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Erkännanden 

Under skrivandet av denna uppsats har vi varit i kontakt med flertalet personer som vi vill rikta 

vårt tack till. Främst vill vi tacka de bryggerier som låtit sig själva bli intervjuade och som tagit 

tid från sina späckade scheman för att tillgodose oss med den information som vi behövde. Vi 

tackar Anders Slotte, Simon Vikström och Jonas Rundqvist för deras medverkan. Slutligen vill 

vi även rikta ett tack till de opponenter som följt med oss under arbetets gång. Vi uttrycker vår 

yttersta tacksamhet för den kritik som vi erhållit och som varit till stor hjälp i skrivandet. 

 
Mathias Flink och Johan van Huisstede, Uppsala juni 2014 

 

 

Sammanfattning 

Efter ett sekel fyllt av sammanslagningar, nedläggningar och centralisering på den svenska 

bryggerimarknaden introducerades under mitten av 90-talet en ny trend med inriktning mot 

hantverksbryggd öl. Mikrobryggerierna har varit en del av den svenska bryggeribranschen i 

knappt två decennier men har först på senare år växt sig allt starkare. Autenticitet har sagts 

utgöra en av grundpelarna i modern marknadsföring, något som även gäller för mikrobryggerier 

vars identitet ofta är starkt förknippat med genuinitet. Syftet med studien har varit att undersöka 

hur aktörerna på den svenska mikrobryggeribranschen kopplar autenticitet till sitt varumärke och 

för att besvara frågeställningen har semi-strukturerade intervjuer med tre olika bryggerier 

genomförts. Genom denna studie kan det konstateras att autenticiteten främst är kopplad till 

mikrobryggeriernas hantverksmässighet samt kärleken till bryggandet. Studien indikerar även att 

rollen som ett hantverksbryggeri tycks vara viktigare än rollen som ett mikrobryggeri.  

 

Nyckelord: autenticitet, mikrobryggeri, hantverk, varumärke, craft brewery 
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1. Inledning  

 ____________________________________________________________________________  

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till mikrobryggeribranschen och en introduktion till 

ämnet. Därefter följer en problembeskrivning som leder över till uppsatsens syfte, att undersöka 

hur svenska mikrobryggerier kopplar autenticitet till sina varumärken. 

 ____________________________________________________________________________  

 

1.1 Mikrobryggerier i världen  

Den internationella bryggerimarknaden var under större delen av 1900-talet till stor del styrd av 

ett fåtal stora producenter som genom konsolideringar och uppköp kom att dominera marknaden. 

Dessa producenter gynnades av skalekonomiska fördelar, vilket medförde en närmast 

oligopolistisk situation där de större aktörerna konkurrerade ut de mindre bryggerierna. Först 

under 1970- och 1980-talet vände trenden och nya mindre, så kallade mikrobryggerier
1
, började 

dyka upp och återta marknadsandelar från de större bryggerierna (Carroll & Swaminathan, 

2000). Dessa bryggerier inriktade sig på en hantverksmässig och småskalig tillverkning av mer 

speciella och annorlunda ölsorter. Med tiden växte produktionsvolymerna och dem som tidigare 

benämndes som mikrobryggerier kallas idag för hantverksbryggerier (Voight, 2013). Även om 

mikrobryggerierna har ökat i storlek är en stor del av deras varumärken fortfarande förknippade 

med autenticitet vilket i sin tur är kopplad till deras hantverksmässiga metoder och kvalitativa 

produkter. (Beverage Industry, 2011). Mikrobryggeritrenden hade sitt ursprung i Storbritannien 

och spred sig därifrån vidare till USA och sedermera till andra länder (Nationalencyklopedin). 

Mikrobryggerierna står idag endast för en liten del av marknaden. De förväntas dock att växa 

inom de kommande åren och fortsätta ta marknadsandelar från de större bryggerierna (Howlett, 

2014).  

                                                
1 Benämningen av ett mikrobryggeri skiljer sig åt beroende på vilket land som avses. I Sverige finns det ingen 

lagstadgad gräns för hur stort ett mikrobryggeri får vara, utan man hänvisar oftast till att bryggeriet har en småskalig 

och hantverksmässig produktion. Det är dock något striktare i USA, där gränsen enligt amerikanska 

intresseorganisationen Brewers Association går vid en årlig produktion av 15 000 tunnor öl (ungefär 1 800 000 

liter). Termen hantverksbryggeri används för bryggerier som tillverkar större volymer men samtidigt använder sig 

av hantverkarmässiga metoder i sin produktion. (Brewers Association). 
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1.2 Mikrobryggeribranschens framväxt på den svenska marknaden 

I Sverige introducerades trenden för mikrobryggd öl under mitten av 1990-talet då den första 

vågen av mikrobryggerier gjorde entré på marknaden. Utvecklingen faciliterades av att Sverige 

gick med i EU, vilket underlättade nystartandet av bryggerier (Thurfjell, 2013). Under några år 

växte mikrobryggerierna växte i antal och ett flertal nya bryggerier grundades. Tillväxten 

fortsatte till 1999 då Systembolaget införde en ny lagerhållningsstrategi, vilket missgynnade och 

slog hårt mot de mindre bryggerierna (Bark, 2014). Under 2000-talet ökade antalet nystartade 

mikrobryggerier igen och när Systembolaget 2010 ändrade sin policy för lokala producenter 

fullkomligt exploderade marknaden. På bara tre år tredubblades antalet mikrobryggerier 

(Härnqvist, 2013). Utvecklingen har lett till att det idag finns över 130 svenska mikrobryggerier, 

något som kan jämföras med de 20 som var verksamma i början av 1990-talet (Berglund, 2014). 

Enligt en undersökning utförd av Novus Opinion varierar intresset för mikrobryggd öl i landet. 

Starkast är det i storstadsregionerna, där drygt hälften av invånarna känner till begreppet 

(Galatea, 2014). Det stora antalet nystartade mikrobryggerier har inneburit att bryggerierna idag 

trängs på en marknad med ett begränsat antal konsumenter. Något som har gjort det allt viktigare 

för bryggerierna att profilera sig. I Danmark som har haft en liknande utveckling, har 

konkurrensen mellan bryggerierna blivit för stor och majoriteten av företagen går idag med 

förlust (Rasmusson, 2010). Om utvecklingen i Sverige blir densamma återstår att se. 

 

1.3 Systembolagets roll i utvecklingen av den svenska mikrobryggeribranschen 

Den svenska alkoholförsäljningen är en unik på så sätt att staten har monopol på försäljning av 

vin, sprit och starköl. Det statliga Systembolaget är därför den överlägset största återförsäljaren 

av alkoholhaltiga drycker och står för 63 % av den totala försäljningen i landet (Ramstedt, 

Lindell & Raninen, 2013). Den resterande delen säljs via barer, restauranger och även 

livsmedelsbutiker, som har rätt att sälja lågalkoholhaltiga drycker. Detta innebär att det är vitalt 

för landets bryggerier att finnas med i Systembolagets sortiment och följaktligen är det den 

viktigaste möjligheten ett företag har för att nå ut till sina konsumenter. Systembolaget har tre 

huvudsakliga sortiment; det ordinarie sortimentet, beställningssortimentet samt det lokala 

sortimentet. Det senaste utökades 2010 när Systembolaget ändrade sin inköpspolicy för att ge 

butikerna möjligheter att bredda sitt sortiment med lokalt producerade varor (Systembolaget, 
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2010). Detta är något som inneburit en explosionsartad framväxt av mikrobryggerier. Trots detta 

har det riktats kritik mot Systembolaget från bland annat Lauri Pappinen (2013). Han beskriver 

hur en vara som säljer för bra kan försvinna ur Systembolagets sortiment. Huruvida en produkt 

ska få finnas kvar i sortimentet beror på hur bra den säljer. Ifall ett litet bryggeri som saknar 

kapacitet för att masstillverka öl säljer slut av en populär sort innebär detta att produkten till 

nästa räkneperiod är slut. Följden blir att varan kommande period säljer för dåligt för att få finnas 

kvar och således åker ur sortimentet. Svårigheterna för de mindre aktörerna blir följaktligen att 

det kan vara problematiskt att kombinera en småskalig och hantverksmässig produktion med 

Systembolagets krav på att varorna ständigt skall finnas i lager.  

 

1.4 Mikrobryggerier och rock’n’roll-faktorn 

Mikrobryggeritrenden kom som en motreaktion till den masstillverkade och industriella ölen 

producerad av de stora bryggerikoncernerna. Många av de nya aktörerna antog en upprorisk och 

rebellisk framtoning och har byggt sitt varumärke på att vara autentiska. Ett exempel är det 

uppmärksammade skotska bryggeriet BrewDog som genom sin marknadsföring har lyckats 

skapa en rörelse kring vad de kallar, riktig öl. BrewDog har byggt sitt varumärke på att blanda 

hantverksmässiga tillverkningsmetoder med en modern image. Där bland annat innovativa och 

ibland provocerande produktnamn varit en del i deras marknadsföringsstrategi (Datamonitor, 

2009). Bryggeriet har antagit en rebellisk roll där de systematiskt kritiserar vad de kallar dålig öl. 

Exempelvis har de under parollen “We Hate Bad Beer” producerat en video som visar hur 

bryggeriets grundare förstör de industriella producenternas öl med golfklubbor (BrewDog, 

2010). En av de bidragande orsakerna till bryggeriets framgång är deras strategiska användning 

av internet och sociala medier. Till exempel har ölbloggar varit ett sätt för bryggeriet att etablera 

sitt varumärke och bekräfta sin hantverksmässiga skicklighet. Detta är ett exempel på hur 

mikrobryggerier kan bygga sina varumärken kring autenticitet och på så sätt differentiera sig. 
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1.5 Forskningsfråga och syfte 

Den forskningsfråga som aktualiseras är: 

 

Hur går mikrobryggerier på den svenska markanaden tillväga för att koppla autenticitet till sitt 

varumärke? 

 

Denna uppsats ämnar undersöka den svenska mikrobryggeribranschen och hur aktörerna på 

denna marknad arbetar för att koppla autenticitet till sitt varumärke. Uppsatsen syftar till att 

utveckla och testa den existerande teorin på området och bidra med ny kunskap.  
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2. Teori    

 ____________________________________________________________________________  

Följande kapitel ämnar ge redogöra för det teoretiska ramverket                                 

frågeställningen. Kapitlet mynnar ut i en beskrivning av de begrepp som utgör             

arbetet och avslutas med en tabell av de tre typerna av autenticitet. 

 ____________________________________________________________________________  

 

Tidigare studier av den amerikanska mikrobryggeribranschen av Wesson & Figueiredo        

har visat att en av de vi ti aste parametrarna   r att ett mikrobryggeri s all l c as i 

 r   eri ranschen  r att de inte ri tar in si  mot ett   r  rett mar nadsse ment   idare 

 ramh ller  ors arna att det  r vi ti t att  n ta en lo al   ran rin  till varum r et   r att 

konsumenterna ska kunna skapa en relation med det.  m   reta et inte  o userar lokalt leder det 

till att de i h  re  rad  on urrerar med de st rre a t rerna p  mar naden  en  on urrenssituation 

som inte  r   nnsam   r det lilla mi ro r   eriet   enna tes   r st d av   aminathan        

som menar att det  r vitalt   r mi ro r   eriernas  verlevnad att de anpassar sina produ ter och 

inriktar sig på speciella kundsegment. Carroll och Swaminathan (2000) diskuterar hur 

amerikanska mikrobryggerier försöker via profilering särskilja sig själva från de stora 

bryggerierna. De definierar vad som är hantverksbryggt öl och vad som utgör ett riktigt 

mikrobryggeri. Författarna liknar mikrobryggeriernas strategi vid en social rörelse där målet är 

att utbilda och utmana konsumenters uppfattning om vad som är riktig öl samt att kritisera 

massproducenternas värderingar och produktionsmetoder.  

 

2.1 Varumärke 

Enkelt beskrivet är ett varumärke ett namn, benämning, symbol, tecken, design eller en 

kombination av dessa som syftar till att utmärka och särskilja ett företags produkter eller tjänster 

(Kotler & Armstrong, 2012:255). Varumärket är dock mer än så, det består av materiella men 

främst immateriella egenskaper som differentierar ett företags produkter från deras konkurrenter 

(Kotler & Keller, 2006:274). Varumärket kan, i konsumentens ögon, tillföra ett adderat värde på 

en produkt och kan ge företagen en komparativ fördel gentemot sina konkurrenter (Aaker, 

2002:8 & 190). Falonius (2010:40f) beskriver att kundupplevda värden figurerar på tre olika 
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nivåer, funktionella-, emotionella- och självuttryckande värden. De funktionella värdena bygger 

på hur väl produkten löser det aktuella problemet. Det emotionella handlar om vilken känsla 

produkten utger och det självuttryckande värdet definieras av hur väl personen kan sympatisera 

med varumärket och vilken bild anhängaren av varumärket får i andra människors ögon. För ett 

företag är det därför viktigt att varumärket har ett ytterligare värde utöver produktens funktion, 

eftersom det bidrar till att skapa ett mervärde för konsumenten. 

 

Varumärken är i grunden livlösa objekt och för att en konsument ska kunna skapa en relation 

med ett varumärke måste det humaniseras (Aaker, 1999). Brown (2010) argumenterar för att 

konsumenter vanligtvis föredrar humaniserade varumärken eftersom de har lättare att relatera till 

dem. Det finns ett antal strategier som företag kan använda sig av i en humaniseringsprocess. 

Enligt Kniazeva (2011) är fördelen med ett personifierat varumärke att det framstår som mindre 

kommersiellt och mer äkta. Hede och Watne (2013) diskuterar att företag kan humanisera 

varumärken genom att koppla det till “a sense o  place”   en kan vara kopplad till verkliga eller 

fiktionella hjältar, myter eller folksagor och erbjuder ett alternativt sätt att humanisera ett 

varumärke. Aaker (1997) beskriver hur varumärken kan kopplas till, och inneha olika 

personlighetsdrag. Dessa bidrar till att skapa en känsla för produkten i konsumenternas 

medvetande, vilket kan ha en inverkan vid en eventuell köpprocess. Vidare uttrycker Fournier 

(1998) att varumärken kan liknas vid en partner och att det kan utvecklas olika sorters relationer 

mellan varumärken och kunder. Med hjälp av personlighetsdragen beskrivna av Aaker (1997) 

kan företag positionera sitt varumärke utifrån den karaktär som man vill förmedla till sina 

konsumenter. Den relation som uppstår mellan konsument och varumärke påverkas av 

varumärkets personlighetsdrag och när relationen är inledd blir den en del av konsumentens 

uppfattning om varumärket (Fournier, 1998).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning indikerat på att mikrobryggerier måste särskilja sig 

från de större och mer etablerade bryggerierna för att ha möjlighet att ta marknadsandelar 

(Wesson & Figueiredo, 2001; Swaminathan, 1998). Studier av den amerikanska 

mikrobryggerierindustrin har visat att de amerikanska mikrobryggerierna framgångsrikt har 

positionerat sig som tillverkare av hantverksöl med en kärlek till arbetet som de stora 

bryggerierna saknar (Carroll & Swaminathan, 2000). Mikrobryggerierna har på ett lyckat sätt 
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format konsumenternas uppfattning om de inneboende personlighetsdrag som deras varumärken 

besitter. Ett av de grundläggande personlighetsdragen som mikrobryggerierna försöker förmedla 

är uppriktighet som beskriven av Aaker (1997). Detta personlighetsdrag kan mikrobryggerierna 

använda sig av som ett sätt att differentiera sig själva ifrån de större bryggerihusen. 

Mikrobryggerierna kan knyta sin identitet till uppriktighet och därigenom fylla varumärket med 

en känsla av autenticitet. Denna känsla kan i sin tur användas som ett sätt att ladda varumärket 

med emotionella och självförverkligande värden. Vilket kan få konsumenter att känna sympati 

för mikrobryggeriernas hantverksmässiga och småskaliga produktion. Det autentiska utgör 

därmed en viktig del i processen att förse produkterna och varumärket med ett adderat värde. 

 

2.2 Autenticitet 

Beverland, Lindgreen & Vink (2008) beskriver autenticitet som ett sätt för företag att positionera 

sitt varumärke. För att autenticiteten inte ska urvattnas i marknadsföringen, vilket setts som ett 

möjligt problem (Beverland & Luxton, 2005; Fine, 2003), är det viktigt att det sker på ett diskret 

sätt snarare än att slänga budskapet i ansiktet på konsumenten. Autenticitet kan fungera som ett 

slags undermedvetet filter för konsumenter som avgör ifall de kommer att uppmärksamma ett 

reklambudskap eller inte. Innan informationen i reklambudskapet bearbetas måste budskapet 

uppfattas som autentiskt av mottagaren (Chalmers, 2008). Detta kan i ett mikrobryggeris fall 

göras genom att på etiketten använda sig av ett bildspråk eller en design som får konsumentens 

tankar att leda till traditionell tillverkning. Spiggle, Nguyen & Caravella (2012) skriver att ordet 

handlar om genuinitet och att företag måste, både invändigt och utvändigt klara av att leva upp 

till det budskap man avser att ge. McAuley och Pervan (2014) beskriver dock hur det irländska 

bryggeriet Guinness på ett lyckat sätt har använt autenticitet i sin marknadsföring. Även om 

företaget producerar sin öl i över 50 olika länder har de lyckats kopplat en bild av företagets 

produkter som genuint irländska.  

 

En känsla av autenticitet kan tillföra ett immateriellt värde till ett varumärke men begreppet är 

brett, vilket gör det svårt att använda som huvudsakligt begrepp. Denna uppsats kommer därför 

att använda Beverland, Lindgreen och Vinks (2008) modell om autenticitet från deras artikel om 

hur konsumenter uppfattar marknadsförd autenticitet. Modellen delar in autenticitet i tre former, 
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äkta
2
, approximerad

3
 och moralisk autenticitet

4
. Ett företag kan välja att använda sig av en eller 

flera av dessa delar i syfte att fylla sitt varumärke med en känsla av autenticitet. Modellen bygger 

på tidigare forskning av bland annat Grayson och Martinec (2004) och Beverland (2005). Dessa 

begrepp kommer att användas i syfte att besvara uppsatsens frågeställning. Då modellen saknar 

tydlig avgränsning mellan hur de tre typerna av autenticitet klassificeras har dessa förtydligats 

och definierats (se tabell 1).  

 

2.2.1 Äkta autenticitet 

Beverland, Lindgreen och Vink (2008) beskriver äkta autenticitet som något som är eller tros 

vara originalet och inte en imitation eller en kopia. För att betraktaren ska kunna göra en 

bedömning av att objektet är äkta måste det förekomma någon slags verifikation på att objektet 

är autentiskt. Denna verifikation kan stödjas av objektiva källor som exempelvis certifikat och 

expertutlåtanden eller av företaget själv, genom att visa en faktisk koppling till historia och 

tradition i sin marknadsföring. Författarna beskriver att bryggerier kan illustrera sin 

hantverksmässiga eller traditionella produktion med hantverkare involverade i bryggeriprocessen 

för att försäkra konsumenten om bryggeriets äkthet. 

 

Grayson och Schulman (2000) beskriver hur konsumenter kan uppfatta objekt som äkta 

autentiska om objektet har en konkret förbindelse till en speciell eller historisk händelse eller 

person. Det är inte nödvändigtvis produkten i sig som är speciell utan värdet finns i den faktiska 

kopplingen, ett värde som en imitation inte kan göra anspråk på. Den äkta autenticiteten kan 

därför innebära att två identiska objekt har olika värden i betraktarens ögon. Det objekt som 

uppfattas som äkta har ett högre värde än det som uppfattas som en kopia.  

 

                                                
2 Begreppet har översatts från engelskans ”pure authenticit ” 
3 Be reppet har  versatts  r n en els ans ”approximative authenticity” 
4 Begreppet har översatts från engelskans ”moral authenticit ”  



 9 

2.2.2 Approximativ autenticitet 

Beverland, Lindgreen och Vink (2008) beskriver approximativ autenticitet som något som ger 

känslan eller intrycket av att vara äkta och begreppet fokuserar på konsumentens generella 

känsla för objektet eller varumärket. Den approximativa autenticiteten skiljer sig från den äkta 

genom att den stödjer sig på symboliska antydningar snarare än på en faktisk verifikation. 

Konsumenter jämför dessa antydningar med sin egen uppfattning om vad som är autentiskt och 

bedömer objektets autenticitet utifrån sin egen referensram (Grayson & Martinec, 2004). 

Bedömningen bygger således på att betraktaren har någon form av föregående kunskap eller 

förväntningar om objektet. Ett objekt kan därför uppfattas som autentiskt även om det enbart är 

en replika av ett original.  

 

Hede och Watne (2013) menar att ett varumärkes historia kan uppfattas som autentiskt trots att 

historian i sig är sprungen ur fiktion, folksagor eller myter. Vidare förklarar författarna hur 

bryggerier kan antyda en historisk eller fiktionell koppling till sitt varumärke för att skapa en 

känsla av autenticitet. Den approximativa autenticiteten grundar sig på att uppfylla konsumenters 

uppfattning om vad som är autentiskt snarare än att faktiskt bevisa den.  

 

2.2.3 Moralisk autenticitet 

Enligt Beverland, Lindgreen & Vink (2008) ger den moraliska autenticiteten konsumenterna 

känslan av att varumärket förenas med deras moraliska värderingar. Författarna framhåller att det 

som särskiljer den moraliska autenticiteten från den äkta och approximativa är att varumärkets 

ålder eller historiska kopplingar saknar avsevärd betydelse så länge det finns en hängivenhet till 

traditionella eller hantverkliga metoder. Det är således viktigare med passionerade och kreativa 

tillverkare, där kärlek till hantverket och inte ekonomiska intressen är den främsta drivkraften.  

  

Napoli, Dickinson, Beverland och Farrelly (2013) fann att konsumenters uppfattning om ett 

varumärkes moraliska autenticitet kopplades till ifall varumärket uppfattades som uppriktigt eller 

ärligt. Denna uppfattning grundades främst på om företaget eller varumärket uppfyllde 

konsumenters förväntningar om trohet till sina rötter och genuinitet i sina avsikter. Beverland 

(2009:76f) beskriver vidare hur företag kan erkänna sina tillkortakommanden och brister för att 
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på så sätt uppvisa ärlighet och i förlängningen genuinitet. För att framhäva ett varumärkes 

moraliska autenticitet kan företag antyda eller verifiera sitt engagemang för hantverksmässiga 

och traditionella produktionsmetoder som överensstämmer med deras konsumenters moraliska 

värderingar.  

 

 

Tabell 1. En förtydligande tabell över de tre typerna av autenticitet som beskrivet av Beverland, Lindgreen och Vink 

(208) 

 

 

 

 

 

 

Autenticitet Syfte Exempel 
Äkta Att ge en garanti för 

varumärkets autenticitet 
och genuinitet 

- Expertutlåtanden 
- Utmärkelser 
- Certifikat 
- Bildbevis på hantverkarmässig produktion 
- Verifiera en koppling mellan varumärket och en plats eller 
person 

Approximativ Att ge en känsla av att 
varumärket är autentiskt 
genom att antyda 
kopplingar till historia 
och tradition 

- Design eller bildspråk som symboliserar autenticitet 
- Antyda en koppling mellan varumärket och en plats eller 
person 
- Reproduktion av något äkta autentiskt 

Moralisk Att ge en känslan av att 
varumärket är autentiskt 
och genuint i enlighet 
med konsumenters 
moraliska värderingar 

- Antyda eller verifiera en passion för hantverket 
- Antyda eller verifiera att varumärket är troget till sina 
rötter 
- Antyda eller verifiera en kreativitet i produktionen 
- Förena varumärket med konsumenters moraliska 
värderingar 
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3. Metod  

 ____________________________________________________________________________  

I detta kapitel ges en redogörelse för metodansatsen samt vilka tillvägagångssätt som tillämpats 

under arbetets gång.  

 ____________________________________________________________________________  

3.1 Val av metod 

Denna uppsats ämnar ge en djupgående redogörelse för kopplingar mellan verklighet och teori. 

För att undersöka denna koppling är en fallstudie att föredra som undersökningsmetod. 

Fallstudien är lämplig att använda när en undersökning syftar till att gå in på djupet och besvara 

frågorna, hur och varför (Yin, 2009:9). Fallstudien kan även vara lämplig som 

undersökningsstrategi för att testa och ifrågasätta tidigare forskning samt bidra med att belysa 

nya forskningsfrågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:147). Det finns en del kritik mot 

fallstudien som metod, den består dels av kritik mot generaliserbarheten av fallstudiens resultat 

samt att det finns en större risk för att undersökarens partiskhet kan komma att påverka arbetet i 

jämförelse med andra undersökningsmetoder (Yin, 2009:72). Fallstudier är inte att föredra när 

syftet är att ge generaliserbara resultat för en population på grund av det begränsade antalet 

respondenter. Däremot kan de med fördel användas när syftet är att expandera och generalisera 

teoretiska påståenden eftersom det kan bidra med en djupare och mer ingående analys av 

problemet (Yin, 2009:10). Genom att följa en metodologisk arbetsstruktur likt den beskriven av 

Yin (2009) och arbeta systematiskt minimeras risken för att undersökarens partiskhet influerar 

resultatet. Denna arbetsstruktur går ut på att först utforma en forskningsdesign, planen för 

arbetet. Där målet är att formulera undersökningens syfte och påstående samt beskriva hur data 

ska tolkas och förenas med undersökningens övergripande frågeställning. Det andra steget är att 

förbereda datainsamlingen. Intervjufrågor formuleras, intervjuobjekten väljs ut och 

intervjustrukturen definieras. Det tredje steget är att samla in data och i det fjärde och sista steget 

sker operationaliseringen, data analyseras och kopplas till uppsatsens teoretiska ansats. Yin 

(2009:53) argumenterar för att flertalet intervjuer i en fallstudie är att föredra eftersom det ökar 

generaliserbarheten av upptäckterna. 
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3.2 Forskningsdesign 

Uppsatsen har en deduktiv ansats där data och frågeställning analyseras utifrån ett fördefinierat 

teoretiskt ramverk. För att besvara frågeställningen används ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Vilket är en icke-standardiserad undersökningsmetod som används främst för att besvara 

frågeställningar om vad, hur och varför (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:146). Den kvalitativa 

metoden har sin styrka i att den kan ge sammanhang och struktur till en komplex verklighet och 

öka förståelsen för sociala processer (Holme & Solvang, 1997:78f). Metoden bidrar även till en 

ökad flexibilitet, vilket kan öka informationsvärdet och bidra till att skapa en djupare kunskap 

om det fenomen studien ämnar undersöka. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod 

eftersom det bidrar till att skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

ämne som studeras (Holme & Solvang, 1997:101). Intervjuerna antar en semi-strukturerad form, 

vilket innebär att de följer en förbestämd lista av frågor eller ämnen men där strukturen på 

intervjun är flexibel och formen på intervjun kan variera (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009:320). Styrkan med denna form ligger i flexibiliteten som ger möjlighet att förklara 

komplexa ämnen då det ger respondenterna möjligheten att utveckla sina svar samt intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:328). Svagheten med denna 

intervjuform är att det föreligger en risk för att intervjuaren påverkar intervjuobjektet genom 

kommentarer, tonläge eller med annat icke-verbalt beteende, vilket i sin tur kan påverka den 

intervjuades svar. Det föreligger även en risk för att intervjuarens förutfattade meningar och egna 

tankar kan influera dennes tolkning av svaren (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:326). För att 

undvika att egna handlingar och tankar påverkade resultatet användes öppna frågor (se appendix 

1). Fördelen med dessa är att frågorna ej blir ledande, samtidigt som respondenten lämnas friare 

utrymme för sina svar. 

 

För att öka trovärdigheten av den information som samlats in är det av avsevärd vikt att 

informationen samlas in från olika källor (Yin, 2009:115). I första hand har informationen från 

intervjuerna legat till grund för analysen men även sekundära källor har använts. De sekundära 

källorna, som litteratur och vetenskapliga artiklar, har använts för att bygga upp en teoretisk 

bakgrund och för att öka förståelsen för ämnesområdet. De medverkande företagens 

marknadsföringskanaler undersöktes både före och efter intervjutillfällena. Dels för att 

uppenbara intressanta teman och uppslag för intervjun men även för att kontrollera de svar som 
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respondenterna gav. Denna metod kallas triangulering och syftar till att de olika källorna ska 

styrka varandra och ge en mer övergripande och övertygande helhetsbild (Yin, 2009:116).  

 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Urval 

Företagen var tvungna att uppfylla kriterierna (i) vara baserade i Mälardalsområdet, (ii) 

klassificeras som ett mikrobryggeri enligt den amerikanska definitionen (se fotnot 1), (iii) inte 

vara ägda eller delägda av en större bryggerikoncern. Kriterierna ställdes upp för att möjliggöra 

intervjuer ansikte mot ansikte samt för att få ett representativt urval av respondenter.  

 

Urvalet till uppsatsen valdes ut genom vad Denscombe (2009:37) beskriver som ett subjektivt 

urval. Denna metod är att föredra då det finns respondenter som troligtvis kommer att kunna 

bidra med mer värdefull information. Så var fallet i uppsatsen eftersom det finns mikrobryggerier 

som är så pass nystartade att de ännu inte hunnit forma sin identitet. Urvalsmetoden ger också 

möjlighet att välja ut bryggerier med olika bakgrund i syfte att få in mer övergripande 

information om branschen. Som respondenter valdes därför ett etablerat bryggeri (Gamla 

Slottskällans Bryggeri), ett företag som kontraktsbrygger
5
 (Train Station Brewery) samt ett 

relativt nystartat bryggeri (Modernist Brewery). Syftet med detta urval var att få bredare och mer 

representativ information om branschen än om tre liknande företag valts ut. Då uppsatsen ämnar 

gå in på djupet men samtidigt ha en grund för generaliserbarhet, valdes tre stycken företag. På 

detta sätt kan mer djupgående intervjuer genomföras samtidigt som de insamlade data inte 

riskerar att bli alltför omfattande.  

 

För att komma i kontakt med de aktuella bryggerierna kontaktades de via telefon eller e-post i 

syfte att först ge en beskrivning av det aktuella ämnet, samt för att boka tid för en eventuell 

intervju. Två av intervjuerna genomfördes på plats i bryggeriernas egna lokaler. Den tredje 

intervjun gjordes via telefon, i enlighet med respondentens önskemål. Innan intervjuerna 

inleddes gavs en beskrivning till arbetets syfte och de intervjuade fick även möjligheten att själva 

ställa frågor om intervjuns innehåll. Hos de bryggerier som besöktes på plats genomfördes även 

                                                
5
 Ett kontraktsbryggeri har ingen egen tillverkning utan anlitar ett annat bryggeri för att producera sin kommersiella 

volym (Brewers Association) 
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en rundvandring i bryggeriets lokaler. Detta för att få en generell bild kring företagets 

tillverkning och verksamhet. Det företaget som intervjuades via telefon (Train Station Brewery) 

brygger sin kommersiella volym hos Gamla Slottskällans Bryggeri men har sin 

produktframtagning i egna lokaler. 

  

3.3.2 Intervjuguide 

Med tidigare forskning som stöd inleddes intervjuerna med enkla och allmänna frågor. Detta för 

att minska risken för stress och besvär för respondenten. Enligt Wärneryd (1990:86) är det 

fördelaktigt att inleda med allmänna frågor ifall respondenten skulle reagera på en jobbig fråga, 

vilket skulle kunna påverka svaren på framtida frågor. Har de flesta frågor redan ställts blir 

skadan inte lika stor som om frågan hade ställts vid inledningen. 

 

Som hjälpmedel till intervjun skrevs en intervjuguide (se Appendix 1) med centrala ämnen, 

vilken användes som mall för samtalen. Enligt Dalen (2008:31) är en intervjuguide att 

rekommendera vid en semistrukturerad intervju eftersom den innehåller de teman och frågor som 

intervjun ämnar täcka. Samtidigt öppnar den upp möjligheten för följdfrågor vilka kan bidra till 

en mer djupgående diskussion kring undersökningens frågeställning. Innan varje intervju 

undersöktes respondenternas marknadsföringskanaler i syfte att säkerställa att intervjuguiden 

fylldes med relevanta frågor och uppslag. Frågorna i intervjuguiden delades in i två områden, det 

budskap företaget vill nå ut med och hur de förmedlar detta budskap. Vidare delades områdena 

in i olika delar, bakgrund, identitet, produkter och marknadsföring. Detta för att försöka få en 

helhetsbild av företagens arbete för att förmedla autenticitet.  

 

3.3.3 Genomförande 

Av de tre intervjuer som genomfördes gjordes två i bryggeriernas egna lokaler. Detta är något 

som rekommenderas av Holme & Solvang (1997:107) som skriver att det är viktigt att 

intervjuerna sker i en trygg miljö. På grund av respondentens önskemål genomfördes den sista 

intervjun via telefon. Enligt Denscombe (2009:30) tar telefonintervjun med sig det personliga 

inslaget och tvåvägskommunikationen mellan författare och respondent från intervjuer ansikte 

mot ansikte. Nackdelen är dock att den visuella kontakten försvinner, vilket i somliga fall kan 
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vara problematiskt. Däremot ansågs fördelarna med utökad information väga tyngre än 

nackdelarna med datainsamlingsmetoden, varför intervjun ändå genomfördes. 

 

Intervjuerna pågick i 45 till 75 minuter och då respondenterna gav sitt medgivande, spelades de 

även in. Dalen (2008:33) rekommenderar inspelning eftersom det är viktigt att få med 

informanternas egna ord, samtidigt som det bör meddelas om användandet innan. För att minska 

risken för tekniska problem användes två enheter för att spela in ljudet. Genom detta kunde fokus 

läggas på konversationen med respondenten, vilket bidrog till ett mer flytande samtal. För att 

bibehålla ett öppet diskussionsklimat läts respondenterna tala fritt med så liten inverkan från 

intervjuarna som möjligt. Detta medförde att de olika intervjuerna hade olika grad av struktur, 

där den första med Gamla Slottskällan Bryggeri var av mer strukturerad natur medan de två sista 

var mer öppna.   

 

Dalen (2008:66) skriver att det finns tre typer av data, verbal, icke-verbal och kontext. 

Nackdelen med inspelning är att endast verbal data framkommer, för att även få med de andra 

typerna av data fördes anteckningar under de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte. 

Transkribering av intervjuer är en tidskrävande process och omfattningen av denna uppsats är 

tidsbegränsad. Det föreligger även en risk för att fokus hamnar på de data som erhållits snarare 

än på analysen (Dalen, 2008:65), varför transkribering inte genomfördes.  

 

3.4 Operationalisering 

För att analysera resultaten utgår uppsatsen från det teoretiska ramverket och med hjälp av detta 

har centrala begrepp och definitioner översatts till områdesfrågor. Med denna översättning har 

det insamlade materialet kategoriserats för att göra det möjligt att mäta abstrakta begrepp, som 

exempelvis approximerad autenticitet. Analysen har utgått från vilken roll autenticitet har i 

mikrobryggeriers varumärke och hur den används av företagen för att forma konsumenters 

uppfattning om autentiska varumärken. Definitionen av autenticitet har använts som bas för 

utformningen av intervjuguiden (se Appendix 1) och för att bibehålla en röd tråd i intervjuerna. 

Analysen grundar sig på ett sökande av samband och mönster i det insamlade materialet. 

Grundförutsättningen för att analys av data ska kunna genomföras är att de struktureras utifrån de 

tre typerna av autenticitet, se tabell 2 (Holme & Solvang, 1997:146).  
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Typ av Autenticitet Kategorisering 

Äkta autenticitet Verifiering av autenticiteten 

Approximerad autenticitet Symbolisering av autenticiteten 

Moralisk autenticitet Verifiering eller symbolisering av 

företagets värderingar  

Tabell 2. Kategorisering av de tre typerna av autenticitet 

 

3.5 Källkritik 

3.5.1 Kritik om respondenter 

Då intervjuerna i detta fall har skett med ägarna av bryggerierna kan personerna tänkas ha 

mycket goda kunskaper om de företeelser som eftersöks. Enligt Holme & Solvang (1997:104) 

kan detta dock innebära vissa problem eftersom ägarna i dessa fall kan ge övertygande men 

förskönande och förvrängda svar på frågor rörande verksamheten. Denna fara har dock hafts i 

åtanke vid intervjuerna, vilket minskat risken för felaktig information. En genomgång av 

företagens marknadsföringskanaler har även genomförts både innan och efter intervjuerna för att 

verifiera att den erhållna informationen överensstämde med verkligheten. 

  

3.5.2 Kritik om sekundära källor 

De litterära källorna som används i uppsatsen har utvärderats källkritiskt. Utgångspunkten i 

källkritiken har varit författarnas trovärdighet och status enligt de krav som Denscombe 

beskriver (2009:301f). Merparten av uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av vetenskapliga 

artiklar, vilka före publicering har blivit undersökta och godkända av experter inom området. 

Dessa artiklar är även frekvent citerade av andra forskare inom ämnesområdet vilket bidrar till en 

ökning av deras pålitlighet. De böcker som använts i uppstatsen har skrivits av ansedda författare 

som har erkänt stor kunskap inom området. För att ytterligare öka trovärdigheten har en mängd 

olika källor använts för att komplettera, kritisera och problematisera uppsatsens teoretiska grund. 
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4. Resultat   

 ____________________________________________________________________________    

I följande kapitel kommer de intervjuade bryggerierna att introduceras. Därefter följer en 

presentation av de svar som erhållits. Resultaten presenteras i kronologisk ordning, var bryggeri 

för sig. De data som erhållits delas in i två områden, bryggeriets budskap samt hur de förmedlar 

detta budskap. 

 ____________________________________________________________________________  

   

4.1 Intervjuperson: Anders Slotte, Gamla Slottskällans Bryggeri  

Intervjupersonen från Gamla Slottskällans Bryggeri (Slottskällan) är Anders Slotte, VD och 

ägare till bryggeriet. Slottskällan grundades 1997 i Uppsala och är ett av Sveriges äldsta nu 

verksamma mikrobryggerier. Under åren har företaget genomgått flertalet strukturella 

förändringar, 2003 gick bryggeriet i konkurs men överlevde genom en omstrukturering. Anders 

Slotte har ägt bryggeriet sedan 2009 och Slottskällan är idag ett av Sveriges största 

mikrobryggerier. Förutom den egna produktionen kontraktsbrygger företaget även öl åt mindre 

aktörer som saknar kapacitet att brygga kommersiellt.  

 

4.1.1 Budskap  

Anders Slotte berättar att budskapet Slottskällan vill förmedla till sina konsumenter är att de är 

ett litet bryggeri som tillverkar öl med smakrikedom och variation. Namnet Slottskällan kommer 

ursprungligen från området nedanför Uppsala Slott men har enligt Slotte ingen större roll i 

företagets identitet och den historiska kopplingen används inte på något speciellt sätt i 

marknadsföringen av bryggeriet. Han berättar att rollen som ett lokalt bryggeri och den lokala 

anknytningen ändå är primärt för företaget och att rollen som mikrobryggeri inte är lika viktigt. 

Han berättar vidare att den svenska benämningen av ett mikrobryggeri handlar om att bryggeriet 

har en småskalig och hantverksmässig produktion och att det utomlands, framförallt i USA, finns 

en st rre “roc ’n’roll”-faktor inbakad i begreppet. Där är identiteten som uppstickare och 

utmanare till den standardiserade massproducerade lagerölen stark. Utomlands är 

mikrobryggerierna även en större maktfaktor och inflytandet på marknaden är större än i Sverige. 

Han spår dock att mikrobryggerierna kommer att ta större marknadsandelar på den svenska 

marknaden och på sikt växa sig starkare. Det Slotte främst vill framhäva i marknadsföringen är 
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bryggeriets hantverksmässiga och kvalitativa tillverkning. Han berättar exempelvis att företaget 

brygger ekologiskt och glutenfritt öl, främst för att förmedla bryggeriets hantverksskicklighet 

snarare än att nå ut till ett visst kundsegment. Slotte berättar vidare att de ingredienser som 

företaget använder skiljer sig åt beroende på vilken typ av öl och från vilket land ölsorten 

kommer ifrån. Råvarorna som ingår i bryggningen är starkt kopplat till ölsortens ursprung. 

Exempelvis används amerikansk humle vid tillverkning av amerikanskstilad öl för att tillföra den 

smak som är typisk för denna ölsort.  

 

4.1.2 Förmedling  

Anders Slotte berättar att bryggeriet inte har råd med vanlig annonsering i tv, tidningar och radio 

eftersom de har begränsade resurser för marknadsföring. Företaget måste därför förlita sig på 

alternativa marknadsföringskanaler för att nå ut med sitt budskap. Anders Slotte berättar att de 

viktigaste plattformarna för Slottskällan är Facebook, bloggar, ölprovningar, branschtidningar 

och ölmässor. Det finns ett flertal bloggar som skriver om mikrobryggerier och öl. För 

ölentusiaster är dessa ett sätt att följa trender inom branschen samt upptäcka nya bryggerier. Han 

berättar att när nya ölsorter bryggs brukar företaget skicka ut varuprover till vissa bloggare i 

syfte att få dem att uppmärksamma företagets produkter. Kontinuerlig tillverkning av nya 

ölsorter bidrar på detta sätt med gratis publicitet och hjälper till att föra företagets budskap 

vidare. Anders Slotte nämner att även om företaget inte har råd att annonsera i pressen så händer 

det att lokala tidningar kommer på besök och intervjuar företaget. Vidare berättar han att dessa 

intervjureportage dock tenderar att bli ytliga men att han försöker att trycka på det lokala, 

mikrobryggda och hantverksmässiga i förhoppningen att detta ska komma med i tidningen. Det 

som skrivs om bryggeriet, både av bloggar och tidningar försöker Slotte lyfta fram genom att 

publicera det via företagets Facebooksida.  

 

Ölmässor är en populär företeelse inom bryggeribranschen, det är en mötesplats för fackfolk, 

journalister, ölintresserade och potentiella kunder. Enligt Slotte ger dessa mässor möjligheten att 

knyta kontakter med branschfolk och samtala med konkurrenter för att utbyta kunskap och idéer. 

Han berättar vidare att närvaron på ölmässorna även syftar till att upprätthålla bryggeriets namn i 

konsumenternas medvetande. Under de flesta av dessa ölmässor uppmärksammas även de bästa 

ölsorterna och nyheterna med priser och utmärkelser. Dessa är åtråvärda och Slotte berättar att de 
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är användbara för marknadsföringen av bryggeriet eftersom de ger en sorts kvalitetsstämpel på 

företagets produkter. Slottskällan har själva vunnit ett antal priser på ölmässorna och Slotte 

hävdar att de är noga med att framhäva dessa utmärkelser i sin marknadsföring. Han berättar att i 

likhet med omdömen från bloggare och tidningar så framhävs dessa via deras Facebooksida men 

de förekommer även under beskrivningarna över företagets produkter på deras hemsida. Slotte 

nämner även att dessa utmärkelser sitter upphängda i den ölprovningslokal som finns i företagets 

lokaler. Utmärkelserna är där för att visa att bryggeriet har funnits med en tid och för att visa upp 

för besökarna att ölen håller en viss klass. Företaget anordnar ölprovningar och rundvandringar i 

bryggeriet ungefär en gång i månaden. Enligt Anders Slotte sker detta både av ekonomiska skäl 

men de syftar även till att marknadsföra sig lokalt samt till att utbilda konsumenter om öl.  

 

Anders Slotte berättar att förpackningen av produkten är viktig eftersom den är till för att locka 

konsumenten. Företagets produkter har ingen vild eller upprorisk design, som en del andra 

mikrobryggerier använder sig av. Han berättar att bryggeriet försöker skapa en enhetlig design 

som ska utmärka företagets produkter. De har använt sig av lite olika stilar genom åren och hade 

tidigare en mer klassisk utformning av etiketterna. Idag arbetar de med ett rikare bildspråk som 

syftar till att symbolisera ölsorterna och dess ursprung. Slotte visar två exempel på detta. En 

ölsort med engelskt ursprung som de döpt till London, som symboliseras med en bild av 

Westminister Palace och Big Ben (se bild 1 i Appendix 2). Det andra exemplet Vrak, anspelar på 

att den jästsort som använts vid tillverkningen återfanns i en oöppnad ölflaska ombord ett fartyg 

som sänktes utanför Öland för drygt 90 år sedan.  

 

 



 20 

4.2 Intervjuperson: Simon Vikström, Train Station Brewery 

Intervjupersonen från Train Station Brewery (Train Station) är Simon Vikström som är en av de 

tre grundarna av bryggeriet. Train Station grundades 2011 av Simon Vikström, Colin Nordström 

och Per-Johan Thörn i Knivsta. Bryggeriet ingår i en ny våg av svenska mikrobryggerier som 

inleddes efter det att Systembolaget ändrade sin inköpspolicy för lokalproducerade produkter 

2010. Bryggeriet är ett så kallat kontraktsbryggeri, deras kommersiella volym bryggs av 

Slottskällan men bryggeriet tar fram sina egna recept och brygger själva upp de första mindre 

provsatserna i egna lokaler.  

 

4.2.1 Budskap  

Vikström berättar att budskapet bryggeriet vill nå ut med till sina konsumenter är att de tillverkar 

kvalitativ öl med mycket smak. De riktar sig inte till konsumenter som dricker för att bli 

berusade, utan till dem som dricker för att de tycker om smakrik öl. Vidare berättar han att 

företaget till en början riktade in sig på folkölsmarknaden eftersom de ansåg att det saknades 

alternativ för kvalitativa och smakrika folköl. Målet var att visa att hantverksmässig öl inte 

enbart behövde vara reserverad för starkölsmarknaden. Idag har bryggeriet breddat sitt sortiment 

och säljer även starköl på Systembolaget. Vikström berättar att de i första hand ser sig själva som 

ett “cra t  re er ”
6
 och inte ett mikrobryggeri eller lokalt bryggeri. Enligt honom har ordet 

mikrobryggeri tidigare varit synonymt med kvalitet, och är det fortfarande i hög grad. Han 

berättar dock att den senaste utvecklingen inom mikrobryggeribranschen med ett stort antal nya 

aktörer hotar denna föreställning. Han påpekar att det är enkelt att brygga öl men svårt att brygga 

bra öl och många av de mindre bryggerierna som startas upp har svårt att hålla kvaliteten uppe.  

 

Då företaget startades var det tänkt att de skulle brygga i en gammal nedlagd tågstation. De fick 

då idén till namnet Train Station Brewery vilket skulle vara ett sätt att profilera sig utifrån den 

platsen där ölen skulle bryggas. Det visade sig dock att de inte skulle kunna brygga den kapacitet 

som efterfrågades i den lokal de hade, varför de valde att kontraktsbrygga hos Slottskällan. 

Namnet och den gamla tågstationen har även en roll i utformandet av deras varumärke och 

produkter. Vikström berättar att namnet och den gamla nedlagda tågstationen har varit 

inspirationen till det ameri ans a “vilda v stern” och det allm nna järnvägstema som är 

                                                
6
 Ett craft brewery är den amerikanska benämningen på ett hantverksbryggeri. 
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genomgående i deras design. Vidare berättar han att företaget även har en genomgående 

amerikansk stil i sitt sätt att brygga, med emfas på amerikanska ingredienser. Detta beror till stor 

del på att en av grundarna, Colin Nordström, den mest kunniga inom ölbryggning, kommer från 

Kalifornien, USA.  

 

4.2.2 Förmedling  

Vikström berättar att företagets främsta marknadsföringskanal är word of mouth och bryggeriet 

förlitar sig på att människor som dricker deras öl sprider namnet vidare. Han förklarar att deras 

närvaro på sociala medier är en del av denna strategi. Han berättar att Train Station försöker vara 

selektiva i sitt urval och förklarar att de endast publicerar information som de anser är så pass 

intressanta för människor att läsa, att de i sin tur kan tänka sig att dela informationen vidare. De 

vill främst att bryggeriets produkter ska tala för sig själva. Vikström berättar att de utmärkelser 

och recensioner som företaget har fått, bland annat av ölsällskapet Gambrinus och tidningen 

Göteborgs-Posten, är något de gärna publicerar. Vidare berättar han att detta är något som kan 

komma att bli viktigare i framtiden, ifall hans förutsägelse om en ökad variation på kvaliteten för 

mikrobryggd öl visar sig stämma. Utmärkelserna och omdömena kan då komma att användas för 

att legitimera bryggeriets produkter, för att på så sätt differentiera sig själv från de bryggerier 

som håller lägre kvalitet. 

 

Vikström berättar att företaget inte har något samarbete med några bloggar, utan låter istället 

bloggarna höra av sig till företaget. De kan sedan välja huruvida de vill skicka ut varuprov eller 

inte. En annan viktig del i marknadsföringen är enligt Vikström ölmässor. Han berättar att det 

viktigaste under dessa mässor är att få träffa konsumenter och visa upp sina produkter för att 

skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke. Att ställa upp i tävlingar för att försöka vinna 

utmärkelser är en annan del i deras arbete på dessa mässor. 

 

När det gäller förpackningen av företagets öl försöker bryggeriet hålla en enhetlig design. 

Etiketten ska enligt Vikström symbolisera den typ av öl som flaskan innehåller. Även namnet är 

viktigt och ska anspela på typen men även på smaken av ölen. De namn som företagen benämner 

sina produ ter med  r enli t  i str m  “ ln rdi a”  F reta et har exempelvis en  l som de d pt 
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till The Hoppy One (se bild 2 i Appendix 2), vilket anspelar på det amerikanska ordet för humle
7
 

och det faktum att ölen har en humlerik karaktär. Ett annat exempel är deras Groundbreaker, en 

öltyp som ursprungligen bryggdes av tyska gruvarbetare. Namnet alluderar både till ölsortens 

ursprung och att bryggeriet försöker vara nyskapande
8
 genom att gå ifrån originalreceptet och 

blanda in nya smaker. På baksidan av etiketterna har de en kort bakgrundshistorik om ölen och 

en kort beskrivning av bryggeriet. De har även en lageröl som de har döpt till Lawbreaker. Enligt 

Vikström en smakrik öl vars namn syftar till att de försöker bryta lagen mot den traditionella 

lagern, en ölsort som vanligtvis inte har så mycket smak. 

 

 e har  ven citat som “This Beer is Not La om” och “ m du inte ver li en  illar  l    p n  ot 

annat” p  sina eti etter   etta  enli t  i str m    r att   rt dli a att deras produ t inte  r en 

vanlig öl och för att locka smakintresserade konsumenter snarare än gemene man. Det kan vara 

en till synes något kaxig framtoning men enligt Vikström försöker inte bryggeriet att ha en 

rebellisk roll och kritisera de större bryggeriernas öl. Han hävdar att de inte har någon avsikt att 

trycka ner något annat bryggeri, utan att de snarare vill lyfta företag som de anser gör något bra.  

 

 

 

 

                                                
7 Humle betyder hops på engelska 
8 Svenska för ordet groundbreaking  
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4.3 Intervjuperson: Jonas Rundqvist, Modernist Brewery 

 nterv upersonen  r n  odernist Bre er    odernist   r  onas  und vist  en av  em  rundare 

av det Stockholmsbaserade mikrobryggeriet. Modernist grundades 2012 och ingår likt Train 

Station i den nya vågen av mikrobryggerier som inleddes efter Systembolagets polic  ndrin  

      Br   eriet  r lo aliserat i stadsdelen Lil eholmen i  toc holm och huserar i ett 

konstnärskollektivs lokaler. Företaget fick tillstånd att sälja sina produkter via Systembolaget 

först 2014 och vid intervjutillfället hade företagets produkter endast funnits till försäljning i två 

veckor.  

 

4.3.1 Budskap  

Rundqvist berättar att budskapet företaget vill nå ut med är att de är konstnärliga, vetenskapliga 

och experimentella. Vidare berättar han att de skulle kunna vara Liljeholmens lokala bryggeri, 

men att de inte ville att det geografiska läget skulle vara det primära i deras identitet.  De vill 

istället bygga sitt namn kring något de kan stå för och då samtliga har en bakgrund inom 

experimentell vetenskap valde de att bygga sitt varumärke kring det experimentella och 

vetenskapliga. Eftersom företaget huserar i ett konstnärskollektiv, samt att Rundqvist arbetar 

inom grafisk design kom även den konstnärliga aspekten in. 

 

Modernist har planer på att i framtiden växa sig större, dock tillåter dagens lokal inte en högre 

kapacitet. Detta innebär att de kan komma att bli tvungna att hitta ett nytt ställe att brygga på. 

Rundqvist tror dock inte att flytten skulle innebära problem för företagets konstnärliga identitet 

då det mesta av det kreativa och konstnärliga arbetet utformas av dem själva, vilket de kan ta 

med sig till den nya lokalen. Rundqvist berättar att de har inspirerats mycket av de bryggerier 

och den öl som bryggs av mikrobryggerier i Storbritannien och USA och den rörelse de har 

skapat kring mikrobryggd öl. Exempelvis åsyftar namnet på bryggeriet, Modernist, på att 

företaget vill brygga modern öl. Det vill säga en öl som bryter mot den standardiserade lagerölen 

som de större bryggerierna tillverkar. Han berättar att inspirationen dock främst genomsyrar 

bryggandet och inte marknadsföringen av bryggeriet. Han anser att de amerikanska och brittiska 

mikrobryggerierna, däribland BrewDog, ofta har en lite för rebellisk och framförallt grabbig 

framtoning gentemot de större bryggerierna och att detta tillvägagångssätt inte skulle fungera i 
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Sverige. De vill framställa sig själva på ett smartare och mindre grabbigt sätt, med mer fokus på 

sina egna produkter. 

 

För närvarande är tillverkningsprocessen delvis manuell och en stor del av arbetet är gjort för 

hand. Rundqvist berättar att det till stor del beror på bryggeriets storlek och att de har planer på 

att i framtiden skala upp verksamheten. Han berättar vidare att det handgjorda är en del av deras 

identitet men anser inte att det är den viktigaste delen. Han nämner att han tror att en betoning på 

ekologiska produkter hade varit en starkare angreppspunkt för att locka konsumenter. Han 

berättar även att bryggeriet har planer på att expandera och att de då skulle vara tvungna att ge 

upp en del av det handgjorda arbetet på grund av logistiska och ekonomiska aspekter. Han anser 

dock att det inte är det handgjorda i sig som är det viktiga i deras varumärke, utan att det istället 

är bryggeriets identitet och vad den signalerar. Vidare berättar han att även om de skulle skala 

upp verksamheten skulle det hantverksmässiga delvis fortfarande finnas kvar. Han anser att det 

går att vara ett stort mikrobryggeri men ändå ha kvar den hantverkliga touchen i tillverkningen. 

Slutligen berättar han att de inte riktigt är säkra på ifall de ska titulera sig själva som ett 

mikrobryggeri eller ett hantverksbryggeri. Han berättar dock att de har valt att kalla sig själva för 

ett mikrobryggeri för att det är den mest välkända benämningen för ett mindre bryggeri men att 

vad de vill stå för är en hantverksmässigt framställd öl. 

 

4.3.2 Förmedling  

Rundqvist berättar att korsningen mellan det konstnärliga och det vetenskapliga är genomgående 

i Modernists varumärke. Han berättar att det är viktigt för dem att bibehålla denna koppling och 

vara noga med vad de visar upp. Ett exempel han tar upp är namnet på bryggeriets produkter 

vilka anspelar på vetenskapliga koncept och fenomen. Exempelvis den första öl de namngav, 

Stockholm Syndrome (se bild 3 i Appendix 2). Den första tanken bakom namnet var att få in 

staden Stockholm som hänvisning till deras geografiska ursprung. Namnet syftar även på ett 

välkänt tillstånd inom psykologin och utifrån detta har de byggt en historia om ölet. De anspelar 

på att konsumenterna har hållits gisslan av de större bryggerierna och deras själlösa och 

massproducerade öl, och att nu kommer lilla Modernist Brewery för att rädda dem. Han berättar 

vidare att detta är en genomgående angreppspunkt i namngivningsprocessen. De utgår från en 

vetenskaplig term eller fenomen för att sedan bygga en historia om ölen med koppling till det 



 25 

vetenskapliga. Illustrationen på etiketten är bryggeriets konstnärliga tolkning av det 

vetenskapliga fenomenet. På detta sätt hävdar han att de kan förmedla bryggeriets kärnvärden, 

det vetenskapliga och det konstnärliga. 

 

Etikettexten är skriven på engelska men detta beror enligt Rundqvist främst på att bryggeriet 

funderar på export i liten skala. Han berättar vidare att bryggeriet försöker vara noggranna med 

hur de framställer sig själva, samt att det är viktigt att bryggeriet bibehåller sin identitet och inte 

slarvar med den. En stor del av denna identitet utgörs av deras experimentella ansats, Rundqvist 

berättar att tanken bakom deras lanseringsplan är att försöka sticka ut lite. Han berättar att de har 

bryggt ölen för att de ska ha mycket karaktär och smak. Han förklarar att tanken är att i 

framtiden experimentera mer med recepten och exempelvis blanda in nordiska smaker i ölen. 

 

Rundqvist berättar att de förmedlar den hantverksmässiga aspekten tydligt i sin marknadsföring, 

dels på etiketterna men även på deras sociala mediekanaler. Modernist förekommer både på 

Facebook och på fotodelningsapplikationen Instagram. Bryggeriet har fått en del omnämnanden 

och omdömen på olika ölbloggar, något som Rundqvist berättar att de är snabba på att förmedla 

via sin Facebooksida. Vidare berättar han att bryggeriet inte har något samarbete med någon 

blogg och skickar i dagsläget inte ut några varuprov på eget bevåg. Däremot nämner han att de 

har delat ut provexemplar till de bloggare som själva besökt bryggeriet. Rundqvist nämner även 

att de försöker lyssna på vad folk på sociala medier säger och försöker vara så öppna och 

transparanta som möjligt. Han nämner som ett exempel att de har haft problem med varierad 

kvalitet med en av bryggeriets ölsorter. Detta har de kommunicerat ut till sina följare på sociala 

medier. Rundqvist berättar att de inte vill hymla med att de försöker förbättra sin öl och nämner 

att öppenheten är mycket viktig för företaget. Företaget har även en hemsida, som för tillfället är 

under utvec lin    und vist  er ttar att den s a ha en desi nad och “art ”   nsla  ver si    r att 

överensstämma med Modernists varumärke. Modernist säljer förutom på Systembolaget även sin 

öl på olika restauranger och barer i Stockholm. Rundqvist berättar att de har en medveten strategi 

för var de säljer sina produkter, eftersom de vill bli förknippade med en viss typ av ställen.  
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5. Analys  

 ____________________________________________________________________________    

Detta kapitel ämnar presentera analysen av de data som erhållits under intervjuerna. Analysen 

grundar sig på en jämförelse mellan de empiriska resultaten och den teoretiska bakgrunden. 

Kapitlet är uppdelat efter de tre typerna av autenticitet: äkta, approximerad och moralisk. 

 ____________________________________________________________________________  

  

5.1 Äkta autenticitet 

Den äkta autenticiteten beskrevs i teorin som att ge en garanti för varumärkets autenticitet och 

genuinitet. 

5.1.1 Analys 

Samtliga bryggerier vittnar om att det inte är det småskaliga i sig som utgör den äkta 

autenticiteten utan det är hantverket och produkternas kvalitet som är i fokus. Benämningen 

mikrobryggeri används främst som ett vedertaget begrepp för att särskilja de mindre 

hantverksbryggerierna ifrån de större bryggerikoncernerna. En gemensam uppfattning bland 

bryggerierna är att den kvalitativa aspekten främst förmedlas genom utmärkelser och recensioner 

från externa källor. Eftersom denna typ av kvalitetsintyg stödjs på objektiva grunder och 

bryggerierna själva saknar möjlighet att påverka verifikationen ses den som en legitimerande 

äkthetsstämpel i likhet med vad Beverland, Lindgreen och Vink (2008) beskriver. Bryggerierna 

kan själva inte generera denna typ av autenticitet men de kan öka sannolikheten att den skapas. 

Ett exempel på detta är när Slottskällan och Train Station deltar på ölmässor. Ett annat exempel 

är när Slottskällan vid nylanseringar skickar ut varuprover till utvalda bloggar. På detta sätt kan 

bryggerierna öka möjligheten att yttre aktörer uppmärksammar företagets produkter. Den 

kontinuerliga tillverkningen av nya ölsorter som bryggerierna vittnar om, kan därför bidra till att 

sprida äkthet eftersom nya produkter väcker mer uppmärksamhet och är mer benägna att testas 

än gamla produkter.  
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Den äkta autenticiteten kan enligt Beverland, Lindgreen och Vink (2008) även verifieras genom 

att belysa den hantverksmässiga metoden i tillverkningen. Modernist framhäver detta när de 

skildrar det handgjorda arbetet i bryggeriprocessen via sociala medier. Slottskällan anordnar i sin 

tur ölprovningar och rundvandringar i bryggeriet och får på så sätt möjligheten att bekräfta sin 

hantverksmässighet personligen. Bryggerierna använder sig av olika strategier för att förmedla 

den äkta autenticiteten. Modernist påvisar det handgjorda i sitt hantverk medan Train Station 

fokuserar på att framhäva de omdömen och utmärkelser som bryggeriet har tilldelats. 

Slottskällan trycker på sina utmärkelser men framhäver också bryggeriets hantverksmässighet 

under sina ölprovningar. Samtliga bryggerier framhäver att de anpassar sina ingredienser efter 

den typ av öl som produceras, vid tillverkning av exempelvis amerikanskstilad öl används 

amerikansk humle. På detta sätt kan bryggerierna försäkra konsumenten om att deras produkter 

är äkta. Slottskällan kan även med sin öl Vrak visa på en konkret förbindelse till en historisk 

händelse, vilket enligt Grayson och Schulman (2000) kan uppfattas som äkta autentiskt av 

konsumenter.  

 

5.2 Approximativ autenticitet 

Den approximativa autenticiteten beskrevs i teorin som att ge en känsla för att varumärket är 

autentiskt genom att antyda kopplingar till historia eller tradition. 

5.2.1 Analys 

Samtliga bryggerierna arbetar med symbolik i sin marknadsföring vilket i enlighet med 

Beverland, Lindgreen och Vink (2008) syftar till att ge konsumenter en känsla av att 

bryggerierna är autentiska. Exempelvis är namnen på bryggeriet och dess produkter ett sätt att 

antyda en koppling till sitt ursprung eller till en plats, person eller händelse. Slottskällan är det 

enda bryggeriet som inte lägger någon tonvikt på att framhäva en koppling mellan sitt ursprung 

och namnet på bryggeriet i sin marknadsföring. Både Train Station och Modernist antyder tydligt 

denna koppling utåt. I Train Stations fall handlar det om en koppling till den faktiska tågstation 

som var tänkt att utgöra företagets bryggerilokal. För Modernist alluderar namnet till att 

bryggeriet vill vara modernt och brygga nyskapande öl.  
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I linje med vad Beverland, Lindgreen och Vink (2008) beskriver syftar bryggeriernas 

produktnamn till att på olika sätt symbolisera innehållet i flaskan, men även för att alludera till 

bryggeriets ursprung. Modernist har döpt sina öl efter vetenskapliga koncept och antyder på detta 

sätt upphovsmännens rötter inom vetenskapen. Train Station använder sig av olika strategier i sin 

namngivning. Dels anspelar de på sin koppling till den fysiska tågstationen med exempelvis 

deras Off The Rails. Dels anspelar de på sitt amerikanska ursprung och det vilda västerntema 

som genomsyrar varumärket. Bägge bryggerierna anknyter genom detta sina respektive ägares 

personliga historia till varumärket. Slottskällan har inget tydligt övergripande tema som 

genomsyrar företagets produkter. De använder sig också av symboliserande produktnamn men i 

deras fall anspelar oftast namnen på ölsorterna snarare än på bryggeriets historia. Exempelvis 

anspelar deras London till ölsortens engelska ursprung.  

 

Modernist har planer på att i framtiden framhäva en koppling till sitt svenska ursprung genom att 

blanda in klassiska nordiska smaker i sina öl. Genom att laborera med smakerna vill bryggeriet, 

utöver den nordiska kopplingen, framhäva ägarnas bakgrund inom experimentell forskning. 

Förutom vetenskapen har bryggeriet även en koppling till konsten med sitt bryggeri som är 

lokaliserat i ett konstnärskollektivs lokaler. Denna korsning av vetenskap och konst antyder de i 

sin marknadsföring. Exempelvis i designen av etiketterna, vilket är en konstnärlig tolkning av de 

vetenskapliga koncept som deras produkter är döpta efter. Även logotypen är inspirerad av denna 

korsning av vetenskap och konst. Den blandar grekiska bokstäver, vilka är vanligt 

förekommande inom vetenskapen tillsammans med tavelramar vilka ska symbolisera den 

konstnärliga inramningen av varumärket.  

 

5.3 Moralisk autenticitet 

Den moraliska autenticiteten beskrevs i teorin som att ge känslan av att varumärket är autentiskt 

och genuint i enlighet med konsumenters moraliska värderingar.  

5.3.1 Analys 

Den moraliska autenticiteten ämnar övertyga konsumenten om att bryggeriet är genuint och 

överensstämmer med konsumentens moraliska värderingar om autenticitet. Slottskällan erbjuder 

exempelvis ett ekologiskt sortiment för att visa för konsumenterna att de värnar om miljön. 

Modernist visar upp en öppenhet när de erkänner kvalitetsskillnader i produktionen till sina 
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konsumenter, vilket enligt Beverland (2009) antyder en genuinitet. Samtliga bryggerier 

framhäver sin kärlek till hantverket för att särskilja sig själva från de massproducerande 

 r   erihusen   odernist  ritiserar den massproducerade  s  ll sa  len med sin  toc holm’s 

Syndrome medan Train  tation tr c er p  att “ m du inte ver li en  illar  l    p n  ot annat”  

På detta sätt försöker bryggerierna anspela på att de skiljer sig från den industriella och 

massproducerade lagerölen. På så sätt kan företagen, förenligt med Carroll och Swaminathan 

(2000), överensstämma företagets värderingar med konsumenternas egna. Modernist bekräftar 

sin hantverksmässighet genom att skildra den handgjorda processen via sociala medier. Train 

Station framhäver de utmärkelser och priser deras öl har tilldelats för att framhäva sin 

hantverksskicklighet. Slottskällan framhåller också sina utmärkelser men försöker även förmedla 

sitt hantverk genom att brygga teknologiskt avancerad öl. Inget av bryggerierna uttrycker någon 

vilja att trycka ner någon annan enskild aktör men alla profilerar sig som ett alternativ till de 

större bryggerierna. 

 

Både Train Station och Modernist försöker på ett humoristiskt sätt kommunicera med hjälp av 

sina produ tnamn  Exempel p  detta  r n r Train  tation anv nder si  av ” ln rdi a” namn där 

det krävs viss kunskap om öl för att förstå budskapet. Modernist använder på ett liknande sätt 

vetenskapliga termer för att kommunicera med sin kundgrupp. På detta sätt antyder de båda 

bryggerierna en trogenhet till sina rötter och indikerar på så sätt en genuinitet i sina avsikter i 

enlighet med Napoli, Dickinson, Beverland och Farrelly (2013). Modernist är selektiva i sitt 

urval av restauranger och pubar där de vill visa upp sina produkter eftersom de vill att deras 

varumärke ska förknippas med den kultur som dessa utstrålar. På så vis kan företaget brygga 

kopplingen mellan konsumentens värderingar och bryggeriets varumärke i överenstämmelse med 

Beverland, Lindgreen och Vink (2008).  
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6. Slutsats  

 ____________________________________________________________________________  

Detta kapitel ämnar besvara uppsatsens frågeställning: 

 

“H    å   ik    y    i   på          k     k        i               k pp         ici     i    i   

       k ?” 

 ____________________________________________________________________________   

 

F r att  esvara  r  est llnin en har en  valitativ studie  enom  rts med semi-strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Sammanlagt genomfördes intervjuer med tre olika 

respondenter. Efter det att data samlats in delades den upp i två delar, budskapet och 

förmedlingen av budskapet. Med detta som utgångspunkt analyserades informationen utifrån den 

teoretis a modellens tre delar    ta  approximerad och moralis  autenticitet  F r att   rt dli a 

modellen genomfördes en tydligare avgränsning och beskrivning av modellens tre delar. 

   

Den första slutsatsen som kan dras är att bryggerierna antyder och verifierar sin autenticitet på 

olika sätt. En autenticitet som främst är kopplad till hantverksmässighet och en kärlek till 

bryggandet. Hantverksmässigheten förmedlas dels genom bekräftelser som exempelvis 

utmärkelser, vilka legitimerar kvaliteten på företagets produkter och dels genom illustrationer av 

bryggeriernas tillverkningsprocess. Det kan vara svårare för ett mer nystartat bryggeri som 

exempelvis Modernist att bevisa sina produkters kvalitet i jämförelse med ett mer etablerat 

bryggeri som till exempel Slottskällan. Däremot kan det vara enklare för det mindre bryggeriet 

att förmedla det hantverkliga i form av det handgjorda arbetet. Kärleken till hantverket antyds 

genom exempelvis namngivningen av bryggeriernas produkter och med innovationen i 

bryggningen. Således skiljer sig strategierna de olika bryggerierna använder sig av för att 

förmedla sin autenticitet.  
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En annan slutsats som kan dras är att de olika bryggerierna har olika tillvägagångssätt för vad de 

knyter sin autenticitet till. Train Station och Modernist framhäver den tydliga kopplingen mellan 

ägarna och bryggeriets varumärke och knyter autenticiteten till denna koppling. Slottskällan 

knyter främst sin autenticitet till sitt hantverk, vilket kan ha sin förklaring i att Slottskällan inte 

längre ägs av den som grundade bryggeriet. Det kan också tilläggas att rollen som ett 

hantverksbryggeri är viktigare än rollen som ett mikrobryggeri. Vilket möjligen kan förklaras av 

den något vaga svenska definitionen av ett mikrobryggeri.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mikrobryggerierna kopplar autenticitet till sitt 

varumärke genom att dels bekräfta sitt hantverk och dels genom att visa sin kärlek till 

bryggandet och de värderingar som bryggeriet står för. Studien indikerar att det finns likheter 

mellan hur svenska mikrobryggerier väljer att framställa sig själva men att de strategier de 

använder sig av skiljer sig åt. I tabell 3 återfinns en sammanfattning över de strategier som 

bryggerierna använde sig av för att förmedla autenticitet.  

 Tabell 3. Sammanfattande tabell över resultaten för de tre typerna av autenticitet med utgångspunkt från tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

Autenticitet Syfte Observerade exempel 

Äkta Att ge en garanti för 

varumärkets autenticitet 

och genuinitet 

- Recensioner från objektiva källor 

- Utmärkelser 

- Bildbevis på hantverkarmässig produktion 

- Rundvandringar och ölprovningar i bryggeriet 

- Verifiera en koppling till en historisk händelse 

Approximativ Att ge en känsla av att 

varumärket är autentiskt 

genom att antyda 

kopplingar till historia och 

tradition 

- Design eller bildspråk som symboliserar autentiska produkter 

- Antyda kopplingar till bryggeriets historia och ursprung 

Moralisk Att ge en känslan av att 

varumärket är autentiskt 

och genuint i enlighet med 

konsumenters moraliska 

värderingar 

- Framhäva sin kärlek till hantverket 

- Distansera sig från kommersiella massproducenter 

 - Antyda eller verifiera kreativitet eller innovation i 

tillverkningen 

- Förena varumärket med konsumenters värderingar 

- Framhäva en trogenhet till sina rötter 
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7. Intresset för studien 

 ____________________________________________________________________________  

I följande kapitel reflekteras det över vilket intresse denna uppsats kan ha för allmänheten.  

 ____________________________________________________________________________  

 

Eftersom det den senaste tiden har blivit trendigt med mikrobryggerier är vi av uppfattningen att 

intresset för uppsatsen är stort. Autenticitet är centralt i mikrobryggeriers varumärke vilket gör 

att det kan tänkas finnas ett intresse från mikrobryggeribranschen. Uppsatsen kan vara av intresse 

för nystartade mikrobryggerier för att ge en vägledning om hur nuvarande aktörer på marknaden 

har gått tillväga för att knyta autenticitet till sina varumärken. Det kan också tänkas vara 

intressant för redan etablerade företag att studera hur andra mikrobryggerier har valt att 

framställa sig själva. Därutöver är den svenska mikrobryggeribranschen relativt outforskad och 

denna uppsats ämnar brygga en del av den kunskapsklyfta som finns. Med detta i åtanke bör 

denna studie ge en inblick i hur svenska mikrobryggerier arbetar för att förmedla sin autenticitet 

till konsumenter, vilket förhoppningsvis kan förenkla etableringsprocessen för nya företag i 

branschen. 
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8. Studiens trovärdighet  

 ____________________________________________________________________________  

I detta kapitel diskuteras studiens trovärdighet, validitet och reliabilitet.   

 _____________________________________________________________________ 

Syftet med uppsatsen var att undersöka den svenska mikrobryggeribranschen. Invändningar kan 

göras mot att urvalet har begränsats till Mälardalen och att samtliga företag verkar inom samma 

geografiska område. Däremot valdes tre företag med olika bakgrund något som bidrar till att öka 

generaliserbarheten och applicerbarheten för resultaten på hela marknaden. Det kan även 

argumenteras mot att modellens delar ibland överlappar varandra. Exempelvis kan det diskuteras 

att den moraliska autenticiteten ibland krockar med den äkta och approximativa. Det kan även 

anses att antydningar till bryggeriernas ursprung kan vara exempel på förmedling av moralisk 

autenticitet eftersom det syftar till att visa på en trogenhet till ägarnas bakgrund. Utöver ovan 

nämnda kritik kan det även hävdas att studien hade dragit nytta av att inkludera ett 

konsumentperspektiv. Utgångspunkten har varit att studera företag men inget fokus har lagts på 

att undersöka hur konsumenter uppfattar de förmedlade budskapen. Vilket hade kunnat bidra 

med en ytterligare dimension till uppsatsen. 
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9. Förslag till vidare forskning  

 ____________________________________________________________________________  

Detta kapitel ämnar ge förslag på vidare forskning, vilka skulle kunna ha denna uppsats som 

utgångspunkt. 

 ____________________________________________________________________________  

 

Mikrobryggerier är en relativt ny företeelse på den moderna svenska bryggeribranschen vilket 

innebär att det finns kunskapsluckor i det teoretiska ramverket. Eftersom denna uppsats endast 

behandlar bryggeriernas arbete för att förmedla autenticitet kan det finnas ett intresse av att mäta 

effektiviteten av dessa strategier. Jämförelser som exempelvis skulle kunna genomföras är hur 

stor betydelse de olika typerna av autenticitet har för en konsument vid beslutsprocessen för ett 

köp. Att svenska mikrobryggerier framställer sig själva på ett annat sätt än utländska 

mikrobryggerier har framkommit under studiens gång. Det skulle därför vara intressant att 

studera närmare på vilket sätt de skiljer sig ifrån varandra och på vilket sätt de förhåller sig till de 

större bryggerikoncernerna.  
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Appendix 1  
Intervjuguide 

 

 

Ämne   

 Budskap Förmedling 
Bakgrund * Vilka är ni och vad har ni för 

bakgrund? 

* När beslöt ni er för att starta 

bryggeriet och fanns det några 

utomstående orsaker? 

 

* Vad driver er och vad är ert 

mål med verksamheten? 

* Har ni expansionsplaner? 

* Vilken kundgrupp vill ni nå? 

* Vad anser ni det är som får er 

att sticka ut gentemot era 

konkurrenter? 

 

Identitet * Vad symboliserar namnet på ert 

bryggeri? 

* Vilket budskap vill ni förmedla till 

era konsumenter? 

*Vilken roll har ert ursprung i er 

marknadsföring? 

*Hur skulle ni definiera er själva 

(som t ex; mikro-, craft-, eller lokalt 

bryggeri)? 

 

* Hur arbetar ni för att 

kommunicera detta budskap? 

* På vilka sätt försöker ni 

förmedla er passion för 

hantverket och ölbryggning? 

* Hur kommunicerar ni ert 

ursprung i marknadsföringen? 

 

Produkter * Vad är tanken bakom namnen på 

era produkter? 

*Vilka tankar har ni bakom designen 

av era produkter? 

* Vilket budskap vill ni 

kommunicera med texten på 

etiketterna? 

 

* Hur arbetar ni för att framhäva 

er själva i utformningen av era 

produkter? 

 

 

Marknadsföring * Vad vill ni förmedla i er 

marknadsföring? 

* Vad har sociala medier för roll i er 

marknadsföring? 

 

 

* Vilka marknadsföringskanaler 

använder ni er av? 

* Hur arbetar ni på dessa? 

* Hur använder ni er av 

omdömen och recensioner i er 

marknadsföring? 
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Appendix 2 
 

 
Bild 1. Slottskällans London 

 

 

 
Bild 2. Train Stations The Hoppy One 

 

 
Bild 3. Modernists Stockholm Syndrome 


