Visita menar att bryggerierna sitter på dubbla 
stolar, både som finansiär och som leverantör, vilket hämmar konkurrensen eftersom 
restaurangerna blir bundna till att handla endast av ett bryggeri. Avtal med bryggerier kan 
ibland vara den enda vägen för en krögare som inte får låna pengar i bank. För bryggerierna 
skapar avtalet en trygg avsättning och restauranger med starkt varumärke fungerar som 
skyltfönster för bryggeriets egna varumärken. Öhal och Rezina (2007) visade att företagare 
med invandrarbakgrund som startar företag i traditionella branscher som restaurang och taxi 
har mycket svårt att få låna pengar i bank, i varje fall i uppstartsfasen. Här kan finansiering 
via leverantörer vara ett värdefullt tillskott (Öhal & Rezina 2007). Alkoholutredningen (2009) 
diskuterade om den här typen av finansiering kan bryta mot alkohollagstiftningens krav på 
måttfullhet men fann att så inte var fallet. Det som kan konstateras är att restaurangavtalen 
kan påverka restaurangernas möjlighet att utnyttja den potential som beskrivs av Murray, 
Martin och O´Neill (2012) och som innebär co-branding med starka ölvarumärken.  
 
Carroll, Dobreev och Swaminathan (2002) konstaterar att utvecklingen inom 
bryggeriindustrin i USA har lett till att de stora mainstreamölen blivit allt ljusare, smaklösare 
och utslätade för att kunna passa så många målgrupper som möjligt. Ett vanligt antagande är 
att konsumenter inte kan känna skillnader i smak och arom bland olika ölvarumärken särskilt 
bland lageröl. Det finns ett antal vetenskapliga studier som pekar i den riktningen och som har 
befäst detta antagande Allison och Uhl (1964), Jacob, Olson och Haddock (1971), 
Almenberg, Dreber and Goldstein (2014). Guinard, Uotani, Mazzucchelli, taguchi, Masuoka 
och Fujino (2000) och Mausers (1979) studier tyder på motsatsen, att öldrickare kan känna 
skillnader i smak och arom mellan större varumärken. Uppfattningen om konsumenter kan 
särskilja olika smaker på öl eller inte, delar olika författare. Tydligt är att ju snävare man gör 
urvalet (exempelvis genom att enbart välja stora globala varumärken för ljus lager) ju svårare 
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blir det för konsumenterna att urskilja smaker och ju viktigare blir varumärket och 
informationen om varumärket.   
 
Priserna mellan olika kategorier av öl varierar kraftigt. På den amerikanska marknaden säljs 
hantverksöl vanligtvis till ett väsentligt högre pris än massproducerad öl (Toro-González, 
McCluskey och Mittelhammers 2014). På den svenska marknaden för starköl varierar inte 
bara priserna mellan olika kategorier utan också mellan olika säljkanaler. Konsumenter av 
hantverksöl möter en prisbild på Systembolaget där priset för hantverksöl ofta är tre gånger så 
dyrt som den billigaste lågprisölen och dubbelt så dyrt som den marknadsledande 
mainstreamölen. Samma konsumenter av hantverksöl möter en helt annan prisbild på 
restaurang där prisskillnaden mellan hantverksöl och mainstreamöl är mycket lägre och där 
det sällan finns lågprisöl. Prisbildningen på restaurang följer uppenbart en helt annan logik än 
prisbildningen på Systembolaget. Toro-González, McCluskey och Mittelhammers (2014) 
visar att den totala efterfrågan på öl är oelastisk i förhållande till den totala prisnivån och att 
det förekommer liten eller ingen substitution mellan de två kategorierna; mainstreamöl och 
premiumöl (importöl och hantverksöl). Ölkonsumenters värderingar påverkas av hur ofta, i 
vilken miljö, i vilket sammanhang och med vilka man dricker (Aquilani et al. 2014).  
 

1.3 Problemformulering 
 
Tidigare forskning pekar på att det finns en outnyttjad potential för restauranger att skapa sig 
konkurrensfördelar genom ett mer attraktivt ölutbud och rida på hantverksvågen genom co-
branding med ölvarumärken. Det finns indikationer på att det kan finnas en begränsning i 
bryggeriavtalen för restaurangernas möjlighet att välja ölvarumärken. Uppsatsen försöker 
belysa vilken roll bryggeriavtalen har för restaurangernas beslutsfattande när det gäller 
ölvarumärken. För att ta reda på hur beslutsfattandet inom restaurangsektorn ser ut så 
intervjuades åtta Food & Beveragechefer i Göteborg  
 
En förutsättning för framgångsrik co-branding är att förstå vilka faktorer som är viktiga för 
konsumenten och vilka egenskaper som förknippas med ett varumärke. En konsumentstudie 
genomfördes för att ta reda på hur konsumenter av premiumöl värderar olika egenskaper och 
hur dessa egenskaper förknippas med olika ölvarumärken. Med utgångspunkten att 
konsumenternas värderingar påverkas av i vilket sammanhang konsumtionen äger rum så 
genomfördes konsumentstudien i restaurangmiljö. 
 
Varumärkesuppbyggnad på den svenska marknaden för starköl är stärkt präglad av 
alkoholpolitiska värderingar. För att förstå hur dessa regleringar påverkar de olika aktörerna 
på marknaden omfattar uppsatsen en genomgång av den svenska marknaden; bryggerier, 
varumärken, prisbildning, Systembolagets roll och alkohollagstiftningens begränsningar när 
det gäller marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är: 
 
”Undersöka hur restauranger kan utnyttja det ökade intresset för hantverksöl genom co-
branding med attraktiva ölvarumärken” 
 
Målet med uppsatsen är att besvara följande forskningsfrågor: 
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Hur värderar konsumenter av premiumöl faktorer som bygger varumärkeskapital? 
Vilka egenskaper kan ha ett prognosvärde för konsumentens val av varumärke? 
 
Vilken betydelse har ölutbudet för premiumkonsumenternas val av restaurang? 
 
Finns det en utbudsbegränsning genom restaurangernas finansieringsavtal med 
bryggerierna?  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är begränsad till att studera ölvarumärken i restaurangmiljö. Geografiskt är 
uppsatsen begränsad till restauranger i Göteborg och endast restauranger som har avtal med 
Carlsberg. Enkätstudien är begränsad till endast konsumenter av premiumöl och studien 
omfattar inte konsumenter av mainstreamöl. 

1.6 Centrala begrepp 
Co-branding = varumärkessamarbete som skapar ett nytt unikt erbjudande 
 
Hantverksöl  = starköl tillverkad hantverksmässigt och smaksatt med olika råvaror
  
Mainstreamöl   = massproducerad öl, ofta marknadsledande och ofta enklare råvaror 
 
Premiumöl  = importerade ölvarumärken, ofta sålda till premiumpris 
 
Restaurang  = pubar, barer, nattklubbar, restauranger med serveringstillstånd 
 
Varumärkeskapital = relationen mellan konsument och varumärket  
 

1.7 Disposition 
Denna uppsats är organiserad på följande sätt: Kapitel 1 beskriver studiens bakgrund och 
problemformulering som leder fram till studiens syfte, begränsningar och centrala begrepp. 
Kapitel 2 redogör för forskningsmetodik, urval, datainsamling och enkätutformning. Kapitel 3 
redovisar den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. Kapitel 4 beskriver den 
svenska marknaden för starköl och alkohollagstiftningens påverkan på struktur, varumärken 
och marknadsföring. Kapital 5 redogör för resultatet av intervjuer med Food & 
Beveragechefer på restauranger i Göteborg. Kapitel 6 redogör resultatet av enkätstudien med 
konsumenter av premiumöl på restauranger i Göteborg. Kapitel 7 innehåller en diskussion 
kring resultaten av enkätstudien och intervjuerna. Kapitel 8 redovisar uppsatsens slutsatser i 
relation till forskningsfrågorna. Kapitel 9 innehåller en kritisk genomgång av uppsatsen. 
Kapitel 10 ger förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
 
I det här kapitlet beskrivs processen för uppsatsen, urval och vilka metoder som använts.  
 
Valet av ämne för uppsatsen kommer ifrån författarens egen bakgrund och yrkeserfarenhet, 
sex år inom restaurangbranschen samt praktik hos Spendrups Bryggeri. Efter val av ämne 
genomfördes en litteraturöversikt över det valda ämnet för att ta reda på vad som redan är 
känt inom området och vilka begrepp och teorier som används. Det som framgick tydligt av 
litteraturgenomgången var att öl var ett populärt produktområde för forskare som studerar 
varumärkeskapital för att öl anses vara en varumärkesdriven marknad. Nästan all forskning är 
gjord i USA där hantverksrevolutionen inom ölindustrin började. I forskningsöversikten dök 
det också upp att det fanns en outnyttjad potential för restauranger och bryggerier att genom 
co-branding utnyttja det ökade konsumentintresset för nya spännande ölvarumärken. 
Forskningsöversikten ledde fram till en problemdiskussion och till uppsatsens syfte och 
formuleringen av forskningsfrågor. 
 
För att svara på uppsatsens syfte genomfördes tre delmoment: 
 

1. En tvärsnittsstudie med en enkätundersökning bland konsumenter.  
2. Semistrukturerade intervjuer med Food & Beveragechefer. 
3. En kartläggning över den svenska marknaden för starköl. 

 
Resultaten från de tre delarna analyserades sedan för att svara på uppsatsens syfte. Svaren från 
enkätundersökningen analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). 

2.1 Ansats 
 
Den här uppsatsen är undersökande i sin natur och försöker kartlägga om co-branding 
verkligen är en outnyttjad potential för restauranger och bryggerier. Ansatsen är 
huvudsakligen deduktiv då författaren har utgått ifrån teorier och hypoteser hämtade från 
forskningsöversikten för att beskriva verkligheten. Induktiva inslag finns dock med i analysen 
av resultaten då författaren försöker dra slutsatser utifrån empirin. En kombination av 
deduktiv och induktiv ansats kallas för abduktion enligt Bryman och Bell (2015) och söker 
den bästa förklaringen för ett fenomen. 
 

2.2 Forskningsmetodik  
 
 För att testa hypoteser har författaren för konsumentstudien valt en kvantitativ insamling av 
data med standardiserade frågor. Enligt Bryman och Bell (2015) kan studien därmed 
replikeras och generaliseras. Den ontologiska utgångspunkten har varit att det går att objektivt 
undersöka restaurangkonsumenters attityder, men att miljön påverkar attityderna.  
 
Intervjuerna med Food & Beveragecheferna var semi-strukturerade. Intervjuerna följde ett 
fast frågeformulär där alla intervjuade fick samma frågor dock var flertalet frågor öppna för 
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att inte begränsa respondentens svarsmöjligheter. Intervjuerna användes både kvalitativt och 
kvantitativt.  

2.3 Urval 
 
Idén att genomföra en kvantitativ konsumentstudie på restaurang kommer ursprungligen från 
Aquilani et al. (2014) som pekar på flera faktorer som påverkar valet av ölvarumärke; var 
man dricker, hur man dricker och i vilket sammanhang man dricker. I litteraturöversikten 
hittades inga konsumentstudier genomförda i restaurangmiljö. Författarens yrkeserfarenhet 6 
år inom restaurangbranschen i Göteborg och det kontaktnät som författaren byggt upp pekade 
på att det var möjligt att genomföra konsumentintervjuer i restaurangmiljö. Urvalet gjordes i 
två steg först valdes restauranger ut via bekvämlighetsurval och därefter användes ett 
sannolikhetsurval av konsumenter på dessa restauranger via ett systematiskt urval. 
 
Urvalet av restauranger begränsades till restauranger i Göteborgs stad. Endast restauranger 
med Carlsberg som leverantör ingick för att utbudet av ölvarumärken ser likartat ut på dessa 
restauranger och de flesta varumärken som respondenterna tillfrågades att värdera fanns på 
samtliga restauranger. En enkätundersökning på restaurang innebär att tillstånd krävs för att få 
genomföra undersökningen i deras lokaler under pågående verksamhet. Denna restriktion 
påverkade urvalet av restauranger, för att lättare få tillstånd för undersökningen valdes i första 
hand restauranger som har en relation till författaren. För att få ett mer representativt urval av 
restauranger kompletterades urvalet med andra restauranger inom andra kategorier. De olika 
kategorier av restauranger som ingick var en nattklubb, en sportbar, tre kvällsrestauranger, en 
hotellbar, en pub och en cocktailbar. Målsättningen var tio restauranger men det blev endast 
åtta stycken, två planerade restauranger föll bort då de inte ville medverka i studien. 
Geografiskt ligger alla restauranger i Göteborgs innerstad, tre i stadsdelen Linné, fyra på 
Avenyn och en vid Drottningtorget. Dessa åtta restauranger utgjorde urvalet för samtliga 
intervjuer med Food & Beveragechefer. På samma restauranger genomfördes 
enkätundersökningen med undantaget för nattklubben. 
  
Populationen som studerades i enkätundersökningen var ”konsumenter av premiumöl på 
restaurang”. Konsumenter av premiumöl definieras som de restaurangbesökare som vid 
tidpunkten för undersökningen beställde en premiumöl. Anledningen till att författaren valde 
konsumenter av premiumöl var för att mäta ex-post nyttan, alltså upplevelsen efter att 
konsumenten verkligen köpt produkten. Populationens storlek är svår att uppskatta, men för 
att få tillräckligt stort material att analysera så var målet att få minst 50 konsumenter av 
premiumöl att besvara en enkät. Författaren räknade med ett bortfall på mellan 20-30 procent 
och därför tillfrågades totalt 70 konsumenter att fylla i enkäten. Premiumöl har begränsad 
marknadsandel på restaurang uppskattningsvis 15-20 procent. Ett alternativ hade varit att 
intervjua konsumenter av starköl på restaurang (oavsett om de beställde premium eller 
mainstreamöl) men för att få tag i 50 premiumkonsumenter så hade det sannolikt behövts 
uppskattningsvis mellan 250-330 intervjuer. För att uppnå ett sannolikhetsurval användes ett 
systematiskt urval där endast var tredje konsument som beställde premiumöl på restaurang 
tillfrågades om att fylla i enkäten. Användningen av ett sannolikhetsurval gör att resultaten 
blir generaliserbara (Bryman & Bell 2015). 

2.4 Datainsamling 
 
Studien bygger på både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är hämtad från tidskrifter, 
uppsatser, artiklar, böcker, lagar och från internet. Studiens primärdata kommer från både en 
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enkätundersökning och från semi-strukturerade intervjuer samt egna analyser av prislistor, 
sortimentslistor och försäljningsstatistik.  
 
Enkätundersökningen genomfördes på sju restauranger där tio konsumenter på varje 
restaurang tillfrågades att fylla i en enkät. Enkäterna distribuerades i pappersformat i samband 
med att konsumenten beställde premiumöl. Författaren var närvarande under den tiden 
konsumenten fyllde i enkäten och kunde svara på eventuella frågor. Insamlingen av enkäterna 
gjordes av författaren personligen. Undersökningen genomfördes vid olika tidpunkter men 
inga intervjuer genomfördes efter klockan 22 då intervjuer senare bedömdes vara omöjliga att 
genomföra utan att störa verksamheten. Samtliga restauranger hade hög beläggning efter 
klockan 22. Konsumentenkäterna mottogs väl av konsumenterna. Av de 70 konsumenter som 
tillfrågades att fylla i enkäten svarade 54 positivt (77 procents svarsfrekvens). 3 av enkäterna 
var dock ofullständigt ifyllda och kasserades vilket gav en total svarsfrekvens på 72 procent. 
 
Intervjuerna med Food & Beveragecheferna bokades via telefon och genomfördes på 
respektive chefs restaurang. Intervjuerna tog i genomsnitt en halv timme och författaren 
genomförde samtliga intervjuer själv. Författaren skrev ned samtliga svar för hand under 
intervjuernas gång. Intervjuerna fungerade bra och mottogs positivt av informanterna. 
Däremot var det svårt att boka tider då de flesta Food & Beveragechefer var mycket upptagna, 
därav två bortfall sent i intervjuprocessen. 

2.5 Enkät utformning  
 
Utformningen av enkäten för konsumentstudien byggde på tidigare forskning av Aquilani et 
al. (2014), Orth och Lopetcharat (2005), Hede (2013) och Schallehn, Burmann och Riley 
(2014). För att undvika Orth och Lopetcharats (2005) problem med att jämföra lageröl med 
ale, porter och andra ölsorter så omfattade enkäten enbart lageröl. Författaren tog även hänsyn 
till överväganden beskrivna av Bryman och Bell (2015) som att frågeformuläret inte får vara 
för långt och att öppna frågor bör undvikas. Den slutliga utformningen gjordes efter 12 
stycken provintervjuer. Ett par av provintervjuerna gjordes med några aktiva marknadsförare 
och reklammänniskor som också bidragit med goda råd och synpunkter på enkätens 
utformning.  
 
Enkäten inleds med fyra demografiska frågor om kön, ålder, yrke och utbildning. Grönhaug 
och Trapp (1988) menar att social klass antas vara en avgörande faktor när det gäller 
konsumentbeteende. Social klass kan vara en bättre prognosfaktor för konsumentbeteende än 
ålder, kön och inkomst eftersom social klass omfattar attityder och värderingar samt att 
aktiviteter varierar mellan olika sociala klasser. Dessutom speglar social klass variationer i 
livsstil. Grönhaug och Trapps (1988) studie visade att det fanns överraskande tydliga 
skillnader i uppfattningen om vilka ölvarumärken som tillhörde vilken social klass. 
Exempelvis bedömde 88 procent av de amerikanska respondenterna Heineken (dyrt importöl) 
som ett överklassöl medan Budweiser bedömdes vara ett öl för medelklass och undre 
medelklass. Grönhaug och Trapps (1988) sociala klass ströks eftersom frågan uppfattades 
som stötande vid provintervjuerna. Därefter följde frågor om dryckesvanor, kunskap om öl 
och preferenser för fatöl respektive flasköl.  
 
För att se om respondenternas värderingar skiljde sig mellan mainstreamöl och premiumöl 
ombads respondenterna värdera egenskaper för både mainstreamöl och premiumöl. I enkäten 
förtydligades begreppen mainstream och premiumöl och det gavs även exempel på vilka 
varumärken som omfattas av respektive begrepp. Enkäten angav följande varumärken som 
mainstream: Carlsberg Export, Carlsberg Hof, Pripps Blå, Tuborg och Falcon Export. 
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Följande varumärken som premium: Brooklyn Lager, Carnegie Lager, Dugges Lager, Ocean 
Lager, Poppels Lager och Staropramen. Klassificeringen av varumärken i mainstream och 
premiumöl har inte varit okomplicerad. Priset är en ledtråd men efter intervjuerna med Food 
& Beveragechefer så handlar det mer om konsumenternas attityder till olika varumärken än 
om skillnader i pris. Olika varumärkens positioner förflyttas över tid och påverkas både av sin 
egen popularitet och av relationen till sina konkurrenter. Bedömningen av vilka varumärken 
som skall ingå i respektive kategori bygger på intervjuer med Food & Beveragechefer, analys 
av restaurangernas prislistor och analys av Systembolagets prislistor. Varumärken kan 
förflytta sig mellan olika kategorier över tid vilket gör klassificeringen komplicerad. 
Staropramen var det svåraste varumärket att klassificera. Tidigare importerades Staropramen 
av Galatea men numera ingår det i Carlsbergs svenska sortiment och genom en lagom hög 
beska har Staropramen blivit det mest populära ölet bland utländska varumärken på 
Systembolaget. På restauranger prissätts ofta Staropramen som premiumöl och därav 
klassificeringen. Prissättningen på Systembolaget ger däremot inte någon tydlig bedömning 
av Staropramen. En 33 cl burk är prissatt som mainstream medan 33 cl engångsglas är prissatt 
som ett premiumöl. Positionen bland äldre konsumenter (över 35 år) är att Staropramen är ett 
premiumöl medan positionen bland yngre konsumenter är att Staropramen numera uppfattas 
som ett mainstreamöl enligt intervjuer med Food & Beveragechefer. 
 
I enkäten ingick18 egenskaper där respondenten fick ange hur viktiga dessa egenskaper är för 
mainstreamöl respektive premiumöl. En femgradig Likertskala användes till dessa frågor och 
tolkas som intervallskala. Egenskaperna är ett urval från Orth och Lopetcharats (2005), Hede 
(2013,) Vázquez, del Rio och Iglesias (2002) och Schallehn, Burmann och Rileys (2014) 
studier men anpassade till svenska förhållanden. De egenskaper som konsumenterna fick 
värdera kan indelas i Orth och Lopetcharats (2005) 5 olika dimensioner: 
 

1. Produktnytta: smak, färg, alkoholhalt, jämn kvalitet, pris och råvaror 
2. Varumärkets funktionella nytta: lokalproducerat, ekologiskt, passar bra ihop med 

maten, passar bra till barhäng, ölets geografiska ursprung, varumärkets historia 
3. Värde för pengarna 
4. Social nytta: stämmer med min livsstil, gör ett gott intryck på mina vänner 
5. Positiv emotionell nytta: ger belöning åt mig själv, gör att jag mår bra, gör att jag har 

roligt 
 

Orth och Lopetcharats (2005) 6:e dimension negativ social nytta: exempelvis “eliminerar all 
rädsla” valdes bort i enkäten efter provintervjuerna eftersom den tydligen hade 
“alkoholistvarning”. Respondenterna tillfrågades också om hur viktigt ölutbudet av 
mainstream öl respektive premiumöl är för deras val av restaurang. Denna fråga har 
författaren utformat för att se vilken betydelse ölmenyn har för valet av restaurang. Enkäten 
avslutas med att respondenterna fick rangordna 8 ölvarumärken som representerar både 
mainstreamöl, importöl och hantverksöl. De varumärken som fanns med i enkäten var 
Carlsberg Export, Pripps Blå, Carnegie Lager, Brooklyn Lager, Dugges Lager, Carlsberg Hof, 
Ocean Lager och Staropramen. Både enkäten som användes i konsumentstudien och 
formuläret för intervjuerna med Food & Beveragecheferna redovisas i bilaga 1. 

2.6 Etik 
 
Enkätens syfte redovisades muntligt i samband med att konsumenterna tillfrågades och 
redovisades även i enkäten tydligt för respondenterna ”Undersökningen ingår i en uppsats vid 
Handelshögskolan i Borås” (informationskravet). Samtyckeskravet uppfylldes muntligt då 
respondenterna tillfrågades om att medverka i studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
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genom att respondenten garanterades anonymitet ”alla svar är helt anonyma och ingen 
redovisning av individuella svar förekommer”. Nyttjandekravet kommer att uppfyllas då 
enkätsvaren endast kommer att användas till studiens syfte. 
 
Food & Beveragecheferna utlovades anonymitet, därför anonymiseras de restauranger som 
ingick i studien. Citat och individuella svar som redovisas i resultatet är också anonymiserade. 
Detta för att författaren ansåg det som ett grundkrav för att Food & Beveragecheferna över 
huvud taget skulle ställa upp på intervjuer. 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten bedömer studiens tillförlitlighet. Undersökningen skall ge samma resultat om 
den upprepas och görs på samma sätt (Bryman & Bell 2015). I uppsatsen redovisas tydligt hur 
enkätstudien genomfördes och utformades, vilket stärker reliabiliteten. Att författaren var 
närvarande vid samtliga enkäter och genomförde samtliga intervjuer ökar också reliabiliteten. 
 
Ett totalt bortfall på 28 procent kan anses som rimligt med tanke på den speciella situationen 
som det innebär att be konsumenter fylla i en enkät i restaurangmiljö. Författaren anser att 
bortfallet inte är av den storleken att det skulle skada reliabiliteten.  
 
Svårigheterna med att mäta hela populationen ”konsumenter av premiumöl på restauranger i 
Göteborg” gör att det också är svårt att bedöma generaliserbarheten. Sannolikt är antalet 
respondenter och antalet restauranger för lågt för att garantera att studien är generaliserbar för 
hela populationen. För att uppnå en mer betryggande generaliserbarhet hade det sannolikt 
krävts minst det dubbla antalet respondenter. Andra faktorer som kan ha skadat 
generaliserbarheten är att restaurangerna inte valdes ut slumpmässigt och respondenterna 
endast tillfrågades vid vissa tidsintervall. 
 
Validitet handlar om mätinstrumenten verkligen mäter det som avses (Bryman & Bell 2015). 
Validiteten bedömer om datainsamlingstekniken verkligen mäter det som är relevant för 
studien (Bryam & Bell 2015). Det som talar för validiteten i enkätstudien är att författaren i 
sin utformning av enkäten utgått ifrån tidigare forskning även om den har anpassats till 
svenska förhållanden. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen definieras begreppen varumärke och varumärkeskapital, 
sambandet mellan varumärke och köpbeteende, samt vilka egenskaper som bygger 
varumärkeskapital. Kapitlet avslutas med en diskussion om autenticitet som en plattform för 
varumärken. 

3.1 Definition av varumärkeskapital och varumärke 
 
Inom konsumentmarknadsföring är ofta varumärket den avgörande skillnaden mellan 
konkurrerande erbjudanden och därför kan varumärket vara avgörande för företagets 
framgång (Aaker 1992). Ambler (1992) tar ett konsumentperspektiv och definierar ett 
varumärke som ett löfte om ett antal egenskaper som någon köper och som erbjuder 
tillfredsställelse, exempelvis jämn kvalitet som konsumenten har rätt att förvänta sig. 
Attributen som skapar ett varumärke kan vara reella eller illusoriska, rationella eller 
emotionella, synbara eller osynliga (Ambler 1992). Wood (2000) menar att det inom 
forskningen funnits en stor spridning av olika definitioner av varumärkesegenskaper men att 
det är viktigt att kunna definiera dessa egenskaper eftersom de ligger till grund för strategiskt 
beslutsfattande. Wood (2000) föreslår följande definition av varumärke: 
 
“Ett varumärke är en mekanism för att uppnå konkurrensfördel för företag genom 
differentiering. De egenskaper som differentierar ett varumärke förser konsumenten med 
tillfredsställelse och fördelar för vilka de är villiga att betala.” (Wood, 2000 s. 663) 
 
För att definiera relationen mellan konsumenter och varumärken använder 
marknadsföringslitteraturen termen varumärkeskapital (brand equity).  Vázques, del Rio och 
Iglesias (2002) definierar konsumentbaserat varumärkeskapitalet på följande sätt: 
 
“Konsumentbaserat varumärkeskapital är den övergripande nytta och värde som 
konsumenterna associerar till användning och konsumtion av varumärket, inklusive 
associationer som uttrycker både funktionella och symboliska egenskaper.” (Vázques, del Rio 
och Iglesias 2002, s. 28) 
 
Vázques, del Rio och Iglesias (2002) skiljer mellan konsumentens uppfattning av 
varumärkeskapitalet och andra ekonomiska intressenters värdering av varumärkeskapitalet, 
exempelvis distributionskanaler, varumärkesägare och finansmarknaden. Vázques, del Rio 
och Iglesias (2002) definition utgår från konsumentperspektivet och vilket också är 
utgångspunkten för uppsatsens enkätstudie, där både funktionella och symboliska egenskaper 
värderas ur konsumentsynpunkt. Pitta och Katsanis (1995) menar att varumärkeskapitalet ökar 
sannolikheten för att konsumenten väljer varumärket, leder till varumärkeslojalitet och 
“isolerar” varumärket från konkurrens från andra varumärken.  
 
Aaker (1992) menar att de flesta företagsledare är snabba på att framhålla sina varumärken 
som värdefulla tillgångar men ofta tvingas de till ett kortsiktigt handlande som inte stämmer 
med deras uttalanden. Aaker (1992) använder ett exempel från ölindustrin för att illustrera 
detta: Under 1960-talet och tidigt 1970-talet var Schlitz ett starkt ölvarumärke (nummer två i 
USA) som marknadsfördes genom ett omtyckt budskap som ”Du finns bara en gång i livet – 
ta hand om all njutning du kan”. I mitten av 70-talet ändrade Schlitz sin produktion till en 
jäsningsprocess som tog 4 dagar i stället för 12 dagar och ersatte kornmalt med majssirap för 
att uppnå en strategisk kostnadsfördel. Det resulterade i ett öl med mindre smak och som blev 
grumligt efter lagring i butikshyllorna. Schlitz utvecklade en image av att vara ett omoget öl 
bryggt på billiga råvaror och tappade 90 procent av sin tidigare volym och en stor del av 
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varumärkeskapitalet gick förlorat (Aaker 1992). Värderingar kan vara både negativa och 
positiva och Aakers (1992) exempel med Schlitz visar att det ofta finns ett starkt samband 
mellan varumärkesegenskaper och produktegenskaper.  Även om många studier kring just öl 
menar att varumärkesegenskaperna är de viktigaste så måste varumärket leverera den utlovade 
produktkvalitet och göra det i stort sett varje gång och därmed uppfylla det löfte som 
varumärket ställer ut. Aaker (1992) visar också i sin definition av varumärkeskapital att det 
för enskilda konsumenter kan upplevas både positivt och negativt. Aaker (1992) definierar 
varumärkeskapitalet som:  
 
“En uppsättning av varumärkestillgångar och skyldigheter som är kopplade till varumärkets 
namn och symbol. De kan såväl minska som öka värdet av en produkt eller en tjänst och de 
skapar ett värde för konsumenten och för företaget som äger varumärket.” (Aaker 1992 s. 28) 
 
Farquhar (1994) menar att produktens distribution är en så integrerad del av varumärkets 
tillgångar att de flesta redovisningssystem som används för att värdera varumärken inte skiljer 
på de två begreppen. En anledning är att varumärken sällan säljs utan sina 
distributionsrättigheter. Skillnader i distributionskapacitet speglas också i värderingen av 
varumärkens styrka. Mycket av det som kallas varumärkeskapital är i verkligheten 
tillverkarnas makt över distributionskanalerna (Farquar 1994). Denna synpunkt är verkligen 
relevant när det gäller den svenska alkoholmarknaden där regleringar och butiksmonopol 
spelar stor roll för konkurrensen mellan olika varumärken. En listning i Systembolagets fasta 
sortiment kan vara helt avgörande för ett varumärkes framgång. Även bryggeriavtalen kan 
vara avgörande för ett varumärkes framgång eller motgång på restaurangmarknaden. 
 
Keller (1998) har byggt upp en modell som vänder sig till företagsledare och marknadsförare 
som vill bygga varumärkeskapital och menar att det kan ske i ett antal nivåer. Den första 
nivån handlar om att skapa en varumärkesidentitet: Målet är att skapa medvetande hos 
konsumenten genom att stå ut, vara tydlig, skapa kännedom och att identifiera det unika 
säljerbjudandet. Den andra nivån avser att skapa mening: Här handlar det om att bygga upp 
varumärkets prestation som produktens pålitlighet, livslängd, servicegrad, pris och image. 
Image handlar om att möta kundens behov på en social och psykologisk nivå. Varumärket kan 
bygga upp dessa egenskaper genom kundens erfarenhet av produkten, genom 
målgruppsanpassad marknadsföring, genom sociala medier och genom rekommendationer 
från vänner och bekanta. Den tredje nivån i modellen bygger på konsumentens respons: 
Konsumentens erfarenhet och bedömning av varumärkets kvalitet, pålitlighet och hur relevant 
produkten är i förhållande till konsumentens unika behov. Konsumenten värderar också 
varumärket i förhållande till konkurrenternas varumärken samt hur varumärket får dem att 
reagera emotionellt. Keller (1998) menar att det finns sex positiva känslor som ett varumärke 
framkallar: värme, nöje, engagemang, säkerhet, social acceptans och självrespekt. Den fjärde 
nivån i modellen handlar om varumärkesresonans: Det handlar om samspelet mellan 
varumärket och konsumenten och är den svåraste och mest önskvärda nivån att uppnå och 
Keller (1998) bryter ner resonansen i tre kategorier: 

1. Beteendemässig lojalitet till varumärket som inkluderar reguljära, repetitiva återköp 
2. Attitydmässig anknytning, konsumenten älskar varumärket och produkten och 

upplever köpet som speciellt. 
3. Känsla av samhörighet. Konsumenten känner sig delaktig i en varumärkessamhörighet 

även när de inte köper eller konsumerar produkten. Det kan innebära att de deltar i en 
varumärkes community på nätet eller deltar i olika event eller följer bloggare som 
skriver om varumärket. 
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Kellers (1998) modell innehåller flera av de värderingar som speglas i de egenskaper som 
möter konsumenter av premiumöl på restaurang. Speciellt de emotionella värderingarna som 
dessutom kan förstärkas av konsumtion i restaurangmiljö.  Kellers (1998) resonemang om 
konsumentens värderingar av alternativa varumärken är också viktig, ofta sker den värdering 
under mycket kort tid och den emotionella reaktionen får därmed en större betydelse jämfört 
med om konsumenten får mer tid för sin värdering. Resonansen som den beskrivs av Keller 
(1998) är målet för co-branding och ett utryck för den nivå som både restaurang och bryggeri 
vill uppnå. 

3.2 Sambandet mellan varumärkeskapital och konsumentens 
köpbeteende 

 
Baldinger och Rubinson (1996) menar att alla varumärken kan beskrivas ur beteendesynpunkt 
det vill säga konsumentens benägenhet att verkligen köpa produkten. Lojala konsumenter har 
en högre sannolikhet att fortsätta köpa produkten under lång tid. Konsumenter med låg 
lojalitet och icke-köpare kan övertygas att köpa om de har en positiv attityd till varumärket. 
Sambandet mellan attityder och beteende har högt prognosvärde enligt Baldinger och 
Rubinson (1996).  Fitzimonns och Morwitz (1996) pekar på fenomenet att konsumenter som 
tillfrågas om sina avsikter att köpa produkten får en mer positiv attityd till varumärket och 
därigenom en ökad benägenhet att köpa produkten. Varumärkeskännedom är en förutsättning 
för att varumärket skall spela en roll för konsumenternas köpbeteende. Seitz, Razzouk och 
Wells (1984) studie visar att konsumenter som inte har någon kännedom om varumärken för 
en viss produktgrupp (luftkonditionering) inte heller kan avgöra vilka varumärken som är 
attraktiva. Uppsatsens enkätstudie utgår från konsumenter som faktiskt köper premiumöl och 
de varumärken som enkätstudien omfattar kan förväntas ha en hög kännedom hos 
respondenterna.  

3.3  Egenskaper som bygger varumärkeskapital 
 
Vázquez, del Rio och Iglesias (2002) föreslår följande dimensioner för att mäta ex-post nytta 
(efter köp) av ett varumärke: 
 
* Funktionell nytta som associeras med produkten. Här menas egenskaper som är direkt 
kopplade till behov i konsumentens fysiska omgivning till exempel komfort, överlevnad och 
prestation. 
* Symbolisk nytta som associeras med produkten. Här menas egenskaper som också är 
kopplade till materiella egenskaper hos produkten men som svarar till psykologiska och 
emotionella behov exempelvis smak, färg och design. 
* Funktionell nytta som associeras med varumärket. Dessa egenskaper möter funktionella och 
praktiska behov hos individen som till exempel en garanti eller ursprungsmärkning. 
* Symbolisk nytta som associeras med varumärket. Dessa egenskaper är relaterade till 
psykologiska och emotionella egenskaper hos varumärket, som till exempel hur varumärket 
kommunicerar till andra personer önskvärda intryck av en själv och hur det hjälper individen 
att leva ut sin självuppfattning. 
 
Vázquez, del Rioa och Iglesias (2002) studie visar att det finns ett starkt samband mellan alla 
dimensioner, att konsumenten inte ser produkten som en verklighet identisk med varumärket 
och att marknadsförare inte skall se varumärket och produkten som två totalt oberoende 
verkligheter. Studien kunde också observera att det premiumpris som konsumenten är villig 
att betala hänger positivt samman med de funktionella och symboliska egenskaperna hos 
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varumärket. Dessa egenskaper tillsammans med produktegenskaperna ökar konsumentens 
vilja att rekommendera varumärket till andra. Resultatet visar att ett starkt varumärke är en 
avgörande strategi för att uppnå konkurrenskraft för sin produkt och att konsumenternas 
värdering av varumärket har ett signifikant inflytande på företagets varumärkeskapital 
Vazques, del Rio och Iglesisas (2002). Orth och Lopetcharat (2005) bygger vidare på 
Vázquez, del Rioa och Iglesias (2002) och anpassar egenskaperna till en konsumentstudie om 
hantverksöl. Orth och Lopetcharat (2005) använder sig dels av egenskaper som baseras på 
produktnytta (smak, alkoholhalt, pris) och dels av egenskaper som bygger på 
varumärkesnytta. Två modeller jämfördes, en modell för produktnytta och en modell för 
varumärkesnytta. Modellen för varumärkesnytta visade sig ha ett högre prognosvärde än 
modellen för produktnytta (Orth och Lopecharat 2005). 

3.4 Autenticitet (äkthet och ursprung) som en plattform för 
varumärket 

 
Beverland, Lindgreen och Vink (2008) menar att autenticitet och ursprung är hörnstenar i 
modern marknadsföring och särskilt viktiga för hantverksöl. Det kan vara svårt att utveckla en 
sådan varumärkesposition när massmarknadsföring i sig anses underminera autenticiteten 
(Beverland and Luxton 2005). Schallehn, Burmann och Riley (2014) menar att konsumenter 
som utsätts för ett allt större utbud av marknadskommunikation reagerar på detta genom att i 
allt större utsträckning söka oberoende information via sociala medier som Facebook, Twitter 
och olika konsumentbloggar. Där får konsumenterna också en chans att uttrycka kritik eller 
gillande av ett varumärke till en bredare publik. Behovet av en mer sanningsenlig, ärlig och 
trovärdig relation mellan varumärket och konsumenten har ökat (Schallehn, Burmann och 
Riley 2014). Beverland, Lindgreen och Vink (2008)  har undersökt ett av världens mest 
berömda öl; det belgiska Trappistölet som bryggs av munkar inom Trappistorden (där 
munkarna har som mål att leva på sitt eget arbete). Trappistölet har fått många kopior i form 
av olika “Abbeyöl” varav det största Leffe, har blivit ett globalt varumärke ägt av världens 
största bryggeriföretag A-B Inbev. Studien visade att konsumenterna definierar äkthet 
(autenticitet) som “ett obrutet löfte att följa traditionen och den ursprungliga 
tillverkningsplatsen” och att det finns en naturlig misstänksamhet mot direkta påståenden i 
reklamen om äkthet och ursprung. Däremot kan marknadsförare använda indirekta referenser 
och studien visar att det går att utforma budskap som gör att konsumenterna övertygas om 
varumärkets autenticitet och ursprung (Beverland, Lindgreen och Vink 2008).  Schallehn, 
Burmann och Riley (2014) skiljer mellan objektiv autenticitet där man skiljer originalet från 
kopiorna och ett sociopsykologiskt begrepp som innebär att autenticitet beskriver i vilken 
utsträckning en person följer sin egen identitet i stället för att anpassa sig till extern påverkan. 
På samma sätt kan detta överföras till ett varumärke.  Schallehn, Burmann och Riley (2014) 
testade en modell som visade att om ett varumärke skall stå för äkthet och ursprung så krävs 
det att varumärket har personlighet, att det är konsistent och konsekvent samt att det finns en 
långsiktighet (kontinuitet). Tillsammans skapar dessa egenskaper en autenticitet som leder till 
att varumärket uppfattas som trovärdigt. Det särskilt viktigt att varumärket upplevs vara 
konsistent i sin leverans varje gång en konsument träffar på det. Konsistent i form av att 
varumärket verkligen levererar vad det utlovar. Därför upplevdes varumärkets löfte som det 
mest väsentliga kärnvärdet (Schallehn, Burmann och Riley 2014). 
 
Hede (2013) menar att skapa en känsla av samhörighet kan förstärka den emotionella 
kopplingen mellan varumärket och konsumenten. Alla varumärken riskerar att upplevas som 
irrelevanta för konsumenterna om de driver globala strategier som gör att de glömmer sitt 
ursprung och för de varumärken som håller sig undan från globala marknadsföringsstrategier 
är förmågan att skapa en känsla av samhörighet extra viktig. Ett sätt att skapa denna känsla är 
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att berätta en historia med ursprung i myter, vandringssägner och traditioner. 
“Varumärkespoeter” uppfinner och presenterar en unik och attraktiv varumärkeshistoria som 
ger konsumenten en möjlighet att sätta in sin erfarenhet av varumärket i ett sammanhang. 
Genom att knyta historien till en särskild plats så kan varumärket referera till geografin inuti 
konsumentens huvud. Hedes (2013) genomgång av mer än 1000 hantverksbryggerier över 
hela världen visar att detta sätt att förmänskliga varumärken är särskilt populärt för 
hantverksöl. Ekström och Jönsson (2016) menar att storytelling spelar stor roll i byggandet av 
varumärket och de kulinariska entreprenörerna har en fördel av att faktiskt kunna berätta 
sanna historier.  
 
Den svenska marknaden har en uppsjö av varumärken för starköl och det är inte bara 
hantverksöl som använt sig av geografiska begrepp eller olika symboler och som gärna vill 
berätta en historia om sitt varumärke. Påfallande många varumärken försöker också skapa en 
känsla av autenticitet och äkthet, oavsett om det har en förankring i verkligheten eller inte. 
Helt klart ökar konsumenternas intresse av genuin autenticitet och uttryck för detta finns 
exempelvis i det ökade intresset för lokalproducerad och ekologisk mat och dryck. Även 
restauranger använder sig av autenticitet genom geografisk eller etnisk profilering, ofta 
förstärk av importerade ölvarumärken som av svenska konsumenter upplevs som exotiska 
premiumvarumärken. 
 
I uppsatsens enkätstudie ingick följande egenskaper: lokalproducerat, ekologiskt, ölets 
geografiska ursprung och varumärkets historia. Det är andra begrepp än vad Orth och 
Lopecharat (2005) hade med i sin studie under varumärkets funktionella nytta. 
Lokalproducerat och ekologiskt öl är del av en samlad starkt växande trend för drycker och 
livsmedel på den svenska marknaden. Ekologiskt vin växer starkt på Systembolaget och 
intresset för ekologiskt öl ökar också.  Geografiskt ursprung är också en växande trend 
(exempelvis amerikansk öl, italienska viner, lokala hantverksöl) som dessutom understöds av 
restaurangernas ambition att inkludera ölvarumärken som förstärker restaurangens geografiskt 
profilerade matutbud (exempelvis Peroni till italiensk mat, Corona till mexikansk mat). De 
flesta varumärken för öl på den svenska marknaden försöker att berätta en historia, vare sig 
den är sann eller inte. 
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4 Kartläggning av den svenska marknaden för starköl 
 
Förutsättningarna för att bygga varumärken på den svenska marknaden för starköl påverkas i 
hög utsträckning av de speciella omständigheter som den svenska alkoholpolitiken skapar. 
För att förstå i vilken miljö ölvarumärken existerar innehåller uppsatsen en kartläggning av 
den svenska marknaden samt de alkoholpolitiska restriktioner som marknadsförare av starköl 
möter.  

4.1 Dominans av stora bryggeriföretag 
 
Carlsberg Sverige och Spendrups Bryggeri är de två största bryggeriföretagen i Sverige och 
koncernerna omsatte totalt 4,5 respektive 3,3 miljarder kronor under 2014. Tillsammans 
dominerar de den svenska marknaden för starköl. De två bryggerierna har dessutom stora 
sortiment som omfattar även alkoholsvagt öl, importöl, mineralvatten, cider, läsk och i 
Spendrups fall även importviner. På Systembolaget dominerar de två största bryggerierna med 
51 procent av starkölsmarknaden (Systembolaget 2016). Inom restaurangsektorn är 
marknadsandelen troligtvis ännu högre men där saknas officiell statistik. Efter de två största 
aktörerna kommer Kopparbergs Bryggeri och Åbro Bryggeri som omsatte 1,8 respektive 0,9 
miljarder kronor under 2014. Båda företagen har lyckats skapa en stor export av svensk cider 
till Engelska pubar och de har även en relativt hög andel av Systembolagets lågprisöl.  
 
Tabell 1. Marknadsandelar av den totala försäljningen av öl på Systembolaget 2015. 
 
Carlsberg Sverige AB     28,5 % 15 varumärken  
Spendrups Bryggeri AB    21,6 % 9 varumärken  
Åbro Bryggeri AB 15,6 10 varumärken  
Kopparbergs Bryggeri AB 11,2 5 varumärken 
Galatea 7,6 5 varumärken 
Krönleins 4,9 4 större varumärken 
Källa: Systembolaget 2016 
 
De fyra största bryggerierna dominerar marknaden med 77 procent av totalvolymen. Det 
största fristående hantverksbryggeriet Oppigårds Bryggeri dyker upp först på plats 9 bland 
större öllevarantörer med 0,6 procent av totalvolymen på Systembolaget. De dominerande 
aktörerna på marknaden arbetar med väldigt många varumärken vilket pekar på en marknad 
som är mycket fragmenterad vad gäller varumärken. 

4.2 Steget ner till de största hantverksbryggerierna är fortfarande 
stort 

 
Tittar vi på hantverksbryggeriernas totala omsättning så ser vi att steget ner till de största 
hantverksbryggerierna fortfarande är långt. Av de över 200 hantverks- och mikrobryggerierna 
i Sverige så är det bara 8 som kom över 10 miljoner kronor i årsomsättning 2014. Gotlands 
Bryggeri AB ingår i Spendrupskoncernen och Carlsberg Sveriges eget hantverksbryggeri Nya 
Carnegiebryggeriet startade upp under 2015 så ingen redovisning finns för 2014. Murray, 
Martin och O´Neill (2002) menar att det stora intresset för hantverksöl hos konsumenterna 
och det faktum att stora bryggerier också erbjuder den typen av öl är ett bevis för att denna 
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nischmarknad växer kraftigt. Enligt Toro-González, McCluskey och Mittelhammer (2014) 
definition av hantverksöl så skulle varken Gotlands Bryggeri, Nya Carnegie och S:t Eriks 
Bryggeri räknas in bland hantverksbryggerier eftersom de inte är oberoende utan ingår i större 
koncerner 
 
Tabell 2. Svenska hantverksbryggerier 2014 enligt (allabolag.se mars 2016). Rangordnade 
efter storleken på försäljningen till Systembolaget 2015. 
 
 

Omsättning 

Gotlands	  Bryggeri	  AB 74	  476	  tkr 
Oppigårds	  Bryggeri	  AB 51	  541	  tkr 
Nils	  Oscar	  Company	  AB 32	  590	  tkr 
S:t	  Eriks	  Bryggeri	  AB S:t	  Eriks	  Bryggeri	  AB	  ingår	  i	  Galatea	  och	  redovisas	  inte	  
Nynäshamns	  Ångbryggeri 29	  567	  tkr 
Jämtlands	  Bryggeri	  AB 25	  879	  tkr 
Dugges	  Ale	  &	  Porterbryggeri	  AB 15	  141	  tkr 
Sigtuna	  Bryggerihus	  AB 14	  923	  tkr 
Södra	  Maltfabriken	  AB 8	  937	  tkr 
Poppels	  Bryggeri	  AB 5	  818	  tkr 
 
Källa: AllaBolag (2016) och Systembolaget (2016) 
 

4.3 En fragmenterad marknad när det gäller varumärken 
 
Enligt Systembolagets (2016) statistik; under 2015 sålde Systembolaget 234 miljoner liter 
starköl, 79 procent var tillverkat i Sverige och 21 procent var importerat öl. De största 
bryggerierna säljer även utländska ölvarumärken som de brygger på licens (exempelvis 
Heineken från Spendrups) och de har även en egen portfölj av importöl. Genom Martin & 
Serveras köp av den största ölimportören Galatea så har traditionella restauranggrossister 
också tagit steget in på ölmarknaden.  
 
Marknaden för starköl på Systembolaget domineras helt av ljus lager och bland de 30 största 
varumärkena så är samtliga ljusa lager med olika alkoholhalter.  Samtidigt är marknaden för 
starköl väldigt fragmenterad. De största varumärkena har marknadsandelar under 10 procent 
vilket är extremt ovanligt på den svenska dryckesmarknaden. De tre största varumärkena på 
starkölsmarknaden har tillsammans 20 procent (Systembolagets 2016).  Enligt Nielsen (2016) 
så ligger marknadsandelarna för de tre största varumärkena inom andra dryckeskategorier på 
betydligt högre nivåer (exempelvis läsk 70 procent, mineralvatten 84 procent och kaffe 66 
procent). 
 
I Systembolagets (2016) lista över de 100 mest sålda varumärkena under 2015 så finns 52 
varumärken som sålde mer än 1 miljon liter 2015 och det största varumärket Mariestads 
Export hade bara 5,6 procent av den totala volymen öl sålt i Systembolaget. Bryggerierna 
använder sig av paraplyvarumärken under vilket de säljer olika varianter av öl exempelvis 
Sofiero Original och Sofiero Guld. Räknar vi på paraplyvarumärken så var Sofiero det största 
varumärket 2015 med 7,6 procent, tätt följt av Mariestad med 7,2 procent. Trots 
fragmenteringen så svarade de 4 största bryggerierna tillsammans för 77 procent av 
försäljningen av starköl till Systembolaget men det skedde genom 34 olika varumärken 
(räknat som paraplyvarumärken). Den starka fragmenteringen har säkert många förklaringar, 
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den främsta förklaringen är sannolikt att distributionskanalen i sig strävar efter ett så brett 
utbud som möjligt för att undvika kritik mot monopolet. Bryggerierna är aktiva i sin strävan 
att få så stort hyllutrymme som möjligt genom att utveckla nya varumärken och försöka vinna 
så många offertförfrågningar från Systembolaget som möjligt. Konsumenter uppskattar också 
det breda utbudet och prövar gärna nya varumärken. Andra faktorer som bidrar till den 
kraftiga fragmenteringen är Systembolagets kostnadsneutrala prissättning och de 
begränsningar av marknadsföring av alkoholhaltiga drycker som finns i den svenska 
alkohollagstiftningen. Internationella varumärken har begränsade marknadsandelar på 
Systembolaget. Det största internationella varumärket Carlsberg (alla varianter) har 5 procent 
av marknaden medan Heineken har 1,5 procent. Det största importölet är Staropramen med 2 
procent marknadsandel och övriga internationella varumärken som Corona, Brooklyn Lager, 
Peroni, Urquell, Miller, Stella, Budweiser och Grolsch ligger under 1 procents marknadsandel 
vardera. På restaurangmarknaden ser bilden annorlunda ut. Här satsar bryggerierna och 
restaurangerna på färre varumärken med starkare prioritering och de enskilda konsumenterna 
ges inte tillfälle att botanisera bland lika många varumärken. Bryggeriavtalen påverkar också 
utbudet av antalet varumärken. 

4.4 Många varumärken och många historier att berätta 
 
Hede (2013) betonar vikten av att använda sig av den mänskliga sidan av varumärket genom 
att berätta en historia och skapa en känsla av samhörighet (a sense of place). Varumärket kan 
utformas genom att använda sig av geografiska platser, personer eller olika symboler som 
skapar känslor.  
 
En genomgång av Systembolagets lista över de 100 största varumärkena för starköl visar att 
hälften av dessa (52) utgörs av geografiska namn för att markera ursprung (även om det i flera 
fall inte stämmer med var någonstans själva ölproduktionen äger rum), näst vanligast är 
symboler, hjältar och djur (32 st.) därefter kommer personnamn (11 st.) och helt generiska 
namn (5 st.). Världens volymmässigt största ölvarumärke är Budweiser, uppkallat efter en 
stad i Tjeckien vid namn Budweis och den största delen av produktionen sker vid megastora 
amerikanska bryggerier med andra recept och tillsatser än det originalöl som fortfarande 
bryggs av ett lokalt tjeckiskt bryggeri i Budweis. Bland djur, hjältar och symboler återfinns 
lejon (Singha, Lejon och Leo), björn, falk, älg, krokodil, humla och bulldogg, hjältar som 
Baron Trenck, Kung, Gambrinus och Påven (Pabst) samt mystiska källor som Guldkällan, 
Slatopramen (guldkälla) och Staropramen (gamla källan). Personnamnen är ofta hämtat från 
grundaren av bryggeriet som Heineken, Spendrup, Guiness, Peroni och Artois 
(Systembolagets försäljning av de 100 största märkena 2015). 
 

4.5 Prisbilden för starköl 
 
Prisbildningen på restaurang skiljer sig mot prisbildningen på Systembolaget och i samband 
med konsument- och restaurangstudierna så genomfördes en separat studie av ölmenyerna på 
ett 20-tal restauranger i Göteborg. De varumärken som på Systembolaget säljs som lågprisöl 
finns inte i restaurangsortimentet. Mainstreamöl på restaurang kostar i snitt 145 kronor/liter 
(fatöl) medan motsvarande öl på Systembolaget kostar mellan 23 och 30 kronor/liter (burk 
0,5) Prisdifferensen mellan premiumöl och mainstreamöl på fat är i snitt 17 procent på 
restaurang medan den på Systembolaget varierar mellan 18 och 37 procent (jämförbara 
varumärken). När det gäller starköl på flaska så ligger restaurangpriserna i snitt på 175 
kronor/liter medan de på systembolaget ligger mellan 48 och 36 kronor/liter (jämförbara 
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varumärken). Restaurangpriserna på premiumöl ligger i snitt på 17 procent över mainstreamöl 
medan skillnaderna på Systembolaget är 19 till 30 procent. Prissegmentet superpremium öl är 
mycket begränsat på de flesta restauranger och den översta prisnivån för hantverksöl ligger 
ofta 34 procent över mainstreamöl medan superpremium öl på Systembolaget hamnar på 
mellan 35 och 75 procent högre än mainstream (jämförbara varumärken). I Systembolagets 
beställningssortiment återfinns en del hantverksöl med extremt höga priser men dessa 
specialöl finns i väldigt få restaurangers ölmenyer. Sannolikt av de skäl som återgetts tidigare 
där restauranger ofta har ett begränsat utrymme för sitt ölsortiment. Undantaget är 
restauranger som specialiserat sig på hantverksöl och som har ett brett sortiment av 
hantverksöl som konkurrensmedel. 

4.6 Den svenska alkoholkonsumtionen 
 
För att förstå hur den svenska marknaden för starköl fungerar så måste man se på den 
politiska reglering som finns av konsumentmarknaden och som skiljer sig från vanliga 
snabbrörliga konsumentprodukter. Utgångspunkten för Riksdagens alkoholpolitik har varit att 
begränsa alkoholkonsumtionen genom höga alkoholskatter, detaljhandelsmonopol, reglerade 
serveringstillstånd, begränsningar vad gäller alkoholreklam och en allmän målsättning om 
måttfullhet. Måttfullhet är ett centralt begrepp i alkohollagstiftningen och det kan finnas 
konflikter mellan lagstiftarna och marknadens aktörer som önskar sälja så stora volymer som 
möjligt. Systembolagets detaljhandelsmonopol bygger på ett undantag i Sveriges avtal med 
EU och ständigt ifrågasätts av EU kommissionen och som påverkar Systembolagets 
sortimentspolitik. Systembolaget AB omsatte 26 miljarder kronor 2015 och har inskrivet i sin 
bolagsordning att bolaget förutom försäljning av alkoholhaltiga drycker skall ”informera om 
de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet” (AllaBolag 2016).  
 
Den senaste rapporten från CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) är 
gjord av Leifman och Trolldal (2016) och berättar att den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige under 2014 visar en svag ökning om 6 procent under de senaste 14 åren. 2014 
uppgick den svenska alkoholkonsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per person och år vilket är 
bland de lägsta nivåerna inom EU.  
 
Tabell 3. Produkternas andel av den totala alkoholkonsumtionen 2014: 
 
 

Vin Starköl Sprit Folköl Cider 
Produkternas andel av den totala 
alkoholkonsumtionen 

42% 30	  % 22% 5	  % 1	  % 

 
Källa: Leifman och Trolldal 2016 
 
Under 2000-talet så har framför allt konsumtionen av vin ökat kraftigt med +30 procent, 
konsumtionen av sprit har sjunkit med 15 procent och konsumtionen av starköl har stigit med 
14 procent medan konsumtionen av folköl har minskat med 41 procent (Leifman och Trolldal 
2016).  
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Tabell 4. Av den totala konsumtionen av starköl under 2014 kom 77 procent från registrerade 
källor och 23 procent från oregistrerade källor, fördelningen på de olika 
distributionskanalerna: 
 
Systembolaget Restauranger Resandeinförsel Smuggling Hemtillverkning Internet 
57 % 19 % 11 % 10 % 1 % 1 % 
 
Källa: Leifman och Trolldal 2016 
 
Leifman och Trolldal (2016) beräknar att smugglingen av starköl till 95 procent kommer från 
Tyskland som har mycket låg alkoholskatt på öl jämfört med Danmark och Sverige. Av totalt 
smugglad alkoholmängd så beräknas starköl svara för 60 procent medan smuggelsprit svarar 
för 37 procent. Av hemtillverkning så beräknas starköl svara för 19 procent medan vin svarar 
för 51 procent. Av försäljning via internet så svarar öl för 18 procent medan vin svarar för 55 
procent. När det gäller resandeinförsel av starköl så uppskattas volymen till 44 miljoner liter 
vilket skall jämföras med svenska bryggeriers försäljning till gränshandeln om 45 miljoner 
liter (Leifman och Trolldal 2016). En ganska märklig företeelse är att svenska bryggerier 
säljer sin öl till gränshandeln i Tyskland och sedan hämtas samma öl tillbaka av svenska 
bussresenärer. Den oregistrerade införseln av starköl var som störst 2011 men har sedan dess 
minskat. Leifman och Trolldal (2016) anger att en tänkbar orsak kan vara att Systembolagets 
ökade sortiment av lågprisöl har minskat det ekonomiska incitamentet för oregistrerad 
införsel, framför allt smuggling och resandeinförsel.  
 
Leifman och Trolldal (2016) menar att starköl är den dryck som svenskar dricker mest på 
restaurang, mätt i alkoholmängd så svarar ölet för 56 procent, vin för 31 procent och sprit för 
14 procent av konsumerad alkohol på svenska restauranger. Restaurangerna svarar för 19 
procent av den totala starkölsmängden mätt i ren alkohol (Systembolaget svarar för 56 procent 
resten är oregistrerad import). Om vi räknar på den svenska marknaden och tar bort den 
oregistrerade importen så svarar restaurang för 25 procent av den registrerade konsumtionen. 
Försäljningen av starköl med alkoholhalt över 7 procent är mycket begränsad på restaurang 
(och relativt stor på Systembolaget) och därför ligger uppskattningsvis restaurangkanalens 
andel närmare 30 procent av de svenska bryggeriernas inhemska marknad för starköl. 

4.7 Den svenska alkohollagstiftningen 
 
Restauranger med serveringstillstånd kan sälja starköl, vin och sprit som de inhandlar direkt 
från bryggerier eller från restauranggrossister. Både bryggerier, importörer och restauranger 
kräver särskilda tillstånd för få hantera alkoholhaltiga produkter. Alkoholutredningen (2009) 
tittade på möjligheterna att sälja egentillverkade drycker (vin och öl) i mindre skala direkt 
från lokala tillverkare så kallad gårdsförsäljning men kom fram till att det inte var förenligt 
med den svenska alkoholpolitiken. Utredningens bedömning:  
 
“Försäljning av starköl direkt från tillverkaren bör inte tillåtas då det inte är förenligt med 
Systembolagets monopolställning. Sådan försäljning skulle dessutom vara olämpligt ur 
alkoholpolitisk synpunkt. Uppkomsten av ett stort antal småbryggerier skulle sannolikt bidra 
till landsbygdens försörjning, men det är troligt att de skulle locka ungdomar i en utsträckning 
som inte ter sig som önskvärd.”  
 
Den enorma ökningen av antalet småbryggerier som skett efter 2008, har skett trots förbudet 
mot gårdsförsäljning och trots förbudet mot provsmakning (det sistnämnda var utredningen 
själv osäker på om det var riktigt). Systembolaget har i stället öppnat för att i ökad 
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utsträckning ge utrymme för lokala produkter i butiker som geografiskt ligger nära den lokala 
producenten. Sannolikt har detta medverkat till den snabba expansionen av svenska 
hantverksbryggerier tillsammans med de lokala restaurangernas ambition att förstärka sitt 
utbud med lokala och ibland exklusiva ölsorter. 
 
Tabell 5. Konkurrensverket (2015) redogör för Systembolagets sortimentsmodell som bygger 
på ett antal sortimentskategorier:                 
 
 

Andel	  av	  totala	  omsättningen 

Fast	  sortiment 95	  % 
Lokalt	  efterfrågat	  sortiment (6	  %) 
Tillfälligt	  sortiment 2	  % 
Beställningssortiment 2	  % 
Tillfälligt	  sortiment	  lokalt	  och	  småskaligt 0,4	  % 
Privatimportservice 0,1	  % 
 
Källa: Konkurrensverket 2015 
 
Det fasta sortimentet består av 2 638 artiklar och svarar för 95 procent av omsättningen. 
Beställningssortimentet består av 13 450 artiklar men svarar bara för 2 procent av 
omsättningen. Artiklar ur beställningssortimentet kan vid tillräckligt bra efterfrågan ta sig upp 
till det fasta sortimentet men varje period (6 månader) är det bara 1 procent av artiklarna som 
klarar att ta steget upp. Lokalt efterfrågat sortiment hämtar sina artiklar ur det fasta 
sortimentet och ur beställningssortimentet varför procenttalen inte summerar till 100. Totalt 
har Systembolaget 406 butiker och 60 ombud. När Systembolaget gör sina inköp sker i 
princip inga prisförhandlingar och som huvudregel är leverantörens prissättning fri. 
Systembolaget tillämpar idag ett fast procentpåslag för att täcka sina kostnader plus ett 
avkastningskrav (men ingen vinstmaximering). För hantverksbryggerierna innebär den relativt 
nya kategorin Tillfälligt Sortiment Lokalt och Småskaligt (TSLS) en möjlighet att få ut sina 
produkter på en lokal marknad. TSLS skall vara till för småskaliga produkter som uppfyller 
minst ett av följande kriterier; 

• hantverksmässig produktion 
• begränsade produktionsvolymer 
• lokalt producerat, lokalt jäst eller lokala råvaror 

Produkterna i TSLS sortimentet köps in av Systembolaget på stående offertförfrågan på viss 
tid (12 månader eller kortare för säsongsprodukter). Produkterna kan hamna i en eller flera 
butiker (max 10) inom 15 mils radie från produktionsplatsen (Konkurrensverket 2015). 
 
Systembolaget kan vara en lönsam kanal om hantverksbryggerierna når rimliga volymer. 
Säljkostnaderna är låga (inga kampanjrabatter), ingen säljkår som skall besöka butikerna och 
prissättningen är i princip fri (Konkurrensverket 2015). För de lokala tillverkarna av 
hantverksöl kan logistikkostnaderna till centrallagret i Örebro bli besvärande. Samtidigt finns 
det ingen genväg in i sortimentet och systemet med breda offertförfrågningar och sluten 
upphandling gör att det är grymt svårt att komma in i Systembolagets fasta sortiment och då 
kan restauranger vara den enda framkomliga vägen för fortsatt tillväxt på den svenska 
marknaden för oberoende hantverksbryggerier. 
 
I Alkohollagen (2012) finns kraftiga begränsningar för marknadsföring av alkoholhaltiga 
drycker. Vid utformningen av marknadsföringen skall man visa särskild måttfullhet, inte vara 
påträngande eller uppsökande, inte rikta sig till barn eller konsumenter under 25 år. Det är inte 
tillåtet att använda kommersiella annonser i ljudradio eller television. Bilder i annonser får 
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bara visa produkten eller förpackningen. Marknadsföring i en kommersiell annons 
av alkoholhaltiga lättdrycker till konsumenter ska utformas på ett sådant sätt att den inte kan 
förväxlas med marknadsföring av alkoholdrycker men den bestämmelsen tillämpas inte i de 
fall detta är oskäligt. I annonser skall även finnas med en varningstext om alkoholens 
skadeverkningar och annonsen får inte vara större än 950 spaltmillimeter (motsvarar ungefär 
en halv sida i tabloidformat) och den skall på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt. Vid 
marknadsföringen får inte alkoholdrycker lämnas som gåva. Alkoholutredningen (2009) tar 
upp de svårigheter som finns att reglera marknadsföring som bedrivs via internet eller genom 
de utländska TV kanaler som kan ses i Sverige. Via stora internationella evenemang kommer 
internationell alkoholreklam svenska tittare till godo. För att ett ingripande enligt 
marknadsföringslagen skall kunna ske krävs att reklamen riktar sig direkt mot svenska 
konsumenter och att Sverige bedöms som effektland d.v.s. att den svenska marknaden är 
utgångspunkten. När det gäller marknadsföring av alkohol till konsumenter via direktreklam 
genom pappersutskick till hushållen, utomhusreklam, reklamfilm, högtalarreklam, 
stillbildsreklam på biografer och teatrar så anses dessa former strida mot kravet på särskild 
måttfullhet och är därmed i princip förbjuden. 
 
Alkoholutredningen (2009) tog bort det tidigare förbudet mot indirekt reklam men kvar finns 
regler om förväxlingsförbud. Trots det så gynnas de större bryggerierna som säljer öl både i 
dagligvaruhandeln, till restauranger och till Systembolaget. Med samma varumärke i flera 
kanaler kan de stora bryggerierna göra reklam för sina alkoholsvaga öl och hoppas att det 
påverkar konsumenterna även när de skall köpa starköl. Effektiviteten kan ifrågasättas men 
här har de stora bryggerierna en marknadsmässig fördel gentemot hantverksbryggerierna som 
ofta bara säljer och tillverkar starköl.  
 
Reklam för alkoholhaltiga drycker skapar ett samhällsansvar som är större än för de flesta 
andra konsumentprodukter. Det är därför viktigt att se hur reklam för olika varumärken 
påverkar den totala ölkonsumtionen. Wilcoxs (2006) studie visar att trots ökade 
reklamsatsningar så har inte totalkonsumtionen av öl i USA påverkats under den studerade 
perioden 1970-2003 det vill säga 33 år. Det är den mest omfattande analysen som gjorts av 
sambandet mellan reklaminsatser och totalkonsumtionen av öl. Slutsatserna stödjer den 
allmänna uppfattningen bland forskare att den aggregerade ölreklamen har liten eller ingen 
effekt på totalkonsumtionen av öl (Wilcox 2006). Ogborne och Smart (2006) menar att det 
inte går att hitta signifikanta samband mellan restriktioner för alkoholreklam och 
alkoholkonsumtion och att det är osannolikt att sådana restriktioner verkligen minskar 
konsumtionen av starköl.  Toro-González, McCluskey och Mittelhammer (2014) påstår att 
reklam för kategorin mainstreamöl har varit aggressiv på varumärkesnivå och gett 
bryggerijättar högre marknadsandelar men att effekten på den totala konsumtionsnivån har 
varit obefintlig. 
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5 Resultatet av intervjuer med Food & Beveragechefer 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet från intervjuer med Food & Beveragechefer på åtta 
restauranger i Göteborg. Två av Food & Beveragecheferna representerade kedjerestauranger 
med totalt sex restauranger i Göteborg. De åtta intervjuerna kan därför sägas representera 
totalt tolv restauranger. 
 
De tre första frågorna gällde restaurangens profil, målgrupp och viktigaste åldersgrupp. De 
flesta restauranger har en tydlig profil och men en otydlig definition av sina målgrupper. Det 
finns restauranger som försöker attrahera nästan alla målgrupper eller väldigt breda 
målgrupper. Exempel på restaurangprofiler som angavs i intervjuerna är ”avslappnad 
mötesplats” och ”internationell atmosfär”. Ofta uttryckte Food & Beveragecheferna 
restaurangernas profil efter den mat som serverades till exempel ”asiatisk” eller ”tapas” eller 
efter restaurangens funktionella inriktning exempelvis sportbar, nattklubb eller cocktailbar.  
 
Målgrupperna varierar bland de utvalda restaurangerna några utav de tydligaste målgrupper 
som angavs var “Urban hipsters”, ”DINKs” (double income no kids), ”Avenyfolk” (turister 
och partysugna). Andra informanter uppgav breda målgrupper som turister, Göteborgare, 
medelålders, mångfald och ”ingen dresscode”.  Få restauranger har en tydlig åldersgrupp som 
de riktar in sig på och de flesta vill gärna försöka bredda åldersgrupperna även om det är 
ungdomar som dominerar restauranglivet i centrala Göteborg. ”18-25 drar folk men spannet 
26-33 är köpstarka”. 26-33 är den åldersgrupp som några av restaurangerna inriktar sig 
starkast på men de flesta anger att de gärna försöker nå bredare åldersgrupper. På helgerna 
inför många restauranger åldersbegräsningar. “Vi har 23 års gräns på helgerna för att yngre 
inte vill vara på samma ställe som äldre”.  
 
Nästa fråga var hur viktigt är det att ha rätt ölsortiment? Nästan alla restauranger anger att 
ölsortimentet är viktigt och ger det en stark 4:a (av 5 möjliga). Undantag var nattklubben och 
cocktailbaren som angav 2:or och som inte tyckte ölsortimentet var viktigt.   
 
Väljer ni ölsortiment utifrån restaurangens profil? De flesta restauranger försöker anpassa 
utbudet efter sin profil, vilket kan tolkas som en form av co-branding. Har man en etnisk 
profil på sin mat så serverar man ofta ölvarumärken som förstärker den profilen (exempelvis 
Lucky Buddha till Asiatisk mat). Har restaurangen en internationell profil så förstärktes den 
genom att välja internationella ölvarumärken (exempelvis Brooklyn Lager som flera 
informanter ansåg skapa en internationell känsla av New York). Andra exempel på 
varumärken som förstärker restaurangens profil var Mikkelers Kärlek och Tuborg som 
informanter angav som hipsteröl.  
 
Banden till restaurangernas ölleverantör är starka genom de centrala avtal som nästan alla 
restauranger har. Samtliga restauranger i denna studie har avtal med Carlsberg. Alla 
restauranger i studien har både mainstreamöl, internationella varumärken och hantverksöl. 
Anpassningen av sortimentet och valfriheten begränsas ofta av avtalet med 
huvudleverantören. Först väljer man ur huvudleverantörens sortiment sedan väljer man ur 
restauranggrossistens sortiment. Utöver det kan man välja att ta in lokalt eller internationellt 
hantverksöl direkt från lokala bryggeriet eller via sin vinleverantör. Det finns i huvudsak fyra 
typer av leverantörer som konkurrerar på samma restaurang; avtalsbryggeriet, 
restauranggrossisten, vinleverantören samt lokala hantverksbryggerier. De bryggerier som 
konkurrerar om restaurangavtalen konkurrerar sällan eller aldrig på avtalsbundna kunder 
annat än när avtalen skall förnyas. Ingen av de restauranger som ingick i studien har någon öl 
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från Spendrups, Kopparberg eller Åbro. 10 stickprovs visa analyser av ölmenyer från andra 
restauranger i Göteborg (med andra huvudleverantörer än Carlsberg) visar samma bild; 
restauranger köper inte öl från konkurrerande bryggerier och inget av de större varumärkena 
är starkt nog att tränga igenom den sköld som avtalen utgör. I intervjuerna med Food & 
Beveragecheferna nämndes spontant att flera kunder frågade efter större svenska ölsorter 
exempelvis Mariestad och till och med lämnade restaurangen när det inte fanns på menyn 
men att det inte påverkat deras sortimentsurval. Food & Beveragecheferna anser trots det att 
de har stor valfrihet när det gäller att välja sitt ölsortiment men att det främst gäller 
flasksortimentet.  
 
“Det skiljer sig mellan fat och flasköl. När det gäller fatöl ingår rabatter och 
installationskostnader som gör ett byte krångligt och kostsamt, När det gäller flasköl är vi inte 
lika bundna men Carlsbergs säljare dyker ofta upp och erbjuder provkollektioner och 
deltagande i olika event där vi får prova nya ölsorter:” (citat från en utav 
kedjerestaurangerna). 
 
Prisbilden upplevs ofta som bättre när ölen kommer från avtalsleverantören och där finns 
säljare som aktivt arbetar för att erbjuda egna alternativ. Ett par restauranger uppgav att de 
inte vill ge huvudleverantören monopol och därför medvetet tar in alternativ från sin 
restauranggrossist (men inte från något annat storbryggeri). Alla restauranger säger sig 
använda säljstatistik från den egna restaurangen och byter ofta ut ölsorter som säljer dåligt. 
Flera restauranger uppger också att de har ett begränsat utrymme och besvärlig logistik. Även 
om ett svagt utbud upplevs som dåligt av deras kunder så tvingas de hålla sortimentet av öl 
nere. De stora ölrestaurangerna exempelvis sportbarerna går motsatt väg och försöker hela 
tiden bredda sitt sortiment och genom aktiv co-branding med sin huvudleverantör försöker 
sportbarerna hela tiden utveckla nia ölsorter. Det minsta ölsortimentet har nattklubben. Ingen 
av restaurangerna i studien uppger att de gör några marknadsundersökningar bland sina 
kunder för att få fram bättre beslutsunderlag. Men de uppger att de lyssnar på sin 
serveringspersonal och sina bartenders som ständigt får kommentarer från kunderna om 
ölsortimentet. Fördelningen mellan fatöl och flasköl följer 80/20 regeln d.v.s. 80 procent är 
fatöl och 20 procent är flasköl. Undantaget är nattklubben och cocktailbaren som har det 
omvända förhållandet.  
 
”På nattklubb där det ofta är trångt och få sittplatser vilket gör det svårt att hålla reda på sitt 
ölglas. Det är också mycket lättare att dansa med en ölflaska än med ett ölglas.” (citat från 
nattklubb) 
 
 Volymen öl som serveras på de olika restaurangerna i studien varierar kraftigt, de största 
sportbarerna har ett 30 tal olika kranar för fatöl med 16 olika varumärken medan de mindre 
restaurangerna har 6-8 kranar och 3-4 varumärken på fat. Snittet i studien var 13 kranar och 6 
olika varumärken för fatöl. Mainstreamölen är bästsäljare med varumärken som Pripps Blå, 
Carlsberg Export och Falcon Export på fat. Bland premiumöl på fat var bästsäljarna Brooklyn 
Lager och Staropramen. 
 
När det gäller co-branding så uppger de flesta Food & Beveragechefer att det är viktigt att 
restaurangen kopplas samman med starka ölvarumärken. Unika varumärken är också viktigt 
och därför tar restaurangerna in hantverksöl. De allra största restaurangerna har också egna 
exklusiva varumärken (private label) ofta i samarbete med lokala hantverksbryggerier som 
exempelvis Dugges Post Lager på Clarion Post Hotell. Flera Food & Beveragechefer menar 
också att co-branding är viktigare för bryggeriföretagen än för restaurangen när det gäller att 
skapa image och uppmärksamhet för sina varumärken. Det finns också flera exempel på starkt 
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samarbete mellan huvudleverantören och de enskilda restaurangerna, framför allt de som 
ingår i större kedjor. Helt klart förekommer medveten co-branding, framför allt i restauranger 
som tillhör större kedjor oavsett om det är franchise eller integrerade kedjor. De tydligaste 
exemplen är restauranger där det finns en stark koppling mellan öl och restaurangens 
inriktning till exempel sportbarer. I andra typer av restauranger har ölet inte samma 
framträdande plats och då blir inte heller varumärkena i ölmenyn lika viktiga. Alla 
restauranger har öl både för konsumenter som är intresserade av internationella märken och de 
som är intresserade av lokala hantverksöl. Men tonvikten och omsorgen om ölmenyn ser 
väldigt olika ut. 
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6 Resultat enkätstudien 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet av enkätstudien. Kapitlet inleds med deskriptiv statistik 
över respondenterna i relation till tidigare forskning. Därefter redovisas statistiska analyser av 
enkätsvaren. 

6.1 Deskriptiv analys 
 
För att kartlägga respondenternas varumärkespreferenser så ombads de rangordna åtta 
varumärken ur Carlsbergs restaurangsortiment. Resultatet av konsumentstudien visar att 
respondenterna rankade samtliga premiumöl högre än mainstreamöl (Carlsberg Hof, 
Carlsberg Export och Pripps Blå) resultatet och rangordningen presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 6. Konsumenternas rating av 8 olika varumärken 
        
Varumärke	   Medelvärde	   Standardavvikelse	   Sig.	  <0,05	  
Brooklyn Lager 3,33 1,97 A 
Staropramen 3,86 2,350 A 
Dugges Lager 4,02 2,289 A 
Ocean Lager 4,51 2,063 B 
Carnegie Lager 4,93 1,960 B 
Carlsberg Hof 5,57 2,092 C 
Carlsberg Export 6,35 2,117 C 
Pripps Blå 7.02 1,879 D 
 
Konsumenter av premiumöl värdesätter främst två internationella öl och därefter två lokala 
hantverksöl. Det stämmer också med volymerna av premiumöl som säljs i de restauranger 
som ingick i undersökningen. Däremot hamnade de verkliga storsäljarna mainstreamölen lägst 
i premiumkonsumenternas rating. Det visar att de allra flesta respondenterna i undersökningen 
är lojala premiumkonsumenter och inte bara beställde en premiumöl slumpmässigt. 
Grupperna (A-D) är inte signifikanta inom gruppen men gentemot övriga grupper. 
 
Tidigare forskning har visat att konsumenter av premiumöl är överrepresenterade i gruppen 
unga män 18-25 år med högre utbildning det vill säga eftergymnasial utbildning (Aquilani et 
al. (2014), Toro-González, McCluskey & Mittelhammer (2014), Guinard et al. (2000)). För 
att se om respondenterna i vårt urval hade samma fördelning som tidigare forskning ställdes 
följande hypotes. 
 
Hypotes 1. Gruppen unga män 18-25 år med högskoleutbildning är överrepresenterade 
bland konsumenter av premiumöl på restaurang i Göteborg. 
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Respondenterna visade sig bestå av: 80 % män och 18 % kvinnor, vilket stämmer med 
hypotesen då gruppen män är markant högre än snittet för Göteborg. Åldersfördelningen 
bland respondenterna såg ut på följande sätt: 
 
Tabell 7. Åldersfördelning i urvalet 
Ålder	   Frekvens	   Procent	  
18-25 7 13,6 
26-33 10 19,6 
34-41 7 13,7 
42-49 11 21,6 
50+ 16 31,4 
 
Vid jämförelse av resultatet med åldersstatistik över befolkningen i Göteborg (SCB 2016) kan 
vi se att åldersgruppen 18-25 år inte är överrepresenterad. Av befolkningen i Göteborg över 
18 år utgör gruppen 18-25 år 13,6 vilket indikerar att åldersgruppen 18-25 år i urvalet 
stämmer väl överens med snittet i Göteborg. Utbildningsnivån hos respondenterna visade att 
hela 67 procent hade högskoleutbildning medan 29 procent angav att de hade 
gymnasieutbildning och endast 4 procent svarade att de endast hade grundskoleutbildning. Av 
befolkningen i Göteborg har 44 procent eftergymnasial utbildning (SCB 2016). Om urvalet är 
representativt för Göteborg så kan inte hypotesen bekräftas vad det gäller ålder men däremot 
stämmer kön och utbildningsnivå med hypotesen.  
 
Aquilani et al. (2014) studie som är gjord i Italien visar att italienska konsumenter av 
premiumöl är högfrekventa öldrickare (dricker fler än 7 öl per vecka) och att högfrekventa 
öldrickare är mer benägna att prova nya hantverksöl. 
 
Tabell 8. Hur stor är din ölkonsumtion per vecka i snitt (enheter om 33cl)? 
 
1-‐3	  öl	  per	  vecka	   4-‐6	  öl	  per	  vecka	   Mer	  än	  7	  öl	  per	  vecka	  
37,3% 39,2% 23,5% 
 
 Resultatet visar att konsumenter av premiumöl på restaurang inte anser sig själva vara 
högfrekventa öldrickare. 
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6.2 Signifikanstester 
 
För att förstå vikten av co-branding med ölvarumärken frågades respondenterna vilken roll 
ölutbudet har för deras val av restaurang. På en Likertskala (1-5) fick konsumenterna ange 
dels hur viktigt premiumutbudet av öl var och dels hur viktigt mainstreamutbudet av öl var. 
Författaren ställer följande hypotes utifrån resonemanget att konsumenter av premiumöl inte 
är lika intresserade av mainstreamöl. 
 
Hypotes 2: Konsumenter av premiumöl på restaurang värderar utbudet av premiumöl 
högre än utbudet av mainstreamöl vid val av restaurang.  
 

𝐻! =   𝑋! −   𝑋! = 0 
𝐻! = 𝑋! − 𝑋! ≠ 0 

 
Genom att analysera om medelvärdet för premiumöls utbudet skiljer sig signifikant från 
medelvärdet för premiumöl kan man avgöra om de observerade skillnaderna beror på slumpen 
eller inte. Nollhypotesen som testas här antar att det inte finns någon skillnad. Jämförelse 
mellan två medelvärden kan göras med ett så kallat ”t-test” (Field 2009). Den exakta formeln 
för ett t-test beror på om det är samma eller olika deltagare som besvarar frågan. För att testa 
nollhypotesen så genomfördes ett paired samples t-test (dependent-means samples t-test). 
Detta test används när man jämför medelvärden från två variabler där samma respondenter 
svarat för båda variabler (Field 2009). Formeln för paired samples t-test är: 
 

𝑡 =
𝑑

𝑠! 𝑛
 

 
Där d hatt är medelvärdet av skillnaden mellan två variabler, 𝑠! är urvalets varians, n är 
urvalets storlek och t är ett paired samples t-test med n-1 antal frihetsgrader.  Resultatet av 
testet visade att skillnaden mellan medelvärdena var 1,34, standardavvikelsen var 1,449 
standard felet var 0,211, t värdet var -6,343, antalet frihetsgrader var 46 och en signifikans på 
0,000. Testet använde ett konfidensintervall på 95 %. Då t-värdet ligger utanför 
acceptansområdet förkastas nollhypotesen. Testet säger alltså att det finns en statistisk 
säkerställd skillnad mellan medelvärdena. Medelvärdet för mainstreamutbudet var 2,23 och 
medelvärdet för premiumutbudet var 3,57. För konsumenter av premiumöl är restaurangernas 
utbud av premiumöl viktigare än utbudet av mainstreamöl och därmed kan hypotesen kan 
bekräftas. 
 
Murray, Martin och O´Neill (2012) efterlyser ökad forskning kring vilka faktorer som är 
viktiga för konsumenternas val av premiumöl på restaurang. Ökad kunskap om vilka faktorer 
som styr valet av premiumöl kan ger värdefull information både till restauranger och till 
bryggerier som kan användas för att anpassa utbud, marknadsföring och produktutveckling. 
Forskning pekar också på att det ökade intresset för hantverksöl hänger ihop med en bredare 
trend inom mat och livsmedel där produkterna blir allt mer differentierade och 
kundanpassande. Ökad forskning och förståelsen av vilka faktorer som ligger bakom 
hantverksöl kan också öka förståelsen för lokalproducerad och ekologisk mat (Toro-González, 
McCluskey & Mittelhammer 2014). För att se vilka egenskaper som är viktiga för 
konsumenternas val av premiumöl jämfördes konsumenternas värderingar av egenskaper för 
mainstream respektive premiumöl. Följande hypotes ställdes baserad på tidigare forskning 
(Vazques, del Rio och Iglesisas (2002), Orth och Lopecharat (2005), Aaker (1992)).   
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Hypotes 3: Konsumenter av premiumöl värderar både produktegenskaper och 
varumärkesegenskaper högre för premiumöl än för mainstreamöl.  
 
För att testa hypotesen användes paired samples t-test. Samma respondenter bedömer 
egenskaper för både mainstream och premiumöl och egenskaperna graderades efter en 
femgradig Likertskala. Testet visar om den observerade skillnaden är signifikant och inte 
beror på slumpen. 
 
Tabell 8. En parvis jämförelse av medelvärden för egenskaper inom dimensionen 
produktnytta. Där M står för mainstream och P för premium. 
 

Paired Samples Test Produktnytta 
 Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) 
Medel-
värde 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

   

M_Smak - 
P_Smak 

-1,314 1,225 ,171 -7,661 50 ,000 

M_Färg - 
P_Färg 

-,490 ,784 ,110 -4,464 50 ,000 

M_Alkohol - 
P_Alkohol 

,100 1,093 ,155 ,647 49 ,521 

M_Kvalité - 
P_Kvalité 

-,647 1,230 ,172 -3,757 50 ,000 

M_Pris - 
P_Pris 

,588 1,639 ,230 2,563 50 ,013 

M_Ravaror 
- P_Ravaror 

-,800 1,107 ,156 -5,112 49 ,000 

 
 
I kolumnen medelvärde visas differensen mellan medelvärdena, i efterföljande kolumner visas 
standardavvikelsen, standard felet, t värdet, antal frihetsgrader och sist signifikansen. 
Resultatet visar produktegenskaperna smak, färg, kvalité och råvaror värderas högre för 
premiumöl än för mainstreamöl och att skillnaderna är signifikanta inom ett 95 % 
konfidensintervall. När det gäller ölets alkoholhalt så ligger signifikansen på 0,521 vilket 
betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen som antar att skillnaden är lika med noll. Vi kan 
alltså inte utesluta att den observerade skillnaden mellan medelvärdena för egenskapen ölets 
alkoholhalt beror på slumpen. När det gäller pris så värderas egenskapen högre för 
mainstreamöl än för premiumöl. Den observerade skillnaden är också signifikant vid en 
signifikansnivå på 5 %. Resultatet indikerar att konsumenter av premiumöl på restaurang är 
mindre priskänsliga för premiumöl än för mainstreamöl 
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Tabell 9. En parvis jämförelse av medelvärden för egenskaper inom dimensionen varumärkets 
funktionella nytta. 
 

Paired Samples Test Varumärkets funktionella nytta 
 Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 
Mean 

   

M_ Mat - P_ Mat -,941 1,085 ,152 -6,197 50 ,000 
M_ Barhäng - P_ 

Barhäng 
-,078 1,354 ,190 -,414 50 ,681 

M_lokalproducerad 
- P_lokalproducerad 

-1,000 1,523 ,213 -4,689 50 ,000 

M_Ekologisk – 
P_Ekologisk 

-,588 1,099 ,154 -3,824 50 ,000 

M_Geografi – 
P_Geografi 

-,431 1,188 ,166 -2,594 50 ,012 

M_Historia - 
P_Historia 

-,569 1,025 ,143 -3,963 50 ,000 

 
Egenskaper som speglar varumärkets funktionella nytta är lokalproducerat, ekologiskt, ölets 
geografiska ursprung, varumärkets historia, ”passar bra till mat” och “passar bra för barhäng”. 
Samtliga egenskaper värderas signifikant högre för premiumöl än för mainstreamöl förutom 
“passar bra för barhäng” som inte var signifikant vilket betyder att vi inte kan vara säkra på att 
den observerade skillnaden beror på slumpen. 
 
M_Värde_pengar - 
P_Värde_pengar 

-,098 1,300 ,182 -,539 50 ,593 

 
Varumärkesdimensionen ”ger värde för pengarna” värderas nästan lika mellan premiumöl och 
mainstreamöl och visar ingen signifikant skillnad. 
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Tabell 10. En parvis jämförelse av medelvärden för egenskaper inom dimensionen 
varumärkets sociala nytta. 
 

Paired Samples Test Varumärkets sociala nytta 
 Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 
Mean 

   

M_livsstil - P_livsstil -,451 1,064 ,149 -3,026 50 ,004 
M_vänner - P_vänner -,196 ,960 ,134 -1,459 50 ,151 
 
Egenskaper som speglar varumärkets sociala nytta är ”varumärket stämmer med min livsstil” 
och ”gör ett gott intryck på mina vänner”. Testet visar att ”varumärket stämmer med min 
livsstil” är signifikant viktigare för premiumöl än för mainstreamöl. Egenskapen ”gör ett gott 
intryck på mina vänner” uppvisade de lägsta medelvärdena av alla 18 undersökta egenskaper 
och visade sig inte skilja sig signifikant mellan de två produktgrupperna. 
 
Tabell 11. En parvis jämförelse av medelvärden för egenskaper inom dimensionen 
varumärkets positiva emotionella nytta. 
 

Paired Samples Test Varumärkets positiva emotionella nytta 
 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 
Mean 

   

M_beloning - 
P_beloning 

-,660 1,081 ,153 -4,319 49 ,000 

M_Feelgood - 
P_Feelgood 

-,490 1,065 ,149 -3,286 50 ,002 

M_Roligt - P_Roligt -,098 ,900 ,126 -,778 50 ,440 
 
Egenskaper för positiv emotionell nytta är “ger en bra belöning åt mig själv”, “gör att jag mår 
bra” och “gör att jag har roligt”. De två första egenskaperna var signifikant högre värderade 
för premiumöl medan egenskapen “gör att jag har roligt” inte uppvisade någon signifikant 
skillnad mellan mainstream och premium.  
 
Med undantag av pris och alkoholhalt som var viktigare för mainstreamöl än för premiumöl 
så kan hypotesen att konsumenter av premiumöl värderar både produktegenskaper och 
varumärkesegenskaper högre för premiumöl än för mainstreamöl bekräftas.  

6.3 Korrelationstester 
 
För att analysera vilka egenskaper som kan sägas ha ett prognosvärde för att förutse 
konsumentens val av respektive varumärke genomfördes ett korrelationstest. 
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Korrelationstestet visar hur olika variabler samvarierar. Variansen representerar den 
genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet och beräknas med formeln: 
 

𝑠! =
(𝑥! − 𝑥)^2  !

!!!

𝑛 − 1
 

Ekvationen för samvariation (covariance) är den samma som för varians med undantaget: att 
istället för att ta kvadraten på skillnaden så multiplicerar vi skillnaden med motsvarande 
skillnad för en annan variabel. Korrelationen (samvariationen) beräknas med formeln:  
 

Cov  (X,Y)=   (!!!!)(!!!!)
!!!

  
 
Att beräkna korrelation är ett bra sätt att ta reda på om två variabler är relaterade till varandra 
(Field 2009). En positiv korrelation indikerar att om en variabel avviker från medelvärdet 
avviker den andra variabeln i samma riktning (Field 2009). Spermans korrelationskoefficient 
användes då det inte kunnat säkerställas att variablerna var normalfördelade. Ett tvåsidigt test 
valdes då inga hypoteser om riktningen på sambanden fanns. Rangordningen för 
ölvarumärken gjordes om så att positiva värden skulle spegla ett positivt samband. Endast 
signifikanta korrelationer redovisas i tabellen nedan.  
 
Tabell 12. Korrelation mellan varumärken och egenskaper 
 
Varumärke Egenskaper Spearmans 

koefficient 
Sig. (2-tailed) 

Staropramen Ålder 
Utbildning 
Öl/vecka 
Kön 

 0,345* 
0,360** 
- 0,461** 
0,325* 

0,013 
0,009 
0,001 
0,02 

Ocean Premiumöl passar bra med mat 
Kunskap 

0,372* 
0,310* 

0,014 
0,043 

Dugges Kunskap 0,321* 0,028 
Carlsberg Mainstream smak 0,300* 0,036 
Pripps Blå Mainstream kvalité 

Mainstream barhäng 
Mainstream gör att jag har roligt 

0,307* 
0,547** 
0,426** 

0,03 
0,00 
0,002 

 
Värdena på Spearmans koefficient ligger mellan +1 och -1 ett värde på +1 betyder att 
variablerna är perfekt positivt korrelerade, om en variabel ökar så ökar den andra variabeln 
proportionerligt (Field 2009). I tabellen ser vi att rankingen av Staropramen är positivt 
korrelerad mot kön, ålder och utbildning och negativt korrelerad mot konsumtionsfrekvens. I 
variabeln kön är män är kodade som 1 och kvinnor som 2, vilket visar att kvinnor rankar 
Staropramen högre än män. Korrelationen med ålder visar på att äldre respondenter rankar 
Staropramen högre. Utbildningsnivån är kodad som 1 grundskola 2 gymnasium 3 högskola 
vilket indikerar att ju högre utbildning respondenterna har ju högre rankar de Staropramen. 
Den negativa korrelationen med konsumtionsfrekvens tyder på att ju lägre konsumtion 
respondenterna angav ju högre rankades varumärket.  
 
Forskning om hur kunskap påverkar preferenser för hantverksöl visar ett samband som tyder 
på att konsumenter som upplever att de har hög kunskap om öl i större utsträckning föredrar 
lokala hantverksöl (Aquilani et al.(2014) och Murray, Martin & O`Neill (2012)). Skulle 
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påståendet stämma även för svenska konsumenter finns det incitament för restauranger och 
bryggerier att genom marknadsföring höja konsumenternas generella kunskaper om öl. Därför 
ställdes följande hypotes: 
 
Hypotes 4: Konsumenter som anser sig ha hög kunskap om öl föredrar lokala 
hantverksöl. 
 
För att svara på denna hypotes så analyserades resultaten från korrelationstestet. Dugges och 
Ocean är med 95 % sannolikhet signifikant korrelerade med respondenternas svar på frågan 
om hur stor kunskap de ansåg sig ha om öl. Korrelationskoefficienten är positiv vilket tyder 
på att det finns ett samband mellan hög kunskap om öl och ratingen för lokala hantverksöl. 
Ingen av de andra varumärkena korrelerade signifikant med kunskap. Eftersom Dugges och 
Ocean är de enda lokala hantverksöl som fanns med i undersökningen så bekräftas hypotesen. 
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7 Diskussion 
Restauranger som vill genomföra en effektiv co-branding måste definiera sin egen målgrupp 
och jämföra den med de målgrupper som attraheras av varumärken som restaurangen 
överväger att samarbeta med.  Intervjuerna indikerar att många restauranger idag arbetar med 
otydliga och breda målgrupper.  En tänkbar förklaring kan vara att restaurangerna inte vill 
utesluta konsumenter utanför målgruppen eller för att de inte klargjort vilka primära 
målgrupper de vill attrahera. Genom att genomföra egna studier av sina nuvarande 
konsumenter kan restauranger få ett bättre grepp om sin primära målgrupp och därmed också 
om sin förmåga att hitta rätta varumärken att bygga sin co-branding med. Intervjuerna visade 
att alla intervjuade restauranger har avtal med sin huvudleverantör av öl och att dessa avtal 
ofta utgjorde en faktisk begränsning av antalet varumärken som de valde mellan då de uteslöt 
andra avtalsbryggerier. Därmed begränsas sannolikt också möjligheterna till effektiv co-
branding men dagens bryggeriavtal verkar vara överordnad möjligheterna till bästa möjliga 
co-branding och ses sällan som en reell begränsning av Food & Beveragecheferna. De stora 
bryggerierna bygger också ut sitt sortiment av både hantverksöl och internationella 
varumärken för att erbjuda ökad valfrihet för sina avtalskunder. 
 
Enkätstudien visade att svenska konsumenter av premiumöl på restaurang ser annorlunda ut 
än vad tidigare forskning visat. I stället för ”unga män med högre utbildning” så dominerades 
denna konsumentgrupp av medelålders män med högskoleutbildning. De allra yngsta 
konsumenterna verkar snarare vara mainstreamkonsumenter, sannolikt av ekonomiska och 
smakmässiga skäl. Tidigare studier har menat att det är åldersgruppen 18-25 som driver 
hantverksvågen framåt men uppsatsens enkätstudie indikerar att det snarare är äldre 
konsumenter som driver den vågen vidare på restaurang. Bland de som valde premiumöl på 
restaurang var det väldigt få kvinnor. Här finns uppenbarligen en potential för restaurangerna 
genom att välja ut fler ölvarumärken som attraherar kvinnliga konsumenter. 
 
Enkätstudien visade att egenskapen pris var signifikant viktigare för mainstreamöl än för 
premiumöl vilket indikerar att konsumenter av premiumöl är mindre priskänsliga än vad 
tidigare forskning visat. Studien utgår från ex post premiumkonsumenter på restaurang medan 
tidigare forskning utgår från konsumenter i allmänhet och inte specifikt i restaurangmiljö. 
Prissättningen av premiumöl på restaurangerna i studien spelar kanske också stor roll där 
premiumöl ofta prissätts med ett lägre relativt merpris än exempelvis på Systembolaget.  
 
Konsumenter av premiumöl var inte heller högfrekventa öldrickare, i varje fall inte enligt 
egen bedömning, snarare medelkonsumenter. Studien pekade på att hög kunskap om öl enligt 
egen bedömning var en bra prognosfaktor för att välja lokala hantverksöl, i detta fall Dugges 
och Ocean. Restauranger som vill öka sin försäljning av hantverksöl och därmed rida på 
hantverksvågen, kan i sin marknadsföring sprida ökad kunskap om olika sorters öl. Mer 
information på menyerna, personal med kunskaper om olika öl och olika event som förklarar 
skillnaden mellan olika ölsorter kan vara åtgärder för att utnyttja den potential som 
hantverksvågen skapat. Ofta mottas den typen av kunskapsöverföring positivt av konsumenter 
och kallas i modern litteratur ”Edutainment” (Ekström & Jönsson 2016). 
 
Egenskaper som lokalproducerat, ekologiskt, ölets geografiska ursprung och varumärkets 
historia var signifikant viktigare för premiumöl. Forskare som Hede (2013) verkar ha rätt när 
hon påstår att konsumenter gärna söker ”a sense of place” där vi kan koppla samman 
varumärket med våra emotionella känslor och att berätta en historia kring varumärket är rätt 
när det gäller premiumöl. Den speciella form av co-branding som omfattar restaurangernas 
försök att skapa rätt geografisk atmosfär och understryka sitt matutbud med ölvarumärken 
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som förstärker den profilen är sannolikt en riktig strategi. Kanske skall ölmenyerna också 
berätta historien bakom varumärket (något som många restauranger missar idag). 
 
Konsumenter av premiumöl var ofta fatölskonsumenter men valde sällan eller aldrig “en stor 
stark” utan var varumärkesmedvetna. Fatölssortimentet på restaurang domineras ofta av olika 
sorters mainstreamöl men fler varumärken för premiumöl bör finnas med i fatsortimentet. Det 
finns en tydlig trend att utbudet av premiumöl på fat ökar men alla restauranger har inte det 
alternativet idag. För lokala hantverksbryggerier kan det vara en bra väg till ökade volymer att 
samarbeta med större bryggerier för att lättare kunna ta sig in i avtalskundernas 
fatölssortiment. Carlsbergs ökade samarbete med Dugges Bryggeri och Poppels Bryggeri är 
ett exempel. 
 
Vilka egenskaper som är viktiga för konsumentens val av premiumöl framgick också av 
studien. Både produktegenskaper (smak, jämn kvalité och ölets råvaror) och 
varumärkesegenskaper värderades högre för premiumöl än för mainstreamöl. 
Produktegenskaper och varumärkesegenskaper hänger ihop och det går inte att säga utifrån 
enkätstudien att produktegenskaper är väsentligt viktigare än varumärkesegenskaper. De 
hänger ihop och precis som tidigare forskning visat så är det viktigt att utveckla både 
produktegenskaper och varumärkesegenskaper om man skall vara framgångsrik på marknaden 
för premiumöl (Aaker 1992), (Orth & Lopecharat 2005).  
 
När det gäller i vilket sammanhang konsumenter föredrar premiumöl så visar studien att 
”passar bra till maten” är viktigare än ”passar bra till barhäng”. Där skiljer sig resultatet från 
tidigare studier exempelvis Aquilani et al. (2014) och Lane (2104) som visar det motsatta 
förhållandet. När det gäller social nytta så menar Orth och Lopcharat (2005) att egenskaper 
som ”varumärket stämmer med min livsstil” hänger samman med konsumentens förstärkning 
av den sociala självupplevelsen och i studien var den egenskapen signifikant viktigare för 
premiumöl än för mainstreamöl. Däremot menade respondenterna att ”gör ett gott intryck på 
mina vänner” inte alls var viktigt – vare sig för premium eller mainstreamöl. När det gäller 
positiv emotionell nytta så var egenskaperna “ ger belöning åt mig själv” och “gör att jag mår 
bra” signifikant förknippade med premiumöl medan “gör att jag har roligt” inte var det. 
 
Det var lätt att urskilja egenskaper som har högt prognosvärde för val av premiumöl. Svårare 
var att hitta egenskaper som har signifikant prognosvärde för ett specifikt varumärke. Ett 
korrelationstest användes där samvariationen mellan egenskaper och varumärken testades för 
de 8 varumärken som ingick i studien. Korrelationstestet visade att det fanns signifikanta 
egenskaper för vissa varumärken men inte för alla. 
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8 Slutsatser 
 
Uppsatsens generella syfte var att ”Undersöka hur restauranger kan utnyttja det ökade 
intresset för hantverksöl genom co-branding med attraktiva ölvarumärken”. Intervjuerna 
visade att det fanns goda exempel på aktiv co-branding, både för förstärkning av 
restaurangernas profil men också för att attrahera de primära målgrupperna. Studien visar 
också att det finns en potential för restauranger att förbättra sin marknadsföring genom att 
förtydliga sin primära målgrupp och därigenom också kunna söka de rätta varumärkena för 
co-branding. Genom att kartlägga vilka egenskaper som är viktiga för konsumenternas val av 
varumärke kan restaurangerna välja ut de varumärken som passar restaurangens profil. 
Studien visar också att avtalsbryggerierna kan utnyttja det ökade intresset för hantverksöl 
genom co-branding med restauranger. För avtalsbryggerier finns det en potential att utöka 
utbudet av hantverksöl. 
 
Målet med uppsatsen var att besvara följande forskningsfrågor: 
 
Hur värderar konsumenter av premiumöl egenskaper som bygger varumärkeskapital? 
De egenskaper som bygger varumärkeskapital för premiumöl bygger både på 
produktegenskaper och på varumärkesegenskaper. Tidigare forsknings slutsatser att det krävs 
både produktegenskaper och varumärkesegenskaper för att nå framgång bekräftas av 
enkätstudien. 
 
Vilka egenskaper kan ha ett prognosvärde för konsumentens val av varumärke? 
Studien visade att det gick att urskilja egenskaper som var signifikanta för fem av åtta 
varumärken. Sannolikt hade det behövts ett större urval konsumenter för att hitta egenskaper 
som kan ge prognosvärde för fler varumärken. 
 
Vilken betydelse har ölutbudet för premiumkonsumenternas val av restaurang? 
När det gäller val av restaurang så är angav respondenterna klart och tydligt att restaurangens 
utbud av premiumöl påverkar deras val av restaurang och att utbudet av mainstreamöl inte var 
så viktigt. Det bekräftar tidigare forskning att Food & Beveragecheferna behöver arbeta med 
att utveckla inte bara sina vinmenyer utan även sina ölmenyer och att det går att stärka sin 
konkurrenskraft genom ett attraktivt ölutbud och en ökad co-branding spännande varumärken. 
 
Finns det en utbudsbegränsning genom restaurangernas finansieringsavtal med 
bryggerierna?  
De bryggeriavtal som förser restauranger med nödvändigt kapital utgör ofta en begränsning 
av tillgängliga varumärken samtidigt som de största bryggeriernas stora sortiment kan 
kompletteras med lokala hantverksöl och därmed också täcka det behov av varumärken som 
kan behövas för framgångsrik co-branding. 
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9 Kritiska synpunkter på studien 
 
Studien använder ett väldigt begränsat urval av konsumenter (då enkätstudien är genomförd i 
restaurangmiljö) vilket skadar generaliserbarheten. Utbudet av restauranger var begränsat till 
restauranger med Carlsberg som huvudleverantör vilket också påverkar generaliserbarheten. 
Studien omfattar inte mainstreamkonsumenter vilket gör det svårt att uttala oss om denna 
grupp, ett alternativ till studien hade varit att använda två oberoende grupper av konsumenter 
mainstream och premium konsumenter. Antalet respondenter var troligtvis för lågt för att 
garantera generaliserbarhet för populationen som studerades.  De signifikanstest som 
redovisas i resultatet antar att samtliga variabler som används är normalfördelade. Ju större 
urval som använd ju större är sannolikheten att variablerna blir normalfördelade (Aczel & 
Sounderpandian 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

10 Förslag till vidare forskning 
 
Konsumentstudien i restaurangmiljö gick bra att genomföra. Hög svarsfrekvens och inga 
störningar i verksamheten på restaurangen. Snarare tvärtom då, flera respondenter reagerade 
positivt. Samtidigt innebar restaurangmiljön att enkäten fick begränsas vad gäller tid och 
komplexitet. I stället för att jämföra premiumöl med mainstreamöl kunde varje respondent ha 
värderat egenskaperna för var och en av de 8 varumärkena likt Orth och Lopecharat (2005) 
studie. Även Likertskalan 1 till 5 kunde ha varit mer komplex genom exempelvis 1 till 10 
vilket troligen hade ökat chansen för mer signifikanta prognosvärden när det gäller 
varumärken.  Men en så tidskrävande enkät bedömdes som för krångligt för att genomföra i 
restaurangmiljö. 
 
Smak var den egenskap som konsumenter av premiumöl värderade högst av alla egenskaper 
(medelvärde 4,61 av 5 möjliga). Tidigare forskning har varit delad när det gäller 
konsumenters förmåga att särskilja olika ölvarumärken smakmässigt. Den forskning som 
genomfördes före hantverksbryggeriernas entré på marknaden pekar mot att konsumenter inte 
kunde skilja ut olika mainstreamöl från varandra.  Guinard et al. (2000) studie som använder 
olika ölsorter visar att det går att särskilja smaker. Almenberg, Dreber och Goldsteins (2014) 
studie var ett blindtest på två stora mainstreamöl och ett internationellt varumärke och där 
lyckades inte konsumenterna hitta rätt. Vidare forskning kring smak som även inkluderar 
hantverksöl vore väldigt intressant. Om inte annat för att slå hål på myten om att konsumenter 
inte kan särskilja mainstreamöl från premiumöl även om det i båda fallen handlar om ljusa 
lageröl. Hantverksbryggerier som experimenterar med olika humleblandningar eller enbart 
använder ”single hop” får även sin ljusa lager att smaka annorlunda. 
 
Restaurangerna är starkt bundna av sina avtal när det gäller att presentera olika varumärken. 
Det vore intressant att studera restauranger som är obundna av avtal och som kan välja fritt 
bland de mest populära varumärkena och se om det har någon effekt på deras totala 
ölförsäljning. Ett annat område som vore intressant att studera vidare är de restauranger som 
har en medveten co-branding strategi med sin ölleverantör och närmare studera effekten på 
försäljning och lönsamhet. 
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12 Bilaga 1.  

12.1 Enkät för konsumentstudien  
 
En undersökning om Öl med alkoholhalt över 4,5 procent 
 
Undersökningen ingår i en D – Uppsats vid Handelshögskolan i Borås. Alla svar är 
helt anonyma och ingen redovisning av individuella svar förekommer. 
 
1. Vilket kön tillhör du?   
 
Man  Kvinna  Hen  
 
2. Vilken åldersgrupp tillhör du?   
 
18- 25   26-33   34-41   42-49  50+ 
 
3. Vad jobbar du med? __________________________  
 
4. Vad har du för utbildning?  
 
Grundskola   Gymnasium   Högskola  
 
5. Hur stor är din ölkonsumtion per vecka i snitt (enheter om 33 cl)?  
 
1 – 3 öl/vecka  4 - 6 öl/vecka   mer än 7 öl/vecka 
 
Gör bedömningar på en skala 1 till 5 där 1 betyder svagt/ mycket osannolikt och 5 
betyder mycket starkt/mycket sannolikt 
 
7. Hur bedömer du dina kunskaper om öl?  
 
1 2 3 4 5 
 
8. Hur sannolikt är det att du beställer en ”stor stark” och inte bryr dig om 
varumärket när du beställer öl på restaurang?    
 
1 2 3 4 5 
 
9. Hur sannolikt är det att du beställer en fatöl på restaurang?   
 
1 2 3 4 5 
 
10. Hur sannolikt är det att du beställer en flasköl på restaurang?   
 
1 2 3 4 5  
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Nedan följer ett antal frågor om hur du värderar olika lageröl. Undersökningen syftar 
till att se om konsumenter värderar ”premium öl” och ”mainstream öl” annorlunda.  
Mainstream öl = Billigaste Fat/flaskölen på restaurangen exempelvis Carlsberg 
export, Pripps blå, Carlsberg Hof, Falcon, Tuborg. 
Premium öl = Dyrare fat/flasköl exempelvis Brooklyn lager, Carnegie Lager, Dugges 
Lager, Ocean lager, Poppels lager och Staropramen. 
 
Hur viktiga är dessa egenskaper när du köper öl på restaurang: 
    Mainstream   Premiumöl 
 
Ölets smak      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ölets färg      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ölets alkoholhalt     1  2  3  4  5   1  2  3  4  5 
 
Ölets jämna kvalité     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ölets pris      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ölets råvaror      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Lokalproducerat     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ekologiskt      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Passar bra ihop med maten   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Passar bra för barhäng    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ölets geografiska ursprung    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ger värde för pengarna    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Varumärkets historia    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Varumärket stämmer med min livsstil  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Gör ett gott intryck på mina vänner  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Ger en bra belöning åt mig själv   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Gör att jag mår bra     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
 
Gör att jag har roligt     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
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Påverkar ölutbudet av respektive kategori ditt val av restaurang?  
  Mainstream     Premiumöl 

 1  2  3  4  5   1  2  3  4  5 
 
Nedan följer 9 varumärken: rangordna dem 1- 9 efter vilka du främst väljer? 
 
1=bäst 9=sämst  
 
Carlsberg Export      ______ 
 
Pripps Blå        ______ 
 
Carnegie Lager       ______ 
 
Brooklyn Lager      ______ 
  
Dugges Lager      ______ 
 
Carlsberg Hof      ______ 
 
Ocean Lager       ______ 
 
Staropramen       ______ 
 
Mitt eget absoluta favoritöl:__________________ ______ 
 

12.2 Frågeformulär för intervjuer med Food & Beveragechefer 
 
En undersökning om Öl med alkoholhalt över 4,5 procent 
Undersökningen ingår i en D – Uppsats vid Handelshögskolan i Borås. 
Restaurangerna kommer att anonymiseras och all individuell information kommer 
också att anonymiseras. 
 
1. Vilken profil har din restaurang? 
 
 
2. Vilken är restaurangens viktigaste målgrupp? 
 
 
3. Vilken åldersgrupp är viktigast för er? 
 
18- 25   26-33   34-41  42-49  50+ 
 
4. Hur viktigt är det att ha rätt ölsortiment? (1-5) 
 
 
5. A, Väljer ni ölsortiment utifrån restaurangens profil? På vilket sätt?  
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B, Tror du att restaurangens varumärke kan påverkas av vilka ölvarumärken ni 
erbjuder kunderna? 
 
6. Hur stor är din valfrihet när det gäller att bestämma vilket utbud av öl ni skall 
ha på restaurangen? 
 
 
7. Hur stor påverkan har ”huvudleverantören” (tex. Carlsberg) på ditt utbud? 
 
 
8. Använder du säljstatistik som grund för dina beslut? (om ja egen eller andra 
restaurangers statistik?)  
 
 
9. Har ni gjort några marknadsundersökningar och frågat vad dina gäster vill 
ha för ölsortiment?  
 
10. Hur många tappstationer (kranar) och varumärken har du på restaurangen? 
 
 
11. Hur ser balansen ut mellan fat och flasköl ut (i volymprocent)? (försäljning) 
 
 
12. Vilket premium-öl säljer ni mest av?  
 
13. Vilket ”mainstream” öl säljer ni mest av? 
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