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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga och analysera kvinnors attityder genemot 

marknadsföring av öl  samt utveckla en modell för könsöverskridande målgruppsbyte. 

Studien utgår ifrån en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats vilket 

innebär att studien utgår ifrån tidigare etablerade teorier kring genus, shoppingbeteende, 

marknadsföring och kommunikation.  

Öl valdes som kontext för könsöverskridande målgruppsbyte då det är en bransch som 

påverkas av den pågående samhällsutvecklingen kring genus och könsroller. I analysen 

förenas den genomförda enkätundersökningen med den teoretiska referensramen vilket 

avslutas med en framtagen modell.  

Studiens slutsats svarar för de två forskningsfrågorna; Vilka attityder har kvinnor 

gentemot marknadsföring av öl? Och Hur kan företag i ölbranschen på ett bättre sätt nå 

ut till kvinnor? Där det framhävs att kvinnor dricker, konsumerar och har intresse för öl 

och att företag genom kartläggning av kvinnors attityder samt den framtagna modellen 

på ett bättre sätt kan nå ut till kvinnor.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Trots att shopping under lång tid ansetts vara en kvinnlig aktivitet så har somliga 

shoppingarenor ansetts typiskt manliga (Underhill, 2009). För dessa manliga arenor blir 

det naturligt att marknadsföringen också riktas mot män. Ämnet för denna uppsats är 

därför hur ett företag kan gå till väga för att vända marknadsföring av dessa arenor mot 

nya målgrupper.  

 

Ölbranchen är en till synes mansdominerad bransch och det kan tolkas som att stor del 

av marknadsföringen kring öl riktar sig mot män. Det finns grundtankar kring hur 

shopping skiljer sig åt mellan män och kvinnor men enligt Paco Underhill (2009) är det 

nu viktigare än någonsin att uppmärksamma samhällets förändringar. I takt med att de 

shabloniserade könsrollerna ändras så förändras även könens shoppingbeteende vilket 

enligt Underhill (2009: 150) innebär att de blir allt mer lika.  

Kvinnor börjar nu dominera flera tidigare typiskt mansdominerade arenor och därför 

finns ett behov för dessa arenor att ändra sin riktning på marknadsföring och därmed 

börja fokusera mot kvinnor. Det finns även en viss problematik med att marknadsföra öl 

i Sverige eftersom det finns en alkohollag som reglerar denna typ av reklam. Detta 

bidrar till att det kan vara ännu svårare för företag i ölbranschen att nå ut till sin 

målgrupp. Trots lagliga hinder så marknadsför sig företag inom ölbranschen via 

hemsidor, sociala medier, tv, i dryckes magasin och liknande vilket innebär att det är 

väsentlgit för dem att ha strategier kring hur de ska nå ut till nya målgrupper.  

 

De senaste åren har öl som produkt exploderat, flera bryggerier har startats runt om i 

landet, ölmässor hålls och nya serveringsställen som stort på öl öppnas. I takt med 

denna utveckling växer också ölsortimentet. Ju fler bryggerier som startas desto hårdare 

blir konkurransen och ju fler ölsorter som tillkommer desto hårdare konkurrans blir det. 

Detta gör att bryggerier måste satsa mer på att nå ut till sin målgrupp för att de ska veta 

varför de ska välja deras öl. På uppdrag av Galatea, nordens största ölimportör har 

Novus Opinion genomfört en Trendrapport kring Mikrobryggt öl som visat inte bara 

den stora explosionen av öl och ölkultur utan även att det finns stora variationer kring 

ölintresset i Sverige1. Det är exempelvis i Stockholm som det finns högst kunskap och 

                                                
1 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15) 
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intresse2. Rapporten visar även att det franför allt är män som har kunskap och intresse 

kring öl trots att 73% av kvinnorna Sverige dricker öl 3 samt att svenskarna kommer 

dricka mer mikrobryggt öl i framtiden. Idag finns det över 130 bryggerier runt om i 

Sverige 4. Eftersom konkurransen blir hårdare så måste företagen satsa mer för att 

behålla sina kunder. Det faktum att 73% av sveriges kvinnor dricker öl innebär att 

marknadsföringen borde riktas mot dem. Gör den det? Eller hur kan företag göra ett 

målgruppsbyte? 

 

 
1.2 Problemdiskussion  
I dagens samhälle finns det kulturella faktorer som ligger bakom förväntande beteenden 

hos kvinnor och män (Josefsson, 2005: 5). Kvinnor och män förväntas vara på olika sätt 

och för att förstå och urskilja dessa faktorer används begreppet genus (Josefsson, 2005: 

5). Det är alltså genom genus som människor socialiseras in i de olika könsrollerna. Det 

finns en grundtanke kring hur könens shopping skiljer sig åt (Underhill, 2009: 157). 

Somliga shoppingarenor som exempels bilhandeln eller järnhandeln är arenor som anses 

typisk manliga medan arenor som smink och kläder anses typiskt kvinnliga. Men enligt 

Underhill (2009: 148) är det nu viktigare än någonsin att uppmärksamma samhällets 

förändringar. Allteftersom könsrollerna förändras så kommer även deras 

shoppingbeteende ändras vilket kommer leda till oerhörda konsekvenser för handeln i 

framtiden (Underhill, 2009: 148).  

 

Könens roller i samhället har förändrats mycket, allt fler kvinnor satsar på en 

yrkeskarriär och allt fler män tar ansvar för hemmet vilket påverkar deras 

shoppingbeteende (Underhill, 2009: 150). Utvecklingen leder till att allt fler kvinnor 

börjar vända sig till de arenor som tidigare ansetts vara typiskt manliga. För 

marknadsförare inom dessa tidigare mansdominerade arenor, är det därför viktigt att 

följa utvecklingen och anpassa markandsföringen.  

 

Företag sänder sina budskap genom olika medium. Medierna ingår i människors dagliga 

referensramar och påverkar deras uppfattning om omvärlden samt vad de tycker är 
                                                
2 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15) 
3 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15)	  
4 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15) 
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viktigt och intressant (Jarlbro, 2006:8). Detta innebär att de budskap som företag sänder 

via medier ofta är den bild av samhället som människor uppfattar som verklighet. Om 

majoriteten av budskap som sänds från företag kretsar kring män så kommer med stor 

sannolikhet också människors referensramar utgå ifrån ett manligt perspektiv (Jarlbro, 

2006:8). Därför är det väsenligt för ett företag att gestalta både kvinnor och män i sin 

marknadsföring om deras målgrupp består av båda könen. Detta eftersom de budskap 

företaget sänder kan uppfattas som en bild av verkligheten av mottagaren (Jarlbro, 

2006:8). Om ett företaget exempelvis inte gestaltar kvinnor i sin marknadsföring så 

kommer troligtvis kvinnor varken konsumera eller använda produkten.  

 

För att kunna genomföra effektiv marknadsföring som riktar sig mot kvinnor krävs det 

kunskap om kvinnors attityder. Ofta kan denna typ av kunskap saknas vilket blir ett 

problem som kan påverka marknadsföringens effektivitet. Öl är en arena som under 

lång tid ansetts manlig och det är genus som konstruerat mannen som det öldrickande 

könet. Enligt Underhill (2009: 161) så är öl en del av mannens socialt accepterade roll. 

Människor socialiseras in i dessa könsroller från det att de föds och finner det därför 

normalt och självklart att det är mannen som ska dricka öl. Öl är även en produkt som 

främst har konsumerats av män (Underhill, 2009: 162). Därför kan det även verka 

naturligt att även marknadsföringen kring produkten har riktats mot män. Men 

samhället har förändrats, i Brasilien gjordes ett experiment med landets största ölmärke 

Brahma, istället för att locka män fokuserade på att göra ölavdelningen mer kvinnlig 

(Underhill, 2009: 163). Skyltar med storbystade kvinnor ersattes med familjemiddagar 

med vuxna män och kvinnor som drack öl, försäljningen ökade med 20% under ett dygn 

(Underhill, 2009: 163).  

 

Det har alltså konstaterats att öl har varit manssdominerat, frågan är om så även är fallet 

idag. Galatea, Nordens störta ölimportör har i en undersökning som gjordes 2014 

konstaterat att 73% av kvinnorna i Sverige dricker öl och 93% av männen dricker öl5. 

Detta innebär att 44% av öl-branschens givna målgrupp, det vill säga personer som 

dricker öl, är kvinnor. Samhällets förändring har bidragit till att kvinnor numera utgör 

en del av målgruppen för de tidigare mansdominerande arenorna. Problematiken ligger 

därför i att dessa arenor inte har den kunskap som krävs för att nå sin nya målgrupp.  

 
                                                
5 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15) 
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Som nämndes ovan så är det väsentligt för företag som riktar sig både mot kvinnor och 

män att gestalta båda könen i sin marknadsföring. Eftersom både män och kvinnor 

dricker öl så är det viktigt att de budskap ölbranschen sänder gestaltar båda könen. Om 

ölbranschen endast skulle gestalta män så skulle mottagare troligtvis uppfatta det som 

att öl endast är manligt. Det skulle också kunna leda till att kvinnor uppfattar öl som 

ointressant och oviktigt. Risken finns att kvinnor uteslutes vilket innebär att branschen 

utesluter 44% av sin målgrupp. Genom att gestalta båda kön i marknadsföringen kan 

ölbranschen nå ut till hela sin målgrupp vilket skulle kunna leda till högre lönsamhet 

genom fler potentiella konsumenter.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera kvinnors attityder gentemot 

marknadsföring av öl samt utveckla en modell för könsöverskridande målgrupssbyte.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
• Vilka attityder har kvinnor gentemot marknadsföring av öl?  

• Hur kan företag i ölbranschen på ett bättre sätt nå ut till kvinnor? 

 

1.5 Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet valdes det att endast rikta fokus mot kvinnor. Ingen jämförelse 

mellan kvinnors attityder respektive mäns kommer göras. Eftersom den strategi som är 

målet med studien endast bygger på kvinnors attityder så ansågs det vara en lämplig 

avgränsning. Respondeter till enkätundersökningen avgränsades till kvinnor över 18 år. 

Detta eftersom det i Sverige inte är tillåtet att dricka alkohol under 18 år vilket innebär 

att personer under 18 år inte ingår i ölbranschens målgrupp.  

 

2 Teori  
 
2.1 Begreppet genus 
Tjejer och killar föds olika av naturliga anledningar, det vill säga biologiska skillnader 

(Josefsson, 2005:6). Somliga forskare anser att det är de biologiska skillnaderna som 

orsaker att män och kvinnor beter sig olika medan andra menar att det är de sociala och 

kulturella förväntningarna som finns på de olika könen som är avgörande för 

olikheterna (Josefsson, 2005: 6). Författaren Gunilla Jarlbro (2006:12) menar att genus 

enkelt sätt kan förklaras som det begrepp med vilket det sociala könet betecknas, det vill 
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säga föreställningen att könskategorierna man och kvinna är sociala konstruktioner. 

Begreppet kön används istället när det talas om de biologiska skillnader som finns 

mellan en man och en kvinna (Jarlbro, 2006:12) Både Josefsson (2005:5) och Lykke 

(2009:9) menar att genom genus kan människor skapa förståelse samt urskilja de sociala 

och kulturella skillnader som förväntas finnas mellan tjejer och killar. Begreppet 

introducerades i Sverige på slutet av 1980-talet och gör att det sociokulturella könet 

analytiskt kan skiljas från det biologiska könet (Lykke, 2009:9). Poängen med att 

använda genus som förklaring till skillnaderna mellan könen är att det sätter relationen 

mellan kvinnor och män i fokus vilket gör att de olika villkoren för män och kvinnor 

problematiseras (Josefsson, 2005:88).  

 
Enligt Josefsson (2005:12) så innebär genus att människor ”görs till sitt kön” genom 

den bild och uppfattning som den kultur personen lever i har kring hur en kvinna eller 

man ska vara. Omedvetet så lär människor sig att vara tjej eller kille och dessa lärdomar 

påverkar vilka möjligheter livet ger (Josefsson, 2005:5). Dessa olika beteenden och 

uppfattningar påverkar oss när det kommer till att välja utbildning, visa känslor, skaffa 

jobb och att välja utseende och kläder (Josefsson, 2005:5). Eftersom alla påverkas av 

genus så blir det en del av vår identitet samt skapar effekter på hur vårt samhälle 

fungerar (Josefsson, 2005:6). Forskare menar att om människor exempelvis skulle växta 

upp med att det är manligt att sminka sig så skulle de också uppfatta smink som manligt 

(Josefsson, 2005:26). 

 

Ofta är genus något som känns självklart och därför är det inte helt lätt att se hur det 

påverkar människor (Josefsson, 2005:9). Men det finns tydliga mönster för vad som är 

kvinnligt respektive manligt (Josefsson, 2005:9). Ett sätt att se dessa mönster är att 

undersöka andra kulturer eftersom skillnader från kultur till kultur då blir tydliga 

alternativt att se tillbaka i tiden eftersom genus är något som förändras med tiden 

(Josefsson, 2005:9). Exempelvis är det betydligt vanligare att även pappan är 

föräldraledig idag än det var för 20 år sedan. Undersökningar har även visat att i 

somliga länder som exempelvis Japan har mer könsstereotypiska mönster än i 

exempelvis England vilket innebär att olika kulturer har olika inslag av maskulinitet 

respektive femininitet (Jarlbro, 2006:124). Hur förståelse kring förhållandet mellan 

biologiskt och socialt kön det vill säga förhållandet mellan kön och genus ska uppstå är 

ett omdebatterat ämne bland forskare (Lykke, 2009:40). 

 



  
 

9 

 
2.2 Genus och jämnställdhet i reklam 
I en storstad möts människor av tusentals bilder varje dag. Majoriteten av dessa bilder 

visar hur vårt samhälle framställer kvinnor på ett sätt och män på ett annat (Josefsson, 

2005:15). Genom stereotypa könsbudskap försöker media ofta sälja lösnummer och 

dessa könsstereotypiska budskap sitter så djupt att de även återspeglas i 

faktarapportering (Josefsson, 2005:51). Exempelvis så visar forskning kring 

rapportering om övervikt att överviktiga kvinnor ska gå ner i vikt för att vara snygga, 

behaga sin man och vara en förebild för sina barn medan män ska gå ner i vikt för sin 

egen hälsa (Josefsson, 2005:51).  

 

De flesta månadsmagasin eller veckopress som riktar sig till män handlar ofta om ett 

specifikt ämne exempelvis fiske, båtar eller jakt medan kvinnliga magasin till största del 

handlar om kropp och utseende (Josefsson, 2005:51). Josefsson (2005: 51) påpekar även 

att reklam är den del av media som till högsta grad förmedlar könsstereotypiska 

schablonbilder (Josefsson, 2005:51). Människor tolkar världen genom 

tankekonstruktioner och genus är en sådan konstruktion (Josefsson, 2005:15). Då en 

individ organiserar det samhälle denne lever i så utgår individen från manligt och 

kvinnligt och överalls finns genussymboler i kroppsspråk, konst, kläder och inredning 

(Josefsson, 2005:15). Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt har upprätthålls då 

den är så utbredd och självklar att människor tar den för givet (Josefsson, 2005:17). 

Genus är även en uppfattning som går att tjäna pengar på, vilket är ytterligare en faktor 

till att konstruktionen lever vidare (Josefsson, 2005:17). Exempelvis säljes damcyklar 

respektive herrcyklar och damskidskor respektive herrskidskor vilket bland annat gör att 

syskon av olika kön inte kan ärva av varandra vilket i sin tur bidrar till att föräldrarna 

måste konsumera nytt.  

 

Forskning har visat att män ofta är mer aktiva på reklambilder än kvinnor då män ofta 

skilldras när de kör bil, när de idrottar eller när de arbetar (Josefsson, 2005:20). Kvinnor 

framställs istället som sexiga och upptagna av känslor vilket gör att det blir en mer 

passiv bild av kvinnor (Josefsson, 2005:20). Men den framställda skillnaden mellan 

män och kvinnor i reklam förändras och numera framställs män som allt mer 

utseendefixerade vilket leder till att även männen ska vara snygga och sexiga 

(Josefsson, 2005:20). 
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I somliga sammanhang tolkas reklam som en sorts spegling av samhället (Jarlbro, 

2006:120). Tanken bakom hypotesen är att reklam skulle spegla en passiv roll i 

samhällsutvecklingen vilket enligt Jarlbro (2006:120) inte alls är fallet. Författaren 

menar att det är ganska självklart att reklam avbildar somliga förhållanden så som 

exempelvis skönhetsideal men menar även att den döljer andra (Jarlbro, 2006:120). 

Reklam handlar om att övertala mottagaren att köpa eller göra något som denne inte har 

köpt eller gjort tidigare och all form av övertalning bygger på att vissa saker framhävs 

och andra döljs (Jarlbro, 2006:120). Därmed kan reklam framhålla eller dölja aktuella 

samhällsförhållanden, det vill säga vara en missvisande spegel av företeelser i samhället 

(Jarlbro, 2006:120). 

  

Enligt Jarlbro (2006:7) har jämställdheten kommit lång sedan 1970 men mediebilden av 

kön och genus har inte förändrats i samma takt som den övriga samhällsutvecklingen. 

Medierna ingår i människors dagliga referensramar och är en del av deras symboliska 

omgivning, de påverkar deras uppfattning kring omvärlden samt vad som anses viktigt 

och intressant (Jarlbro, 2006:8). Jarlbro (2006:8) menar därför att om majoriteten av 

medieinnehållet kretsar kring mäns görande och tyckande så är risken stor att 

människors referensramar oavsett kön kommer utgå ifrån ett manligt perspektiv. Detta 

innebär att vad som vanligtvis kallas allmänna opinionen således blir vad Jarlbro 

(2006:8) kallar den ”manliga opinionen”, vilket innebär att halva befolkningen utesluts 

och allmänhetens intresse egentligen är detsamma som männens intresse. Jarlbro 

(2006:8) påpekar att allmänheten består av både män och kvinnor vilket gör det viktigt 

att medierna gestaltar båda könen.  

 

Både Jarlbro (2006:26) och Josefsson (2005: 51) påstår att kvinnor står för cirka en 

tredjedel av medieutrymmet i norden. Vid de tillfällen kvinnor framkommer i media är 

det framför allt i samband med ämnen som räknas till den privata sfären som 

familjefrågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor (Jarlbro, 2006:32). Dessa anses 

vara kvinnliga ämnen och är även de ämnen som får minst utrymme i media (Jarlbro, 

2006:32). Studier gjorda på 1970- och 1980-talet som visade på att kvinnor var 

underrepresenterade i media gick hand i hand med studier som visade att kvinnor även 

var underrepresenterade i mediabranschen (Jarlbro, 2006:46). Men att 

underrepresentationen av kvinnor i media skulle bero på brist av kvinnor i branschen 

har dagens verklighet motbevisat då antalet kvinnor i journalistkåren ökar men inte 
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medför att den journalistiska produkten har förändrats (Jarlbro, 2006:46). Josefsson 

(2005:51) menar att detta kan bero på journalisters omedvetna uppfattningar om genus 

påverkar deras arbete.  

 

Skillnaderna mellan hur män och kvinnor framställs i reklam har minskat något (Jarlbro, 

2006:126). Men fortfarande är män exempelvis underrepresenterade när det kommer till 

reklam för som handlar om hushållsprodukter medan kvinnor är underrepresenterade i 

reklam som handlar om produkter som används utanför hemmet (Jarlbro, 2006:126). 

 
 
2.3 Kvinnor och män konsumerar olika 
Enligt Paco Underhill (2009:146) kan shopping betyda olika saker för olika människor 

vid olika tidpunkter. Shopping kan exempelvis användas som belöning, terapi eller 

tidsfördriv (Underhill, 2009: 146). I sin forskning kring shopping har Underhill (2009) 

identifierat tydliga skillnader mellan män och kvinnors beteenden (Underhill, 2009: 

147). 

 

Män är inte speciellt förtjusta i aktiviteten vilket leder till att de inte shoppar så ofta 

(Underhill, 2009: 149). Underhill (2009:149) beskriver det som att killar har genetiskt 

anlag för att jaga och att de betraktas som misslyckade om de inte vandrar ut i skogen 

och relativt snabbt kommer tillbaka med ett byte. Män beter sig irrationellt, rör sig fort 

genom butiker och lägger så lite tid som möjligt på att hitta varor (Underhill, 2009: 

150). De vill skaffa sig information kring varor på egen hand, gärna i tryckt form så 

som instruktionsvideor, skyltar, broschyrer eller via datorn (Underhill, 2009: 156). Om 

en man väl plockar upp en vara så är han i de flesta fal redo att konsumera (Underhill, 

2009: 151). Forskning har visat att 72% av männen tittar på prislappen medan 86% av 

kvinnorna anser att pris är väsentligt vilket leder till att det är betydligt lättare att 

uppgradera män samt att de är mer lättpåverkade eftersom de vill komma ut ur butiken 

(Underhill, 2009: 152). Jităreanu, Chiran & Gîndu (2014) genomförde en undersökning 

kring vinkonsumtion 2014 i Rumänien, där det visade sig att både pris och härkomst var 

parametrar som var viktigare för män än kvinnor, dock var det kvinnor i denna 

undersökning som tenderade att betala mer per flaska vin än män.  

 

Både Underhill (2009: 178) och Josefsson (2005: 34) är överens om att shopping är 

sammankopplat med kvinnlighet och anses därmed vara en kvinnlig aktivitet. Kvinnor 
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har större tycke för att gå runt i butiker i lugn och ro, jämföra produkter, prova och 

möjligtvis göra något inköp (Underhill, 2009: 150). De är samlare som tycker om att 

betrakta och kan tillbringa en hel dag i en galleria utan att köpa något (Underhill, 2009: 

149). När det kommer till konsumtion har det länge funnits en tydlig könsfördelning, 

hon handlar allt som ska användas inomhus medan han köper allt som ska användas 

utomhus (Underhill, 2009: 157). Kvinnor är noggranna med alla köp, små som stora och 

föreställer sig hur varorna skulle te sig samt väger för och nackdelar med köpet, de vill 

göra det bästa köpet oavsett om det rör sig om en melon eller ett hus (Underhill, 2009: 

183). Män är stolta över sin kunnighet kring varaktiga varor så som bilar, verktyg, 

datorer och liknande medan kvinnor inser vikten av de flyktiga varorna så som att 

exempelvis tillaga en måltid, dekorera, fixa håret eller sminka sig (Underhill, 2009: 

184). Kvinnor kräver mer av shoppingmiljön än män eftersom de gärna tar god tid på 

sig att leta och titta på vad de söker (Underhill, 2009: 184). En undersökning har visat 

att 63% av kvinnor som köper en produkt läser på förpackningen vilket tyder på att 

kvinnor vill undersöka varor innan köpbeslut (Underhill, 2009: 187). Kvinnor söker 

även mer inspiration till sin shopping än män och framförallt i tidningar och magasin 

(Steen & Ström, 2012: 20).  

 

Det finns somliga arenor som alltid varit mansdominerade exempelvis bilhandlare, 

datorbutiken, järnbutiken och öl (Underhill, 2009). Både öl och vin är produkter som 

framför allt konsumeras av män (Underhill, 2009: 162 & Jităreanu, Chiran, & Gîndu, 

2014: 202). I en undersökning genomförd av Jităreanu, Chiran, & Gîndu (2014: 202) 

har det även visat sig att kvinnor föredrar att konsumera och förtära vin i offentliga 

sammanhang som på tillställningar, fester, krogen eller klubbar medan män föredrar att 

dricka hemma (Jităreanu, Chiran & Gîndu, 2014: 202). I en undersökning gjord av 

Thach 2012 har det visat sig att män dricker vin oftare än kvinnor men kvinnor dricker 

oftast vin baserat på de gånger som de dricker alkohol. I Thatchs undersökning (2012: 

143) har det även visat sig att samtliga anser att deras kvinnliga vänner och bekanta 

dricker mer vin än deras manliga.  

 

Grundtanken kring skillnader mellan könens shopping är fortfarande aktuell till viss del, 

men det är viktigare än någonsin att uppmärksamma samhällets förändringar (Underhill, 

2009: 157). Traditionellt har majoriteten av inköpsuppdrag tilldelats kvinnorna och de 

har utfört dem med nöje men förändring av kvinnans roll i samhället har påverkat deras 
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shoppingbeteende då de blir mer lika män (Underhill, 2009: 150). Underhill (2009: 148) 

påpekar även att allteftersom män och kvinnor samt relationerna mellan dem förändras 

så kommer även könens säregna shoppingbeteende ändras vilket kommer få oerhörda 

konsekvenser. 

 

Numera är det kvinnorna som dominerar de tekniska och matematiska utbildningarna på 

universiteten och även om inkomstkällorna fortfarande gynnar män så har kvinnor 

aldrig tidigare haft på mycket pengar som nu (Underhill, 2009: 156). Kvinnornas 

tillvaro har förändrats och detaljhandeln kommer otvivelaktigt påverkas (Underhill, 

2009: 179). I takt med att kvinnors liv förändras ändras även deras förhållande till 

shopping som måste anpassas till det tajta dagsschemat (Underhill, 2009: 181). Detta 

gynnar närbutiksbranschen vars förmåner växer i takt med att kvinnor har mindre tid för 

planerade turer till storvaruhuset (Underhill, 2009: 182). Även postorder, tv-shop och 

nätshopping är branscher som gynnas av denna förändring (Underhill, 2009: 182). Den 

postfeministiska världen ger fördelen att kvinnor har mer pengar men den leder även till 

att kvinnor har mindre tid för shopping som social aktivitet (Underhill, 2009: 182).  

 
 
2.4 Kommunikationsprocessen 
I kommunikationsprocessen arbetar företag med att göra marknaden medvetna om deras 

erbjudanden (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). Arbetet handlar om att planera, 

genomföra, utvärdera och analysera sin kommunikation (Gezelius & Wildenstam, 2011: 

203). Den grundläggande modellen för kommunikationsprocessen består endast av 

sändare, budskap och mottagare och illustrerar samspelet mellan företag och 

målgrupper (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). 

 
Modell 1: Grundmodellen 

 

Den grundläggande modellen speglar dock inte den betydligt mer komplicerade 

verkligheten (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). Gezelius & Wildenstam (2011: 204) 

påpekar att det inte räcker med att bara sända budskapet eftersom all kommunikation 

Sändare Budskap Mottagare
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sker på mottagarens villkor. Vanligtvis arbetar företag målmedvetet med 

kommunikation för att påverka mottagare genom att överföra information som 

åstadkommer en förändring (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). Förändringen kan 

exempelvis gälla attityd kring varumärket, inställning till produkter eller att väcka 

känslor som leder till köp (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). Men även ett bra och 

väl planerat erbjudande kan förbigå mottagaren om denne inte är öppen för att ta emot 

budskapet, det faktum att mottagaren har möjlighet att ta emot budskapet är inte samma 

sak som att budskapet når fram, en mängd detaljer spelar in för framgångsrik 

kommunikation (Gezelius & Wildenstam, 2011: 213). Idag utsätts människor för 

tusentals budskap varje dag vilket leder till att somliga filtreras bort (Gezelius & 

Wildenstam, 2011: 216). Detta sker ibland mycket medvetet men även omedvetet, ofta 

väljer människor vilken information de tar emot, folk ser det de vill se och hör det de 

vill höra (Gezelius & Wildenstam, 2011: 216).  

Det måste finnas behov och intresse hos mottagaren, kommunikationen måste vara 

utformad så att mottagaren reagerar och signalen måste innehålla någon form av 

överraskning, retningsstyrka, repetitionsfaktor eller liknande egenskaper som intensitet 

eller ljudstyrka (Gezelius & Wildenstam, 2011: 213). Budskapet måste anpassas till 

målgruppen, exempelvis så kommer en fackman aldrig lockas av ett budskap som inte 

är anpassat till dennes begreppsvärld (Gezelius & Wildenstam, 2011: 213). Detta 

innebär att budskap kan se väldigt olika ut beroende på vilken målgrupp det riktar sig 

mot (Gezelius & Wildenstam, 2011: 213). Företag måste även noggrant kontrollera den 

information de sänder eftersom människor tolkar olika (Gezelius & Wildenstam, 2011: 

204). Det är även viktigt att företag utgår ifrån sin profil, image och identitet när de 

sänder budskap (Gezelius & Wildenstam, 2011: 206). Skulle ett lågprisföretag 

kommunicera att deras varor höll bättre kvalitet än kvalitetsföretag skulle företagets 

image sannolikt upplevas som felaktig av kunderna. 

Som nämndes tidigare så är verkligheten betydligt mer problematiskt än grundmodellen 

och därför har även en mer utförlig modell tagits fram. 
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Modell 2: Utveckling av grundmodellen  

Denna modell visar samtliga delar som finns med då ett företag gör reklam för eller 

sänder information kring en produkt (Gezelius & Wildenstam, 2011: 207). Enligt 

Gezelius & Wildenstam (2011: 207) så täcker denna modell all typ av kommunikation 

på en marknad vilket kan vara informationsutbyte mellan producenter, distributörer, 

kunder eller övriga intressenter. Det finns mycket att ta hänsyn till med kommunikation 

och sändaren måste därför noga fundera över hur budskapet ska formuleras, vilka 

medier som ska användas samt vem eller vilka budskapet ska nå (Gezelius & 

Wildenstam, 2011: 207).  

All kommunikation utsätts för störningar vilket illustreras i figuren 1 (se ovan). Tv:ens 

bild kan tappa kontakt, radiosändningar kan brusa, internet uppkopplingar kan krångla 

och så är även fallet med kommunikation mellan företag och målgrupper. Gezelius & 

Wildenstam (2011: 214) särskiljer yttre och inre störningar, yttre störningar är 

exempelvis buller, tekniska fel eller slarvig handstil medan de inre ofta utgörs av 

psykologiska faktorer hos mottagaren så som attityder, föreställningar, vanor, åsikter 

eller känslomässiga relationer. De inre störningarna är svårare att påverka och ibland 

omöjliga att eliminera. (Gezelius & Wildenstam, 2011: 214) 

 

Företaget som sänder budskapet vill inte bara sända information till målgruppen, de vill 

även få återkoppling från mottagaren för att därigenom kunna ta del av deras 

värderingar, behov, känslor, önskemål och attityder (Gezelius & Wildenstam, 2011: 

207). Det är därför viktigt att fundera över vilka effekter som eftersträvas efter och hur 

kommunikationen ska återkopplas och utvärderas (Gezelius & Wildenstam, 2011: 207). 

Kommunikation syftar till att uppnå resultat, därför måste resultatet av 

kommunikationen mätas (Gezelius & Wildenstam, 2011: 215). En sammanställning av 

resultaten kan innebära att hela marknadskommunikationen måste göras om eller 

Sändare Budskap Media MottagareInformation

Störningar 

Störningar 

Störningar 

Effekt

Återkoppling
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justeras men genom att mäta resultaten kan ett bra resultatunderlag inför framtida 

kommunikation uppstå (Gezelius & Wildenstam, 2011: 215). Efter mätning återstår att 

utvärdera och återkoppla internt, syftet med detta är att alla delaktiga i 

kommunikationsprocessen ska förstå vilka effekter som uppnåtts, vad de kostade, vilka 

resurser som krävdes samt vad som möjligen kan förbättras (Gezelius & Wildenstam, 

2011: 215). 

2.5 Marknadsföringsstrategi 
Kotler et al. (2008: 156) definierar marknadsföringsstrategi som logiken med vilken 

företaget hoppas att uppnå sina marknadsföringsmål. Genom en 

marknadsföringsstrategi kan företag skapa kundvärde och lönsamma relationer. Men för 

att kunna tillfredsställa kunder så måste företaget förstå kundernas behov och önskemål 

vilket kräver en noga kundanalys. För att lyckas på konkurrensdrivna marknader måste 

marknadsföringsstrategier vara kunddrivna. Företag måste vinna kunder från andra 

företag och sedan behålla dem genom att leverera högre kundvärde. 

Marknadsföringsstrategin bestämmer vilka kunder företaget ska nå samt hur dessa ska 

nås. Detta görs genom att hela marknaden identifieras så att den sedan kan delas in i 

mindre segment. Eftersom det är omöjligt att tillfredsställa alla kunder på marknaden 

måste företaget välja ut de mest lovande segmenten och designa strategier för de utvalda 

segmenten. (Kotler et al.2008: 156). Marknadsföringsstrategin byggs upp genom fyra 

steg; dela in marknaden i segment (market segmentation), hitta målgruppen (market 

targeting), marknads differentiering (market differentitation) och positionering 

(positioning).  

 

Det är omöjligt att göra en produkt som passar hela marknaden. En marknad består av 

olika kunder, olika produkter och olika behov. När företaget identifierat marknaden bör 

de bestämma vilka segment av marknaden som erbjuder mest möjligheter. Ett segment 

uppstår då kunder delas in i grupper, segment utefter exempelvis behovs-, beteende-, 

geografiska- eller demografiska skillnader. Ofta är skillnaderna sådana som gör att 

kunder behöver olika produkter eller olika typer av marknadsföring. Alla marknader kan 

delas in i segment men vilka faktorer som avgör segmenten kan vara olika från marknad 

till marknad.  

 

Ett marknadssegment utgörs av konsumenter som reagerar likadant på ett givet sätt av 

marknadsföring. Exempelvis kan ett segment bestå av konsumenter som är villiga att 
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betala ett högt pris för en bil, samtidigt finns det ett segment på samma marknad som 

inte vill betala ett högt pris för en bil. Det är i detta fall omöjligt att göra en bil som 

passar alla segment. (Kotler et al.2008: 156).    

 

Forskning har visat att män svarar bättre på marknadsföring som är riktade direkt mot 

dem medan kvinnor svarar mer än män på alla typer av annonser (Cramphorn, 2011: 

161). Det har också visat sig att kvinnor reagerar mest på marknadsföring innehållande 

kändisar, fantasy och människor medan män dras mer till analogi, kändisar och fantasy 

(Cramphorn, 2011: 157). Annonser som är specifikt riktade mot antingen män eller 

kvinnor tenderar att vara mer effektiva än annonser som riktas allmänt (Cramphorn, 

2011: 166). Genom att företag väljer specifika segment av marknaden kan de fokusera 

på att möta de behov som det utvalda segmentet eller segmenten har. Genom att välja de 

segment som har mest möjligheter så väljer företaget sin målgrupp. Målgruppen kan 

bestå av ett eller flera segment. När ett företag väljer målgrupp utvärderar de varje 

segments attraktivitet för att välja de som genererar mest lönsamhet och kundvärde över 

tid. (Kotler et al.2008: 156).    

 

Efter att ha valt sin målgrupp så måste företagen besluta hur de ska differentiera sina 

erbjudande för varje segment samt vilken position de vill ha hos de segmenten. Med 

position menas den plats som produkten har hos konsumenten i jämförelse med 

konkurrerande produkter. Marknadsförare vill utveckla en unik marknadsposition för 

deras produkter. Detta eftersom att konsumenter inte har någon anledning att köpa en 

produkt som uppfattas lik en annan på marknaden. Genom positionering arrangeras 

produkten till en klar, distinktiv och åtråvärd plats hos kunderna i relation till 

konkurrerade produkter. Differentiering av produkt eller företag talar om för kunden 

varför denne ska betala lite extra för just det varumärket. Genom att planera positionen 

separeras produkten från konkurrerande produkter och kan därmed få stor fördel hos 

målgruppen. Effektiv positionering handlar från början om differentiering, i slutändan 

handlar det om att ge kunden ett högre värde. När företaget har valt en position måste 

det leverera och kommunicera den positionen till målgruppen. Hela 

marknadsföringskampanjen ska stödja den valda positioneringen. (Kotler et al.2008: 

157)    
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2.5.1 Marknadsförings mixen 
När företaget valt sin strategi är det dags att planera detaljerna för 

marknadsföringsmixen. Marknadsföringsmixen är en uppsättning av kontrollerbara och 

taktiska marknadsförings verktyg som blandas för att producera den önskade responsen 

hos målgruppen (Kotler et al.2008: 158). Mixen innehåller allt ett företag kan göra för 

att influera efterfrågan på sin produkt. Alla möjligheter kan samlas i fyra grupper kända 

som de fyra P:na (Kotler et al.2008: 158). Enligt Kotler et al. (2008: 49) består 

marknadsföringsmixen av Produkt, Promotion, Pris och Plats. 

 

 
Modell 3: Marknadsföringsmixen  

 

Produkt står för de produkter och tjänster som företaget erbjuder målgruppen (Kotler et 

al.2008: 49).  Produkt kan bland annat innefatta mängd, kvalitet, design, särdrag, 

varumärke, förpackning, service och garantier (Kotler et al.2008: 49).  Exempelvis så 

har det visat sig att män dricker vin av mer praktiska anledningar som att bli full, vara 

romantisk eller rent av samla på vin (Thach, 2012: 141). Kvinnor däremot dricker vin 

av mer hedonistiska och sociala själ samt för att lära sig mer om vin som produkt för att 

kunna diskutera kring produkten med andra (Thach, 2012: 142). Det vill säga kvinnor 

och män har olika behov av samma produkt.  

 

Promotion innebär aktiviteter som kommunicerar de speciella detaljerna med produkten 

och övertalar kunden att köpa den, det vill säga själva marknadsföringsaktiviteten 

(Kotler et al.2008: 50). Promotion kan exempelvis innebära annonsering, personlig 

försäljning, publicitet och kampanjer (Kotler et al.2008: 49). Villkoren för promotion 

har förändrats mycket med tiden. Numera når företag helt nya segment genom 

technologi som exempelvis internet där företag både kan skapa och bevara 

Target Customer
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kommunikation med kunder vilket underlättar för en långvarig kundrelation (Kotler et 

al.2008: 50). Detta ersätter dock inte den traditionella marknadsföringen så som 

exempelvis massannonsering eller personlig försäljning.  

 

Pris står för det pris som kunden betalar för produkten eller tjänsten (Kotler et al.2008: 

49).  Priset kan innefatta utgångspris mot kund, rabatter, avbetalning, kreditvillkor eller 

ersättningar (Kotler et al.2008: 49). Exempelvis kan företaget ha ett högt utgångspris 

mot kunden som sedan kan diskuteras ner individuellt med varje kund. Detta gör att 

priset anpassas efter vad kunden anser är värdet av produkten (Kotler et al.2008: 158). 

 

Plats innebär de företagsaktiviteter som gör produkten tillgänglig för kunden (Kotler et 

al.2008: 50). Enligt Kotler et al. (2008: 50) finns det två olika typer av platser, dels den 

fysiska platsen i form av distribution och detaljhandeln samt den globala 

marknadsplatsen (Kotler et al.2008: 50). Plats kan innebära flertalet faktorer, 

exempelvis kanaler, täckning, sortiment, platser eller transport (Kotler et al.2008: 49). 

Exempelvis så föredrar kvinnor att dricka vin för att socialisera med andra kvinnor 

medan män föredrar att dricka vin ensam när de lagar mat (Thach, 2012: 139). Detta 

skulle innebära att det för en vinföretag med kvinnor som primär målgrupp skulle vara 

viktigare att ha ett bra utbud av vin på restauranger eller krogar medan det för ett 

vinföretag med män som primär målgrupp skulle vara viktigare att ha ett bra utbud i en 

butik.  

 

För effektiv marknadsföring blandas elementen från marknadsföringsmixen i ett 

samordnat program designat för att uppnå företagets marknadsföringsmål (Kotler et 

al.2008: 50). Marknadsföringsmixen är företagets taktiska verktyg för att kunna etablera 

en stark position på marknaden (Kotler et al.2008: 50).         

 

 

2.6 Teoretiskt syntes 
Studien grundar sig på ett genus perspektiv, det vill säga att det finns sociala och 

kulturella föreställningar kring hur män och kvinnor skiljer sig åt (Jarlbro, 2006:12). 

Genom att utgå ifrån detta perspektiv går det att förstå och se skillnaderna mellan 

manlig ölkonsumtion och kvinnligölkonsumtion. Genusperspektivet kan ses som en ram 

för hela studien. Studien utgår även från den teoretiska slutsatsen att män är 
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överrepresenterade i media. Det finns tydliga schablonbilder som sänds ut av media som 

visar en stereotypisk bild av de olika könen vilka även används för att öka försäljning 

(Josefsson, 2005:51). Paco Underhills forskning (2009) visar på att män och kvinnor 

shoppar på olika vis, att det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnors 

shoppingbeteenden.  

 

Utifrån dessa perspektiv ska sedan en modell tas fram som kommer att baseras dels på 

kommunikationsprocessen med vars hjälp budskapet når målgruppen. All 

kommunikation sker på mottagarens villkor och därför behöver företag arbeta aktivt 

med att påverka mottagare genom att överföra information som åstadkommer 

förändring (Gezelius & Wildenstam, 2011: 203). Genom en noga kundanalys ska sedan 

en kunddriven marknadsföringsstrategi tas fram. I det specifika fallet är marknaden 

redan identifierad, kvinnor. Genom differentiering positionerar företagen sina produkter 

hos kunderna vilket kan ge fördelar gentemot konkurrenter. Utifrån den övergripande 

strategin kommer sedan detaljerna för marknadsföringsmixen, (de 4 P:na, produkt, 

promotion, pris och plats) fastställas med vars verktyg företaget kommer kunna influera 

efterfrågan på sina produkter. Genom att blanda de olika elementen i ett samordnat 

program designas modellen utifrån företagets marknadsföringsmål.  

 

 
 
Modell 4: Egen modell av teoretisk syntes 
 

  



  
 

21 

 

3 Metodik 
 
3.1 Forskningsansats  
Forskarens uppgift är att relatera teori och verklighet till varandra vilket kan göras 

utifrån olika alternativa sätt, deduktion och induktion (Patel & Davidsson, 2011:23). 

 

Forskare som arbetar deduktivt brukar beskrivas som att de följer bevisandets väg (Patel 

& Davidsson, 2011:23). Jacobsen (2002:34) beskriver ansatsen som ”från teori till 

empiri”. Denna studie utgår ifrån en deduktiv strategi då forskaren arbetat utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier för att dra slutsatser om enskilda företeelser, i 

detta fall marknadsföring av öl. Ordningen leder till att den befintliga teorin bestämmer 

vilken information som ska samlas in, hur empirin ska tolkas samt hur den ska relateras 

till den ursprungliga teorin (Patel & Davidsson, 2011:23, Bryman & Bell, 2005: 23). 

Den deduktiva forskningsansatsen passar denna studie eftersom det är bäst lämpat att 

först bygga upp förväntningar kring hur fenomenet ser ut för att sedan samla empiri för 

att se om förväntningarna överrensstämmer med det insamlade materialet. Genom det 

deduktiva arbetsättet antas det att objektiviteten stärks då utgångspunkten tas i befintlig 

teori vilket skulle innebära att forskaren blir mindre färgad av subjektiva uppfattningar 

(Patel & Davidsson, 2011:23). Kritiskt med en deduktiv forskningsansats är att 

forskaren endast letar efter information som denne finner relevant vilket innebär att 

risken finns att  annan viktigt information förbises (Jacobsen, 2002:35). 

 

När det kommer till induktiv forskningsansats brukar det istället säga att forskaren följer 

upptäckarens väg (Patel & Davidsson, 2011:23). Här går forskaren alltså ”från empiri 

till teori” (Bryman & Bell, 2005: 23 och Jacobsen, 2002:34-35). Detta arbetssätt innebär 

att forskare går ut i verkligheten, samlar in all relevant information, systematiserar 

empirin och till sist så formuleras teorierna (Jacobsen, 2002:35, Patel & Davidsson, 

2011:23). Tanken bakom denna ansats är att inget ska begränsa vilken information som 

samlas in (Jacobsen, 2002:35). Eftersom arbetet inte utgår ifrån tidigare teorier så 

arbetar forskaren förutsättningslöst vilket innebär att egna idéer och föreställningar 

enklare kan påverka de teorier som produceras (Patel & Davidsson, 2011:24).  
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3.2 Vetenskapligt synsätt  
Två vanliga vetenskapliga synsätt är hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken 

beskrivs som ett synsätt med vilket du tolkar eller försöker skapa förståelse för texter 

genom att analysera dem utifrån den historia och sociala kontext som texten producerats 

(Bryman & Bell, 2005: 443). Patel och Davidson (2011: 28) ser Hermeneutiken och 

Positivismen som motsatser och menar att positivismen ofta får stå för kvantitativa 

metoder, statistiska hårddatametoder och naturvetenskapliga metoder där forskaren 

strävar efter att ha en objektiv och osynlig roll medan hermeneutiken står för de 

kvalitativa förståelse- och tolkningssystemen där forskaren har en öppen, subjektiv och 

engagerad roll (Patel och Davidson, 2011: 29).     

 

Denna studie utgår ifrån ett positivistiskt synsätt då den bygger på en kvantitativ 

enkätundersökning där forskaren strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt till 

studien vilket överensstämmer med positivismens ideal (Bryman & Bell, 2005: 27 och 

Patel och Davidson, 2011: 27).  

 
 
3.3 Kvantitativ undersökningsmetod 
Ofta skiljs det kvalitativ och kvantitativ forskning åt (Bryman & Bell, 2005: 40). 

Beteckningarna syftar på hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera 

empirin man har samlat in (Patel & Davidsson, 2011:13)  

 

Den kvalitativa forskningen uppfattas ofta som en forskningsstrategi där forskaren 

lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data (Bryman 

& Bell, 2005: 40). Vanligtvis fokuseras kvalitativ forskning kring ”mjuka data” så som 

exempelvis intervjuer, tolkande analyser och andra verbala analysmetoder (Patel & 

Davidsson, 2011:13). Kvalitativ forskning betonar ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning och föredrar att lägga fokus på hur individer tolkar och 

uppfattar sin verklighet och därmed tar modellen avstånd från den naturvetenskapliga 

modellens normer (Bryman & Bell, 2005: 40).  

 

Kvantitativ forskning betonar istället ett deduktivt synsätt där tyngden ligger på 

prövning av teorier (Bryman & Bell, 2005: 40). Eftersom strategin lägger vikt vid 

kvantifiering så innebär också metoden mätning (Bryman & Bell, 2005: 99). Denna 

forskning kommer att utgå ifrån en kvantitativ forskningsmetod eftersom det ansågs 
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vara mest lämpligt för studien. Inom den kvantitativa forskningen blir kausalitet en 

viktig del eftersom den har en förklarande roll (Bryman & Bell, 2005: 99). Ofta inom 

kvantitativa studier finns inget intresse för att tala om hur saker och ting är utan istället 

förklara varför det är som det är, vilket är ett typiskt perspektiv för ett 

naturvetenskapligt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005: 99). God kvatitativ 

forskning handlar därför ofta om i vilken utsträckning läsaren kan lita på forskarens 

kausala slutsatser (Bryman & Bell, 2005: 100). 

 

Syftet är inte enbart att beskriva hur attityderna hos kvinnor gentemot marknadsföring 

av öl ter sig, utan även att försöka förklara vilka orsaker som ligger bakom dessa 

attityder. En kvantitativ forskningsmetod ger möjlighet till en kartläggning över 

kvinnors attityder kring marknadsföring av öl och utifrån kartläggningen kan de 

bakomliggande orsakerna analyseras och förstås.  

 
3.4 Operationalisering 
I uppsatsen definieras begreppet attityd utifrån trekomponentsmodellen. Modellen 

innebär att attityd fastställs utifrån tre komponenter, en kognitiv komponent, en affektiv 

komponent och en konativ komponent (Evans, Jamal & Faxall, 2008:77). Den kognitiva 

komponenten består av individens uppfattningar, åsikter och kunskaper om 

frågeställningen eller objektet i fråga (Evans, Jamal & Faxall, 2008: 78). 

Uppfattningarna behöver inte vara sanna men är ofta väsentliga då de speglar den 

subjektiva bilden personen har av verkligheten, oavsett om det stämmer överens med ett 

verkligt utfall eller ej (Evans, Jamal & Faxall, 2008: 78). Den affektiva komponenten 

består av en individs känslor inför frågeställningen eller objektet, vilka kan vara positiva 

eller negativa och ofta grundar sig på de åsikter personen har kring objektet (Evans, 

Jamal & Faxall, 2008: 78). Den sista komponenten, den konativa vilken även brukar 

benämnas beteende innebär hur personer sannolikt reagerar på objekt, det handlar dock 

inte om själva handlingen att reagera utan individens benägenhet att reagera på objektet 

(Evans, Jamal & Faxall, 2008: 79). 

 
3.4.1 Utformning av enkät 
Enkäten formades som en survey undersökning med tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 

2005, s.65). Genom enkäten samlades data in från flera olika fall vid en specifik 

tidpunkt i syfte att åstadkomma kvantifierbara data (Bryman & Bell, 2005, s.65). 

Enkäten har koppling till flera variabler utifrån den teoretiska referensramen (se kapitel 
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3.8.1) vilka sedan granskades för att kunna upptäcka mönster och olika slags samband 

(Bryman & Bell, 2005, s.65). Dessa mönster och samband låg sedan till grund för den 

framtagna modellen.  

 

Det lades stor fokus på ordningen av frågorna i enkäten eftersom ordningen utgör ett 

viktigt element för resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:103) och det 

framgick tydligt i början av enkäten att svaranden skulle läsa frågorna i den ordning 

som var förbestämd. Dock går det aldrig att säkerställa att respondenter följer de 

riktlinjer som förutsätts vid enkätundersökningar. Frågor och påståenden var tydligt 

definierade och preciserade så att respondenter utan svårigheter skulle förstå vad de 

förväntas svara på vilket minimerade risken för missförstånd och samtidigt gjorde 

svaren jämförbara (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:103). För att få ärliga svar så 

undveks ja och nej frågor till största möjliga mån (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011:103). Användning av laddade ort och påståenden som enkelt kan dra fördel av 

människors vilja att svara det som låter bäst och inte vad de egentligen tycker, undveks 

också (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:103).  

 

Enkäten bestod till största del av frågor och påståenden med likertskala. Detta leder 

vanligtvis till att enkäten upplevs som kortare och minskar risken för trötthet hos 

respondenterna (Bryman & Bell, 2005:162). Forskare har tidigare tvivlat på människors 

möjlighet att skilja på mer än fem svarsalternativ och menar att det då resulterar i ett 

svar av slumpen, därför fanns det på varje fråga eller påstående med likertskala max 

fem svarsalternativ (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:104). Genom att framförallt 

använda slutna frågor förenklades avkodningen (Bryman & Bell, 2005:168). Vid 

somliga frågor med givna svarsalternativ fanns det även möjlighet för svarande att 

komplettera genom öppna frågor. Detta gav möjligheten att få grepp om vad som var 

viktigt för respondenterna samt skapa förståelse för deras attityder (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011:105). De öppna frågorna gav också respondenter möjlighet att 

få motivera sig vilket gav fördelen att se hur andra uttrycker sig kring ämnet (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011:105). 
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3.4.2 Utformning av frågor utifrån trekomponentsmodellen 
För att kunna kartlägga kvinnors attityder kring marknadsföring av öl utformades 

frågorna utifrån trekomponentsmodellen. I Bilaga A finnes alla frågor med de olika 

svarsalternativ som gavs till respondenter.  

 

För att kunna kartlägga och sedan analysera kvinnors åsikter, uppfattningar och 

kunskaper ställdes följande frågor:  

• Har du något intresse eller kunskap kring öl? 

• Är öl en kvinnlig eller manlig produkt?  

• Hur ofta riktar sig ölreklam mot kvinnor respektive män enligt dig?  

• Kan du komma ihåg senast du såg reklam för öl? om ja berätta vilken? 

• Hur tror du att din konsumtion av öl hade förändrats om reklamen riktats mer 

mot dig?  

• Finns det något speciellt som skulle kunna få dig att handla mer öl?  

• Hur får du oftast information om öl?  

 

Genom att ställa följande affektiva frågor så kunde kvinnors känslomässiga åsikter och 

värderingar kring marknadsföring av öl kartläggas.  

• Tycker du om öl?  

• Tycker du det är viktigt att reklam för öl riktas mot både män och kvinnor? 

• Påstående: Det är viktigt att öl produceras ekologiskt.  

• Påstående: Det är viktigt att öl är närproducerad.  

• Påstående: Smaken är viktig för mig när det kommer till öl.  

• Påstående: Design på ölflaska och etikett är viktigt för mig när jag köper eller 

om jag skulle köpa en öl.  

• Påstående: Priset är viktigt för mig när jag köper öl eller om jag skulle köpa öl.  

• Påstående: Varumärket är viktigt för mig när jag köper öl.  

• Påstående: Jag tycker det är viktigt att ölens design tilltalar mig. 

 

Den konativa komponenten förklarar benägenhet till beteende. Det beteende som var 

intressant för undersökningen var konsumtionsbeteende för öl bland kvinnor. Följande 

frågor användes i enkäten för att kunna kartlägga kvinnors benägenhet till beteende 

kring konsumtion av öl.  

• Hur ofta köper du öl? 
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• Påstående: Det är jag som handlar alkohol i mitt hushåll.  

• Var köper du oftast öl?  

• Köper du ofta säsongsrelaterade öl?  Exempelvis julöl eller påsköl  

• Vid de tillfällen då du dricker alkohol, hur ofta väljer du öl? 

• Var dricker du vanligtvis öl?  

• I vilket sammanhang dricker du vanligtvis öl?  

• Påstående: Om jag är ute på krog, restaurang, bar eller klubb så köper jag ofta 

rabatterad öl exempelvis ”veckans öl”.  

• Påstående: Jag köper öl som låter lockande? Antingen på ölets namn eller 

produktbeskrivning 

 
 
3.5 Urval 
Det går sällan att skicka ut enkäter eller intervjua en hel population eller målgrupp, 

därför måste ett urval göras (Bryman & Bell, 2005: 100). Det är därför viktigt att detta 

urval är så representativt som möjligt eftersom det annars finns en risk att resultaten blir 

specifika för just de svaranden och därmed inte generaliserbara (Bryman & Bell, 2005: 

100). 

 

Målet med enkätundersökningen var att få minst 100 svaranden. Totalt var det 189 

kvinnor som svarade på enkäten som sändes ut 21-24 maj 2015. Enkäten sändes ut 

elektronisk via sociala medier, Facebook. Detta resulterade i ett bekvämlighetsurval där 

svaranden bestod av personer som tillfället råkade finnas tillgängliga för forskaren 

(Bryman & Bell, 2005: 124). Genom Facebook så delades enkätundersökningen vidare 

av personer vilket innebar att det inte endast var personer i forskarens bekantskap som 

svarade. Valet att sända ut enkäten elektroniskt via sociala medier kan ha påverkat det 

faktum att de flesta respondenter befann sig i åldersgruppen 18-30 år och att det var 

betydligt färre representater i övriga åldersgrupper.  

 
3.6 Datainsamlingsmetoder 
 
3.6.1 Sekundärdata och primärdata 
Jacobsen (2002: 152) beskriver primärdata som de upplysningar som samlats in direkt 

från personer eller grupper. Alltså de upplysningar som forskaren samlar in för första 

gången genom att gå direkt till den primära informationskällan (Jacobsen, 2002: 152). 

Detta leder till att datainsamlingen blir skräddarsydd för den speciella 
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problemformuleringen (Jacobsen, 2002: 152). Primärdata för denna studie utgörs av den 

genomförda enkätundersökningen. Undersökningen genomfördes mellan den 21-24 maj 

2015 och sändes ut elektroniskt till kvinnor genom sociala medier. Denna 

enkätundersökning erhåller primärdata som stärker forskningsfrågan och bidrar till 

studiens tillförlitlighet.  

 

Sekundärdata är den data som samlats in tidigare av andra forskare (Jacobsen, 2002: 

153). Den sekundärdata som använts i uppsatsen utgörs av vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Dessa behandlar de olila ämnen som är relevanta för studien så som genus, 

jämnställdhet i reklam, män och kvinnors shoppingbeteende samt traditionell 

marknadsföring- och kommunikationsvetenskap. De vetenskapliga artiklarna har 

hämtats genom databasen OneSearch som är Universitetsbibliotekts virtuella katalog. 

Övrig litteratur har tillhandahållits genom Universitetsbiblioteket Campus Helsingborg 

samt via Helsingborgs stadsbibliotek. Sekundärdatan har bidragit till djupare kunskap 

kring ämnet. 

 

3.7 Analysmetod 
Enligt Patel & Davidsson (2011:111) behandlas olika sätt att kvantitativt bearbeta 

information genom statistik. Inom många empiriska arbeten används statistik för att 

ordna, beskriva, bearbeta och analysera data (Patel & Davidsson, 2011:111). Vanligtvis 

särskiljs två olika typer av statistik, deskriptiv statistik och hypotesprövande statiskik. 

Denna studie bygger på despriptiv statiskik vilket innebär att en beskrivning av det 

insamlade materialet ges genom siffror med vilka forskningsproblemet kartläggs.  

 

I studien används den enklaste analysen, fördelning av svar på en fråga (Jacobsen, 2002: 

372). Frågorna analyseras i relativa tal utifrån en enkel proportionell fördelning i 

procent enligt formel nedan. 

 

Proportion = Antal som kryssat i specifikt alternativ    x 100 

              Antal som svarat på frågan 

 

Frågorna redovisas bland annat genom stapeldiagram samt cirkeldiagram vilket är de 

vanligste sätten att presentera svar (Jacobsen, 2002: 373). De grafiska diagrammen 

bidrar till att presentationen av data blir mer genomskådlig men för att ge en djupare 
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översikt så beskrivs även fördelningen för varje fråga med text (Jacobsen, 2002: 375-

376). Central- och spridningsmått i form av modalvärde, modalprocent, medianvärde, 

medeltal samt normerad modalprocent kommer att redogöras. Den normerade 

modalprocenten räknas så att 0 står för total spridning medan 1 står för ingen spridning.  

Genom att presentera de studerade variablerna genom frekvenstabell, grafisk 

framställning samt central- och spridningsmått så framställs en god och detaljerad 

information vilket är vanligt för en undersökning baserad på deskriptiv statistik (Patel & 

Davidsson, 2011:119).  

 

3.8 Undersökningskvalitet 
 
3.8.1 Validitet  
Validitet står enligt Bryman & Bell (2005: 95) för huvida en eller flera indikatorer som 

utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Patel & 

Davidsson (2011: 102) uttrycker det som att det handlar om överrensstämmelsen mellan 

vad forskare säger att denna ska undersöka och vad han eller hon faktiskt undersöker.  

 

Denna studie undersöker attityder vilket innebär att den bygger på människors 

inställningar, uppfattningar, upplevelser, kunskap och liknande abstrakta fenomen. 

Abstrakta fenomen är inte lika påtagliga i samma bemärkelse som konkreta fenomen 

som exempelvis vikt eller längd (Patel & Davidsson, 2011: 102). Genom att tydligt 

definiera attityd, begreppet som ska mätas, utifrån trekomponentsmodellen har det varit 

möjlig att konstruera ett instrument för mätning. I denna studien utgörs instrumentet av 

en enkät som undersöker attityden genom definitionen av begreppet. Genom att tydligt 

definiera attityd och utgå ifrån definitionen säkerställs det att attityden mäts och därmed 

håller studien god validitet.  

 

Patel & Davidsson (2011: 103) väljer att särskilja två typer av validitet, 

innehållsvaliditet samt den samtliga validiteten. Innehållsvaliditet innebär att aktuella 

begrepp från den teoretiska ramen har översatts till variabler som formulerats till 

enskilda frågor eller kategorier i enkäten (Patel & Davidsson, 2011: 103). Variablerna 

smak, design, pris, härkomst samt varumärke tydliggjordes dels från Jităreanu, Chiran 

& Gîndu´s forskning (2014) samt från Underhill (2009). Somliga av dessa variabler går 

även i linje med Kotlers 4 P (Kotler, 2008) där de fyra variablerna pris, promotion, plats 

och produkt hämtades. Genom Josefsson (2005) samt Jarlbro (2006) uppmärksammades 
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genus perspektivet. Därför ställdes frågor kring hur marknadsföring om öl uppfattas ur 

ett manligt respektive kvinnligt perspektiv. Underhill (2009) har i sin forskning kommit 

fram till att somliga arenor och produkter är typiskt manliga, vilket utgjorde ytterligare 

en varabel i linje med genusperspektivet som undersöktes. Jităreanu, Chiran & Gîndu 

(2014) samt Thach (2012) uppmärksammade frekvens, tillfälle och sammanhang i sina 

undersökningar kring vin vilket valdes att även undersökas i denna studie. Variablen 

detalj i form av texter på produkter hämtades från Underhills (2009) forskning som visat 

att texter på produkter är väsentliga för kvinnor. Genom att samtliga variabler är 

kopplade till den teoretiska referensramen så håller studien en god innehållsvaliditet 

vilket innebär att det finns en bra täckning av det problemområde som studeras (Patel & 

Davidsson, 2011: 102).   

 

För att säkerställa den samtliga validiteten jämförs utfallet på instrumentet med ett 

annat tecken så kallat kriterium på det som ska mätas (Patel & Davidsson, 2011: 103). 

Detta innebär att instrumentet prövas på någon grupp som liknar gruppen som 

instrumentet är avsett för. Instrumentet i denna studie består av en enkätundersökning. 

Enkäten prövades inte på något annan liknande grupp, dock skapades en testgrupp som 

innehöll individer som tillhörde målgruppen för undersökningen som fick pröva enkäten 

innan den sändes ut till den stora målgruppen.  

 

3.8.2 Reliabilitet 
Bryman & Bell (2005: 93) menar att reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdaktighet. Enligt Bryman & Bell (2005:93) finns det tre 

väsentliga faktorer när det kommer till reliabilitet; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömmarreliabilitet (Bryman & Bell, 2005: 94). 

Stabiliteten svarar för hur stabilt måttet är över tid, om gruppens attityd mäts vid två 

tillfällen efter  varandra ska resultaten inte skilja sig åt märkbart (Bryman & Bell, 2005: 

94). I den aktuella studiens fall rör det sig om en kontext som är under utveckling. Det 

finns därför en möjlighet att resultaten till viss del skulle bli annorlunda vid en annan 

tidpunkt, dock inte inom en någorlunda nära tidpunkt. Den interna reliabiliteten håller 

god nivå då samtliga respondenter till enkäten varit pålitliga och följdriktiga. 

Internbedömmarreliabiliteten blev för denna studie aktuell vid de frågor där 

respondenterna gavs öppna svarsmöjligheter. En viss risk för att forskarens tolkning inte 

är överrensstämmande med respondentens finns alltid. Men då svaren till största del 

varit korta och enkla så antas internbedömmarreliabiliteten vara god.  
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Patel & Davidsson (2011: 103) menar att reliabilitet står för tillförlitlighet och handlar 

om hur väl instrumenten, i detta fall enkäten motstår slumpinflytanden av olika slag. 

Varje resultat från en individ innehåller både ett ”sannings värde” och ett ”fel värde”. 

Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet vilket kan bero på en mängd 

faktorer som inte kan kontrolleras. (Patel & Davidsson, 2011:103).  Genom att ha ett 

instrument som är reliabelt så minskar felvärdet och  närmar sig individens sanna värde 

(Patel & Davidsson, 2011:104). Vid en enkät finns liten möjlighet att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg (Patel & Davidsson, 2011:105). För att försäkra att individerna 

som skulle besvara enkäten uppfattade den som forskren tänkt sig sändes enkäten ut till 

en testgrupp. Testgruppen bestod av 5 kvinnor i olika åldrar utvalda för att på en 

lämpligt sätt motsvara målgruppen för undersökningen. Samtliga uppfattade 

enkätundersökningen utan svårigheter och därmed sändes den ut till resterande 

respondenter.  

 

I efterhand är det möjligt att tolka enkäten som reliabel eftersom alla respondenter 

svarade på samtliga frågor (Patel & Davidsson, 2011:105). Via googles enkätverktyg 

var det möjligt att påverka undersökningens reliablitet genom att det finns verktyg som 

exempelvis gör att svaranden endast kan välja ett svarsalternativ samt svara på alla 

frågor för att kunna slutföra undersökningen. På ett fåtal frågor gavs det möjlighet för 

respondenterna att fylla i egna alternativ om inget av de giva ansågs passande, men det 

var ytters få som använde denna möjlighet.  

 

3.9 Metodkritik 
Kvantitativa metoder kritiseras ofta för att de skapar stor distans mellan 

forskningsobjekt och forskare (Jacobsen, 2002:47). Detta kan dock även ses som en 

positiv effekt då det ger möjlighet till att studera forskningsobjektet med mindre 

påverkningseffekt. Kvantitativa forskare tar även mindre hänsyn till att människor lever 

i en subjektiv värld vilket kan leda till att mätprocesser innehåller en känsla av falsk 

precision och riktighet vilket kallas mätning på kommando (Bryman & Bell, 2005: 

105). För att minska känslan av mätning på kommando skickades undersökningsenkäten 

ut till en testgrupp vilket prövade gångbarheten på enkäten. Eftersom enkäten belyser 

attityder kring marknadsföring så behöver inte respondenter inneha specifik kunskap 
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och därmed anses studien hålla god validitet samt en enkel koppling mellan forskning 

och vardag.   
 

I metoden för att kartlägga kvinnors attityd gentemot marknadsföring av öl ingår endast 

enkät undersökningen. Detta innebär att den kartläggningen samt den framtagna 

modellen till stor del bygger på respondenternas svar vilka består av kvinnornas 

subjektiva uppfattning av situationen vilket inte behöver motsvara hur den verkliga 

situationen skulle kunna se ut. Genom att kartlägga kvinnornas subjektiva uppfattning 

kring ämnet så tydliggörs dock deras synvinkel, behov och önskemål.  

 

Att utgå ifrån en enkät innebär även en del problematik då respondenter kan inte få 

hjälp med tolkning av frågor (Bryman & Bell, 2005: 163). I en enkät är det svårt att 

ställa uppföljningsfrågor vilket det dock gjordes ett försök till genom några frågor med 

öppna svar där respondenterna fick möjlighet att utveckla och motivera sina svar. Det 

har även visat sig att svaranden tröttnar snabbare på frågor i enkäter vilket begränsar 

antalet frågor (Bryman & Bell, 2005: 163). I en elektronisk enkät kan de svarande läsa 

igenom hela enkäten innan de svarar på frågorna vilket kan påverka deras svar (Bryman 

& Bell, 2005: 163). Det finns även en risk för bortfall samt att alla inte svarar på hela 

enkäten (Bryman & Bell, 2005: 163), detta eliminerades dock genom elektroniska 

verktyg vid utformning av enkäten. Eftersom undersökningen sändes ut elektroniskt 

fanns en viss risk för bortfall i specifika  demografiska grupper eftersom alla grupper 

inte använder internet i lika stor mängd. Undersökningen sändes ut via forskarens egna 

konto på sociala medier. Detta är två faktorer som kan påverkat urvalets 

representativitet.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas först resultaten från den genomförda enkätundersökningen. 

Först redogörs demografisk data. Därefter redogörs för kvinnornas attityder kring 

marknadsföring av öl utifrån trekomponentsmodellen följt av en analys kring hur 

företag i ölbraschen på ett bättre sätt kan nå ut till kvinnor.  

 

4.1 Kvinnors attityder gentemot marknadsföring av öl 
Vid kartläggningen av kvinnors attityder gentemot marknadsföring av öl så definierades 

attityd utifrån trekomponentsmodellen. Begreppet definieras då utifrån en kognivtiv 

komponent, en affektiv komponent och en konativ komponent (Evans, Jamal & Faxall, 

2008:77). Nedan följer därför en kartläggning av attityden utrifrån de tre 

komponenterna.  

 

4.1.1 Demografisk data 
Undersökningen riktade sig till svenska kvinnor över 18 år. 

Totalt var det 189 personer som svarade på enkäten som 

sändes ut 20-24 maj 2015. All statistisk data är avrundant.  

 

Modalvärdet av ålder resulterade i 18-30 år vilket motsvarar 

en modalprocent på 76%. 11% av kvinnorna var i åldern 31-

40,5% i åldern 41-40 och 8% var i åldern 51 och uppåt. Den 

normerade modalprocenten resulterade i 0,68 vilket 

innebär att spridningen i åldrar inte var speciellt hög.  

 

Vidare undersöktes även var respondenterna bor. På 

bornde frågan fanns följande fem alternativ att välja på; 

Mindre by under 5.000 invånare, Ort under 20.000 

invånare, Stad över 20.000 invånare samt Stad över 

100.000 invånare.  Modalvärdet var stad över 100.000 

invånare vilket 87 kvinnor svarade. Detta innebär en 

modalprocent på 46%. Den normerade modalprocenten 

hamar på 0,28. Inom denna demografiska skillnad var 

spridningen relativt jämn. 

 

 

Diagram 1.1 

Diagram 1.2 
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För att undersöka utbildning och arbete ställdes frågan; ”Vilken är din högsta avslutade 

utbildning?” Där respondenter fick tre svartalternativ; Grundskola, Gymnasium samt 

Högskola / Universitet 3 år eller mer. När det kom till arbetssituation fick svaranden 

välja mellan alternativen Arbetande, Arbetssökande eller Student. Exakt data går att läsa 

i Tabellerna nedan. 

 

Även frågor kring civil status och inkomst ställdes till de frågande, vilket resulterade i 

följande resultat. 56% av alla svarande var sambo eller gift, 13% var särbo och 31% var 

singlar. Vanligast förekommande inkomst kategori var upp till 100.000 per år vilket kan 

var en effekt av att 33% av svaranden var studenter.  
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Grundskola 5 3 % 

Gymnasium 107 57 % 

Högskola/Universitet 76 40 % 

 

Arbetssituation Antal Procent 

Arbetande 118 63 % 

Arbetslös 8 4 % 

Student 62 33 % 

 
Tabell 1.1 Tabell 1.2 

Diagram 1.3 Diagram 1.4 
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4.1.2 Kognitiva komponenten 
För att kunna kartlägga samt analysera kvinnors åsikter, uppfattningar och kunskaper 

ställdes sju kognitiva frågor.  

 

Genom att ställa frågan; ” Har du intresse eller 

kunskap kring öl?” var det möjligt att se hur stort 

intresse och kunskap om öl som fanns bland 

kvinnorna. Respondenter fick fyra olika 

svarsalternativ; Inget intresse, svagt intresse, har 

intresse samt stort intresse. I tabellen motsvarar 

ordet intresse både intresse och kunskap. 

Modalvärdet hamnade på inget instresse där 

modalprocenten blev 42%. Den normerade 

modalprocenten blev 0,226 vilket innebär att 

frågan hade relativt stor spridning.  Siffrorna 

pekar även på att resterande 58% av kvinnorna har 

någon form av intresse eller kunskap kring öl. Endast 

5% av de kvinnor som har någon form av intresse 

eller kunskap som anser sig ha stort intresse eller kunskap.  

 

Intresse och kunskap kan bygga på olika typer av 

informationsflöden. Därför var det väsentligt att ta 

reda på hur och var kvinnor hämtar sin information 

kring öl. Detta för att kunna karlägga villkor för 

effektiv informationssändning i framtiden. Frågan 

”Hur får du oftast information kring öl?” ställdes 

till respondenter, till frågan gavs 6 olika svars 

alternativ; vänner, systembolaget, 

krog/restaurang/klubb, söker själv, media och 

övrigt. Vilket kan ses i diagram 2.2 så var 

alternativet vänner som stod för modalvärdet med 

en modalprocent på 55%. Efter det var media det 

vanligtast alternativet vilket 14% svarade. 

Alternativet övrigt innebar att svaranden själva 

   

 

Diagram 2.1 

Diagram 2.2 
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kunde fylla i ett alternativ. 8 svaranden valde övrigt, där var det framför allt på jobbet, 

av respektive samt att de inte tar till sig någon information kring öl alls som var aktuella 

svar. Sammanfattningsvis så får de flesta information kring öl via vänner eller 

respektive.  

 

För att få ett spontant och ärligt svar så ställdes frågan ” Kan du komma ihåg senast du 

såg reklam för öl? Om ja kan du berätta vilken?” med ett öppet svartalternativ. Genom 

att inte specificera frågan varken mot varumärke, genus eller andra faktorer så inkom 

väldigt olika kommentarer men som ger svar på vad det är kvinnor uppmärksammar när 

det kommer till ölreklam. 20% svarade att de inte minns och skrev inget mer. Somliga 

skrev först nej men fortsatte ändå beskriva någon reklam de hade uppmärksammat 

exempelvis: ”Nej kommer inte ihåg när. Men Pripps blå kommer väl snart på tv.”, 

”Kommer tyvärr inte ihåg. Eller kanske Heineken isåfall, men det var ett tag sen. 

Någonting med att det var en grupp killar som campade uppe på ett berg mitt ute i 

ingenstans och så kommer det en kille på en sån där "flyg-grej" med öl.”, ”Nej. Någon 

alkoholfri var det” eller ”Hmm, kommer typ inte ihåg. Säkert reklam. Men ingen öl som 

tilltalar mig direkt. Brukar ju gå nån Norrlands guld-reklam, blä.”. Trots att 

respondenterna först svarar nej så beskriver de ändå detaljer av ölreklam som de minns, 

därför har dessa svar räknats som ett ja-svar på frågan. 80% av kvinnorna kan komma 

ihåg att de uppmärksammat någon form ölreklam. Förklaringen till frågan löd; Kan vara 

tv, radio, tidning, annonser eller liknande vilket kan ha påverkat att hela 52% svarat på 

vilket medium de uppfattat reklamen genom.  
 

 
 

I tabellen ovan visas de 5 vanligaste typerna av reklam som kvinnorna uppfattat. Sociala 

Medier är samlings kategori för Facebook och Instagram. Utomhus Reklam innefattar 

annonser på exempelvis pelare, anslags tavlor samt annonser som setts i samband med 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	  
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Diagram 2.3 
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evenemang utomhus. Diagrammet visar tydligt att det framför allt är ölreklam via tv 

som respondenter uppfattat. Andra kanaler som nämndes var radio, Youtube, Spotify 

samt annonser på allmänna platser som köpcentrum. Det ska nämnas att somliga nämnt 

att de minns en reklam som de uppmärksammat i ett annat land än Sverige.  

 

Trots att ordet varumärke varken nämndes i frågan eller förklaringen till frågan var det 

62% av kvinnorna som specificerade varumärket i den reklam de mindes. De 

varumärken som är mest framkommande är Norrlands Guld, Carlsberg och Heineken 

vilket är tre stora och välkända ölvarumärken i Sverige. Frågan ställdes tidigt i enkäten, 

innan frågor kring genusperspektivet kommit. Därför är det intressant att flertalet 

kvinnor påpekat att det är män i reklamerna; ”Ja tv reklamen om norrlandsguld som ser 

ut att spelas in uppe i Norrland med män i.” ” Den där för, tror det är Norrlands guld, 

med killen som säger ja på norrländska (alltså inandningen)” , ”Kommer tyvärr inte 

ihåg. Eller kanske Heineken isåfall, men det var ett tag sen. Någonting med att det var 

en grupp killar som campade uppe på ett berg mitt ute i ingenstans och så kommer det 

en kille på en sån där "flyg-grej" med öl.” eller ”Minns inte vilket märke, men någon 

mysgubbe framför en brasa kommer jag ihåg.”. Detta går att tolka som att kvinnorna 

kopplar ölreklam till män. En specifik reklam som flertalet respondenter beskriver är 

Heinekens reklam som sändes för några år sedan. Reklamen utspelar sig hos ett par där 

kvinnan visar upp sin walk-in-closet för sina tjejkompisar och mannen sedan visar upp 

ett stort kylrum fullt med öl för sina manliga kamrater. Reklamen kan ses som ett tydligt 

exempel på hur manligt och kvinnligt särksiljs. Ytterligare saker som nämns är musik 

som starkt förknippats med ölreklamer samt olika slogans exempelvis Norrlands Guld 

”Shit vad kallt”.  

 

För att vidare kartlägga kvinnornas uppfattning 

kring öl som manlig respektive kvinnlig produkt 

ställdes frågan ”Är öl en kvinnlig eller manlig 

produkt?” med en 5-skalig likertsskala. 1 

motsvarade manlig produkt, 3 stod för en neutral 

mittpunkt och 5 motsvarande kvinnlig produkt. 

Modalvärdet på frågan blev svarsalternativ 3 

neutralt vilket 102 kvinnor svarade. Även 

modalprocenten hamnade på alternativ 3 eftersom  
Diagram 2.4 
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54% valde detta svarsalternativ. 12% svarade en etta och 31% svarade 2 vilket betyder 

att de punkter på den manliga sidan totalt fick 43%. Ingen av respondenterna svarade 5 

kvinnlig dock var det 2% som svarade 4. Medeltalet på frågan hamnade på 2,4 vilket 

tyder på att öl uppfattas mer som en manlig produkt.  

 

Samma mönster kan ses då frågan kring hur ofta 

ölreklam riktas mot respektive kön ställdes. 

Skillnaden som uppstod i svaren när frågan 

kretsade kring reklamen och inte produkten i sig 

blev att mönstret blev ännu tydligare. 79% av 

respondenterna anser att ölreklam oftast eller alltid 

riktas mot män. 16% anser att reklamen riktas mot 

båda könen och 5,4% anser att den ofta eller alltid 

riktas mot kvinnor. Modalvärdet hamnade på 

alternativet ”Ofta mot män” vilket 75 kvinnor 

svarade och modalprocenten blev därmed 40% 

vilket innebär att det är en relativt bra spridning på 

svaren med en normerad modalprocent på 0.25.  

Det ska även påpekas att det som frågades var hur 

ofta ölreklam riktar sig mot män respektive kvinnor 

enligt dig, det är alltså hur respondenterna uppfattar 

reklamen som mäts vilket inte behöver motsvara ett 

verkligt utfall.  

 

Genom att ställa frågan om det var något specifikt som skulle kunna påverka kvinnor i 

deras konsumtion var det möjligt att kartlägga kvinnors uppfattning och åsikter kring 

vad som är viktigt vid konsumtion av öl. Frågan ställdes med öppet svar för att inte 

påverka respondenters svar. Somliga svarade rent av nej och i flera fall på grund av att 

de anser sig inte tycka om smaken av öl exempelvis svar som; ” Om det va gott”, ” Jag 

gillar inte öl.”, ”nej, klarar inte av smaken” eller ”Om den smakade godare.” Dessa svar 

kan tolkas som att somliga kvinnor uppfattar det som att öl endast har en smak vilket 

skulle innebära att deras kunskap kring ölsmaker är bristande. Ett fåtal svar tydde på att 

kvinnor faktiskt har kunskap kring ölsmaker men att denna kunskap är för liten, 

”Dricker inte öl men det finns endast en öl jag tycker om, Ingefärsöl.”. Några nämnde 

 
Diagram 2.5 
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att specifika och annorlunda smaker så som smaksatta öl skulle få dem att konsumera 

mer öl. Ytterligare fenomen som nämndes som anledning var att det skulle finnas fler 

alkoholfria alternativ då det var flera som inte drack alkohol så ofta. Även pris, hälsa, 

färre kalorier, light-öl och mindre uppblåst mage är faktorer som nämndes av 

respondenter. Enligt kvinnornas egna uppfattningar så skulle de även konsumera mer öl 

om förpackningarna vore enklare att bära hem och om de vägde mindre. Det påpekades 

även att mer tilltalande, roligare och snyggare flaskor eller burkar skulle öka 

konsumtionen av öl.  

 

Genom respondenternas svar går det att urskilja ett mönster där det framkommer att 

detaljer är viktiga. Flertalet påpekar som tidigare nämnt speciella och annorlunda 

smaker och fina flaskor, även lokala producenter, mikrobryggerier och ekologisk öl är 

detaljer som nämns och som kan påverka kvinnors konsumtion av öl. Några nämner 

även kombinationen med mat och öl, att de gärna vill bli rekommenderad en bra öl till 

maten. En sista faktor som nämns är även soligt väder, ”på sommaren blir det 

automatiskt att man handlar mer öl”.  

 

Något som framkommer bland svaren och som är väsentligt för studien är att flertalet av 

kvinnorna anser att deras konsumtion skulle ändras om de hade mer information kring 

öl. ”Info om speciella öler som kan falla mig mer i smaken”, ”(…) skulle definitivt köpa 

andra sorter om jag kunde fler som jag visste var bra. Tycker inte om att chansa så 

brukar köpa de som man vet att man tycker om” och ” hade jag fått mer info om "tjej 

öl" om man kan skriva så, så hade jag absolut testat mer öl” är några av de kommentarer 

som tyder på att kvinnor har för lite kunskap kring öl till följd av bristande information. 

Det kvinnliga perspektivet framkom också under denna fråga då flera respondenter 

svarade att de tror att de hade konsumerat mer öl om det vore så att reklamen riktat sig 

mer mot kvinnor; ”Antagligen om det gjordes mer reklam för "kvinnlig" öl, då skulle 

jag säkert påverkas”, ”Förmodligen mer öl-reklamer och ännu mer om de är riktade mot 

unga kvinnor” och” Mer reklam mot kvinnor” var några av de kommentarer kring 

reklam som påverkande faktor som framkom. Respondenter uttryckte även att om 

ölreklamen skulle bli bättre samt att det skulle finnas mer ölreklam så skulle det leda till 

större intresse för öl. Detta tyder på att kvinnor är mottagliga för att ölreklam riktas mer 

direkt mot dem.  
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Respondenterna ansåg i det öppna svaret att 

bättre reklam och mer information skulle 

bidra till en ökad konsumtion. Den åsikten 

stämmer väl överens med deras uppfattning 

kring hur deras konsumtion skulle förändras 

om reklamen riktats mer mot dem. Det 

väsentliga ligger i att 0% anser att deras 

ölkonsumtion skulle minska medan 16% 

anser att deras konsumtion skulle öka om 

reklamen riktades mer specifikt mot dem. 

Modalvärdet hamnar på oförändrat vilket 

157 kvinnor svarade och som motsvarar en modelprocent på 84% vilket innebär att 

spridningen inte var speciellt hög på denna fråga. Spridnignen bör dock ses utifrån hur 

stor teoretisk spridning som är möjligt (Jacobsen, 2002: 380). I detta fall fanns 3 

svarsalternativ vilket inntebär en normerad modalprocent på 0,8 vilket tyder på att 

spridning på svaren inte var hög. Denna fråga handlar dock om respondenternas 

uppfattning kring hur deras konsumtion skulle påverkas vilket inte svarar för hur den i 

själva verket skulle påverkas.  

 

4.1.3 Affektiva komponenten 
För att kartlägga den affektiva komponenten av kvinnors attityder mot marknadsföring 

av öl så ställdes 9 frågor. Dessa frågor ska belysa respondenternas känslomässiga 

åsikter och värderingar kring marknadsföringen av öl.  

 

För att belysa kvinnornas generella värdering av öl 

ställdes frågan ”Tycker du om öl?”  Modalvärdet blev 

svaret ja vilket 61% (modalprocent) svarade. 39% 

svarade nej vilket innebär att majoriteten av 

respondenterna tycker om att dricka öl. Den normerande 

modalprocenten hamnade dock på 0,22 vilket tyder på 

att svaren har en hög spridning.  

 

Under den kognitiva komponenten ställdes frågor kring kvinnors uppfattning av hur 

ölreklam riktas mot de olika könen. Det framkom då att respondenterna ansåg att 
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majoriteten av ölreklam riktas mot män. För att kunna 

kartlägga deras känslomässiga förhållning till detta så 

ställdes frågan ”Tycker du det är viktigt att ölreklam riktas 

mot både män och kvinnor?”. Respondenterna fick svara 

genom en likertsskala på 1-5 där 1 utgjorde att det inte var 

alls viktigt och 5 att det var mycket viktigt. 16,5% svarade 

att det inte alls är viktigt att ölreklam riktas mot båda kön, 

vilket skulle kunna antas utgöras av de 39,4% som svarat 

att de inte tycker om öl och därmed tog frågan personligt 

vilket leder till att de inte anser det vara viktigt eftersom de 

själva inte tycker om öl. Modalvärdet blev alternativet 

mycket viktigt med en modalprocent på 31%. Medeltalet 

för frågan landade på 3,4 vilket tydet på att kvinnor anser 

att det är viktigt att ölreklam riktas mot båda kön.  

 

För att vidare kartlägga deras värderingar och känslosmässiga värderingar kring 

produktattribut ställdes ett antal påståenden där respondenterna fick svara enligt 

likertskala från 1-5 där 1 motsvarade inte alls viktigt och 5 mycket viktigt. Genom att 

ifrågasätta hur viktiga de olika attributen är för respondenterna går det att mäta deras 

värderingar.  

 

Första påståendet handlade om smaken vilket även 

framkommit till ss del i tidigare frågor och löd enligt 

följande ”Smaken är viktig för mig när jag köper/väljer öl”. 

Det som är specifikt för påståendet här är att genom att 

ifrågasätta viktighetsgraden av faktorn smak går det att mäta 

hur viktig smaken är för respondenterna och därmed hur de 

värderar smak. 85% svarade 4 eller 5 vilket tyder på att 

smak är en väldigt viktig fator när det kommer till att köpa 

eller välja öl. Modalvärdet blev svarlalternativet mycket 

viktigt med en modalprocent på 63%. 7% svarade att 

smaken inte alls var viktigt, dessa 7% kan utgöras av 

personer som inte tycker om smaken av öl. Medeltalet blev 3,9 vilket kan tolkas som att 

smak är viktigt för kvinnor när de väljer eller köper öl.  
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Respondenter fick även svara på samma skala om de ansåg att det är viktigt att öl 

produceras ekologisk samt lokalt producerat. Båda dessa frågor ledde till likanande svar 

där majoriten svarade neutralt, att det med andra ord inte spelade någon större roll. 

Kring båda produktattribut var det fler som ansåg att det inte alls var viktigt än mycket 

viktigt.  Enligt diagrammet 3.4 nedan går det att se att de båda linjerna följer varandra 

och att ingen av attributen värderas speciellt högt av respondenterna.  

 

 

 

Vidare undersöktes hur viktigt varumärket är för kvinnor 

när de ska köpa öl. Påståendet som respondenterna fick ta 

ställning till var ”Varumärket är viktigt för mig när jag 

köper öl” och samma skala användes som vid tidigare 

påståenden. 40% svarade 1 eller 2 och 40 % (modalprocent) 

svarade 3 vilket blev modalvärdet. Den normerade 

modalprocenten blev 0,25 vilket tyder på att spridningen på 

svaren är relativt hög. Medeltalet resulterade i 2,3. Dessa 

siffror tyder på att varumärket inte är ett viktigt attribut för 

kvinnor vid köp av öl. 17% svarade 4 och endast 3% 

svarade 5, att det var mycket viktigt. Intressant är att ovan 

då kognition kartlades var varumärke något som var mycket 

framkommande då respondenter själv fick uttrycka sig.  

 

”Design på ölflaska och etikett är viktigt för mig när jag 

köper eller om jag skulle köpa en öl” var påståendet som 

respondenterna fick förhålla sig till gällande värdering av 

design som produktattribut. Cirka en tredjedel av de 
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svarande ansåg att design på flaska och etikett inte var speciellt viktigt (de som svarade 

3). 50% av de respondenterna svarade 4 eller 5 vilket tyder på att 50% värderar design 

som viktigt när de konsumerar öl. Modalvärdet blev 4 med en modalprocent på 33%. 

Normerad modalprocent blev 0.162 vilket tyder på att spridningen var hög. Medeltalet 

blev 3,3 vilket tyder på design är viktigt.  

 

Vilket nämndes tidigare så var pris en av de saker som kvinnorna själva uttryckte var en 

faktor som skulle påverka deras konsumtion av öl. I anslutning till påståenden kring 

produktattribut ställdes även påståendet: ”Priset är viktigt 

för mig när jag köper öl eller om jag skulle köpa öl”. Som ni 

kan se i tabellen till höger så är priset ytterligare en faktor 

som har stor betydelse för kvinnor vid ölkonsumtion. Dock 

ska det beaktas att modalvärdet landade på 3 med en 

modalprocent på 36%. Normerad modalprocent 0,2 vilket 

innebär relativt hög spridning. Medeltalet blev 3,2 vilket 

kan tolkas som att pris inte är den mest väsentliga fakton vid 

val eller köp av öl för kvinnor. 44,2% av kvinnorna svarade 

4 eller 5 vilket ändå tyder på att det är en faktor som 

påverkar konsumtionsbenägenheten.  

 

När det kom till produktattribut tydliggjordes ett mönster. Under de öppna frågor som 

ställdes för att kartlägga kongnitiva delen av attityden så framkom det att flera 

produktattribut var faktorer som påverkade respondenterna i deras köpbeslut. Vi kan se 

att flera av de produktattribut som tagits upp under den affektiva delen har haft stor 

betydelse för respondenterna. Dock är det ett attribut, smak som värderas högst hos 

kvinnor och som därmed har större betydesle än resterande attribut som undersökts.  
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4.1.4 Konativa komponenten 
De konativa frågorna kartlägger respondenternas benägenhet till beteende vilket i detta 

fall kretsar kring benägenhet till konsumtion av öl. Det är alltså inte själva handlingen 

som mäts utan respondenternas benägenhet till handling.  

 

Tanken var att undersöka om det fanns något mönster för 

hur kvinnors konsumtion av öl ser ut idag. Därför ställdes 

påståendet ”Det är jag som handlar alkohol i mitt hushåll” . 

I diagram 4.1 går det att avläsa att i många hushåll delar 

könen på uppgiften att köpa alkohol, Modalvärdet hamnade 

på alternativet Ibland/varken eller vilket fick en 

modalprocent på 46% samt normerad modalprocent på 

0,325. Detta tyder på att det i flertalet hushåll finns fler som 

handlar alkohol. 18% svarade att de alltid köper alkohol till 

sitt hushåll och 13% svarade oftast. Om det bortses från de 

hushåll där det verkar som att flera delar på uppgiften så är 

det flera kvinnor som svarat alltid och ofta, 31% än som 

svarat sällan och aldrig vilket är 24%.  

 

För att sedan kartlägga kvinnornas frekvens vid 

konsumtion av öl så ställdes frågorna ”Vid de 

tillfällen då du dricker alkohol hur ofta väljer du 

öl?” samt ”Hur ofta köper du öl?”. Genom att fråga 

hur ofta respondenterna väljer öl vid de tillfällen de 

dricker alkohol så synliggörs ett mönster för hur 

benägna kvinnor är att välja öl då de ska dricka 

alkohol. Diagrammet till höger visar att 26% har 

svarat att de alltid eller oftast dricker öl då de 

dricker alkohol. Dock är det 48% som svarat att de 

aldrig eller sällan dricker öl när de dricker alkohol samt 26% som svarat ibland. 

Modalvärdet hamnade på alternativet aldrig med en modalprocent på 29%. Normerad 

modalprocent blev 0.112 vilket innebär att frågan har hög spridning. Det går att tolka 

som att hälften av kvinnorna inte väljer att dricka öl när de dricker alkohol. Samtidigt är 

ändå 52% benägna till att välja öl vid de tillfällen då de dricker alkohol.  
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Möjligheten finns att kvinnor inte köper öl själva utan 

endast dricker det då det bjuds på det alternativt att 

kvinnor köper öl till andra än sig själv. Därför ställdes 

även en fråga kring hur ofta de konsumerar öl. 29% 

svarade att de aldrig väljer att dricka öl vid de 

tillfällen då de dricker alkohol medan 32% 

(modalprocent) svarade att de aldrig köper öl vilket 

utgör modalvärde för denna fråga. Detta tyder på att 

det finns kvinnor som dricker öl trots att de aldrig 

konsumerar det. Normerad modalprocent blev 0.15 

vilket innebär att frågan hade hög spridning. Diagram 

4.3 visar ett tydligt mönster över att majoriteten av 

kvinnor inte köper öl eller inte köper öl ofta vilket 

innebär att frekvensen för kvinnors ölkonsumtion kan tolkas som relativt låg. 23% har 

svarat att de konsumerar öl varje vecka eller varannan vecka. 20% har svarat en gång i 

månaden, 26% har svarat en gång i kvartalet och 32% har svarat aldrig.  Detta innebär 

att 78% av kvinnorna trots allt handlar öl oavsett om det är regelbundet eller ej. I 

jämförelse med att 61% av respondenterna svarade att de tycker om öl. Men andra ord 

är det fler kvinnor som konsumerar öl än som tycker om öl.  

 

I enkäten undersöktes även vad som kan vara bidragande till vilket val av öl som görs. 

Under den kognitiva komponenten ställdes en öppen fråga kring vad som skulle få 

kvinnor att handla mer öl. Under den konativa komponenten valdes det att specificera 

tydligare faktorer för att se om de påverkade kvinnorna i sitt val. Underhill (2009) 

menar att kvinnor är mer benägna till att läsa 

på förpackningar innan de köper en produkt. 

För att kontrollera detta så ställdes 

påståendet ”Jag köper öl som låter lockande” 

med förklaringen att det kunde innebära ölets 

namn eller beskrivning. 29% svarade alltid 

eller ofta. 27% svarade ibland medan 17% 

svarade sällan eller aldrig. 27% svarade att 

de aldrig köper öl. Majoriteten av kvinnor i 

likhet med Underhills studie (2009) köper öl 
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som låter lockande via namn eller beskrivning. Detta kan tolkas som att kvinnor har 

benägenhet till att konsumera öl som har ett lockande namn eller en lockande 

beskrivning samt att kvinnor faktiskt läser beskrivningen.  

 

Tidigare i undersökningen har det visat sig 

att pris är något som har betydelse för 

kvinnorna när det handlar om konsumtion av 

öl. För att kartlägga deras benägenhet till att 

konsumera rabatterad öl så ställdes 

påståendet; ”Om jag är ute på en krog, 

restaurang, bar eller klubb så köper jag ofta 

rabatterat öl exempelvis ”veckans öl””. 

Anledningen till att frågan begränsades till 

serveringställen är att monopolet i Sverige 

gör att det inte säljs öl till rabatterade priser i handeln (Systembolaget). 51% av 

respondenterna svarade att de aldrig köper öl ute (på restaurang, bar, krog eller klubb) 

vilket står för modalvärde i denna fråga. 16% svarade alltid, ofta eller ibland vilket 

innebär att 16% har en relativt hög benägenhet till att köpa rabatterad öl. 30% svarade 

sällan. Under den kognitiva komponenten beskriven ovan gavs möjligheten för 

respondenter att fritt svara vad som skulle påverka dem till att konsumera mer öl. Pris 

var en tydlig faktor då flera svarade att de skulle handla mer öl om det vore billigare. 

Trots detta så fick påståendet kring rabatterad öl väldigt låg respons.  

 

Ett fenomen som är tydligt i handeln är 

säsongsöl. Det kommer exempelvis julöl, 

påsköl, sommaröl, midsommaröl och 

oktoberöl 6. Eftersom detta är något som 

flertalet bryggerier satsar på, valdes det att 

även undersöka hur respondenterna ser på 

detta fenomen. Frågan ”Köper du ofta 

säsongsrelaterade öl?” ställdes och fick 

svar enligt diagram 4.6 56% svarade att de 

                                                
6 https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/ol/sorter/sasong/ (04-05-15) 
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aldrig eller sällan köper säsongrelaterade öl och 12 % svarade ibland, 3% svarade ofta 

och 0% svarade alltid. Modalvärde blev alternativet Aldrig sesängsrelaterad öl som fick 

en modalprocent på 30%. Detta tyder på att säsongsrelaterade öl inte är något som 

bidrar till ökad konsumtion bland kvinnliga ölkonsumenter.  

 

Genom att kartlägga var kvinnor handlar öl kan det 

urskiljas var de har störst benägenhet till att konsumera 

öl. Respondenterna fick fyra alternativ att välja mellan, 

Systembolaget, Krog/bar/klubb, Restaurang i samband 

med mat samt Jag köper aldrig öl. Eftersom Sverige har 

monopol på alkoholförsäljningen så ges endast dessa 

alternativ till alkoholkonsumtion. Somliga respondenter 

reagerade på att fler alternativ inte fanns med då somliga 

väljer att konsumera öl i andra länder. Eftersom denna 

studie vänder sig till marknadsföring av öl mot kvinnor i 

Sverige så valdes det att endast ta hänsyn till de 

konsumtionsplatser som finns tillgängliga i Sverige. 

Modalprocenten blev 37% som svarade att de oftast 

köper öl på Systembolaget vilket blev modalvärdet på 

frågan. Normerad modalprocent blev 0,16 vilket innebär att frågan har hög spridning. 

28% svarade att de oftast köper öl på krog/bar/klubb. 8% svarade att de oftast köper öl 

på restaurang i samband med mat och 27% svarade att de aldrig köper öl. Restaurang 

skrevs ut  i samband med mat då det annars räknas som 

att det dricks öl i en bar (på en restaurang). Vanligtvis 

konsumerar kvinnor öl på systembolaget vilket är ett 

mönster som överensstämmer med nästa fråga ”Var 

dricker du vanligtvis öl?”. 34% svarade att de vanligtvis 

dricker öl hemma, hos sig själv eller någon annan vilket 

svarar för modalvärde och modalprocent. 26% dricker 

oftast öl på krogen/baren/klubben. 8% dricker oftast öl 

på en restaurang i samband med mat. 1% ute i naturen 

och 1% svarade övrigt. När svaranden fyllde i övrigt 

fick de möjlighet att själva skriva var de vanligtvis 

dricker öl, de svar som inkom var på jobbet och överallt.  
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Den sista frågan som ställdes för att kartlägga kvinnors benägenhet till att köpa öl var ”I 

vilket sammanhang dricker du vanligtvis öl?”. Genom att kartlägga vid vilka situationer 

som kvinnor dricker öl så går det även att se ett mönster för vid vilka och till vilka 

situationer de har benägenhet att konsumera öl. Till frågan fick respondenterna åtta 

olika svarsalternativ samt ett övrigt där de själva kunde fylla i. 29% svarade att de inte 

dricker öl vilket följer mönstret från tidigare frågor och även står för modalvärde och 

modalprocent. 22% svarade festkväll ute på stan vilket innebar en kväll ute på krog, bar 

eller klubb utan att något speciellt firas. 13% svarade att de oftast dricker öl när de är på 

hemmafester. 10% svarade att de oftast dricker öl när de är på semester. 9% dricker 

oftast öl när de är på restaurangbesök och 7% en vanlig hemmakväll. 4% av 

respondenterna dricker oftast öl vid middagsbjudningar och 2% dricker oftast vid 

speciella tillställningar så som födelsedagsfirande eller bröllop. 4% av respondenterna 

valde att svara övrigt där somliga skrev att de dricker öl när de kollar på sport, någon 

nämnde en specifik veckodag och andra till mat hemma. Det kan tolkas som att kvinnor 

framförallt dricker öl i festsammanhang då hemmafester och festkväll ute tillsammans 

fick 35%.  
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4.2 Hur ett företag i ölbranschen på ett bättre sätt kan nå ut kvinnor 
 
4.2.1 Genusperspektiv 
Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt har upprätthållts eftersom den är så pass 

självklar att människor tar den för givet (Josefsson, 2005: 17). Genus är även en 

konstruktion som det går att tjäna pengar på och därför lanseras ofta produkter som 

antingen manliga eller kvinnliga (Josefsson, 2005:17). Undersökningen gjord i samband 

med denna studie visade att 61% av kvinnorna tycker om öl. Detta innebär att 

majoriteten av kvinnor dricker öl. Det ställdes även en fråga kring intresse och kunskap 

om öl. På denna fråga svarade 58% att de hade någon form av intresse medan 42% 

svarade att de inte hade något intresse alls för öl. Dessa siffror går att tolka som att 

majoriteten av kvinnor har intresse och kunskap för öl även om det sker på olika nivåer. 

Enligt Josefsson (2006: 16) existerar en genus ordning i de flesta samhällen som styr 

vem som gör vad, hur människor ser ut samt hur människor beter sig. Josefsson (2005: 

16) menar att denna genusordning styr vad människor tycker om och intresserar sig för 

men att den kan se olika ut beroende på var människorna bor och när de lever eftersom 

sociala och kulturella förväntningar förändras med tid och rum. Genom en kartläggning 

av hur kvinnor ser på marknadsföring av öl utifrån tid vilket översattes till ålder samt 

rum vilket översattes till boendeort synliggörs somliga skillnader. Genom att analysera 

åldern framkom det att 58% av kvinnorna 18-30 år tycker om öl, 62% av kvinnorna 

mellan 31-40 tycker om öl, 60% av kvinnorna mellan 41-50 år tycker om öl och 86% av 

kvinnorna över 50 år tycker om öl. Även när det kom till kunskap och intresse så var det 

de äldre kvinnorna som stod för största delen. 78% av kvinnorna i ålder 51 år och uppåt 

ansåg sig ha någon form av kunskap eller intresse kring öl. 71% av kvinnorna i åldern 

31-40, 50 % av kvinnorna i åldern 41-50 samt 31% av kvinnorna i åldern 18-30 ansåg 

sig ha intresse eller kunskap.  

 

Siffror kring åldern ger en relativt tydlig linje (se diagram nedan) som kan tolkas på två 

olika sätt; kvinnor lär sig tycka om öl med åren eller att det äldre generationen är mer 

öppen för öl vilket kan bero på flera olika sociala eller kulturella aspekter. Linjen för 

intresse eller kunskap kring öl visar en avvikelse där åldern 31-40 har större intresse 

eller kunskap än den äldre åldersgruppen. Det är endast i åldern 18-30 som majoriteten 

inte har intresse eller kunskap kring öl sett utifrån åldersperspektiv.  
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När det kommer till rum så fick alla kvinnor fylla i vilket typ av ort de bodde på utifrån 

fyra alternativ; mindre ort under 5.000 invånare, ort under 20.000 invånare, stad över 

20.000 invånare samt stad över 100.000 invånare. I städer över 100.000 invånare så 

svarade 72% att de dricker öl. På orter under 5.000 invånare dricker 63% öl och i städer 

över 20.000 invånare så dricker 56% öl. Det är alltså i orter med 5.000-20.000 invånare 

som minst kvinnor dricker öl, 31%. Siffrorna kring rum är däremot aningen mer diffu 

sa än de kring åldern, flest kvinnor dricker öl i de stora städerna samt i de minsta 

orterna. När det kom till intresse för öl och rum så skiljde sig de olika orterna inte så 

mycket åt 64% av de som bor i städer över 100.000 människor anser sig ha någon form 

av intresse eller kunskap kring öl, 56% av de som bor i städer över 20.00 invånare anser 

sig ha någon form av kunskap eller intresse kring öl. Av de som bor i orter med mindre 

än 5.000 invånare är det 55% medan i orter under 20.000 är det 45% som anser sig ha 

intresse eller kunskap kring öl. En analys kring om kvinnor tycker om öl samt deras 

intresse och kunskap för öl baserat på rum, i detta fall ort för boende så påvisar likheter 

mellan kvinnor som bor på ort med under 5.000 invånare samt kvinnor boende i stad 

med över 100.000 invånare medan ort med mindre än 20.000 invånare har lägsta antal 

kvinnor som tycker om samt har intresse eller kunskap för öl. Det är även endast i ort 

under 20.000 invånare som antalet kvinnor som varken tycker om eller har 

intresse/kunskap för öl utgör en majoritet.  
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Vidare undersöktes hurvida öl uppfattas som en manlig eller kvinnlig produkt av de 

kvinnliga respondenterna. Enkätundersökningen visade att kvinnor till viss del anser att 

öl är en manlig produkt. Frågan ställdes med en likertsskala där siffan 3 stod för ett 

neutralt svar. Modalvärdet blev nummer 3 med en modalprocent på 54% därav ansåg 

majoriteten av kvinnor att öl är både en manlig och kvinnlig produkt. På skalan 

räknades siffran 1 och 2 till den manliga sidan och siffran 4 och 5 till den kvinnliga 

sidan. Totalt fick den manliga sidan 43% och den kvinnliga 2%. Detta kan tolkas som 

att majoriteten ser öl som både kvinnligt och manligt samtidigt som fler ser öl som en 

manlig produkt än en kvinnlig produkt. Även medeltalet vilket hamnade på 2,4 tyder på 

att öl till viss del anses vara en mer manlig produkt. Josefsson (2005:51) menar att 

reklam är den del av media som till högsta grad förmedlar könsstereotypiska 

schlablombilder. Frågan som kan ställas är då om det är så att det är reklamen som 

förmedlar att öl är en manlig produkt?  

 

 
 

Genom att analysera ålderns effekt på kvinnors åsikter kring hurvida öl är en manlig 

eller kvinnligprodukt så kan vi se att det framför allt är kvinnor i åldern 18-30 år som 

ställer sig neutrala till påståendet, det är även kvinnor i denna åldersgrupp som är de 

ända som ser öl som en något kvinnlig produkt. Det går även att urskilja att kvinnor 

över 51 år är de som främst ser öl som en manlig produkt.  
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Utifrån rumsperspektivet (boendeort) går det att se att det främst är boende i ort under 

20.000 invånare som anser att öl är en manlig produkt.  

 

Vidare undersöktes hur vida ölreklamer riktar sig till män respektive kvinnor. Frågan 

ställdes på ett sätt som tydliggjorde att det var kvinnornas uppfattning som mättes och 

inte verkligheten. Kvinnor upplever att marknadsföring av öl riktas mer mot män än 

kvinnor. 79% av respondenterna ansåg att ölreklam alltid eller oftast riktas mot män. 

Endast 5% ansåg att det oftast eller alltid riktas mot kvinnor.  

 

En analys utifrån ålder gentemot denna fråga visar att kvinnor över 51 år är de som 

ställer sig mest neutrala och menar att ölreklam riktas mot både män och kvinnor. 

Kvinnor mellan 41-50 år är de som framför allt anser att ölreklam oftast riktas mot män 

medan både åldersgruppen 31-40 samt 51 år och uppåt främst anser att ölreklam alltid 

riktas mot män.  
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När samma fråga analyserade i perspektiv till boende visar det sig att det är kvinnor i 

städer över 20.000 invånare som anser att ölreklam alltid riktas mot män. Dock är det i 

orter under 5.000 invånare som flest kvinnor anser att ölreklamen till största del riktas 

mot män där 70% valt att svara 2.  

 

 
 

 

Enligt studier som gjorts på uppdrag av Galatea, nordens största ölimportör så har det 

visat sig att 73% av Sveriges kvinnor dricker öl 7. I denna undersökning visade det sig 

att 26% av kvinnorna alltid eller oftast dricker öl vid de tillfällen då de förtär alkohol 

samt att 26% väljer att ibland att dricka öl när de dricker alkohol. 19% svarade att de 

sällan väljer öl och 29% svarade aldrig. Detta innebär att 61% av kvinnorna är öppna för 

att välja öl vid de tillfällen då de dricker alkohol. När frågan vändes från förtäring mot 

konsumtion visade det sig att 78% av kvinnorna konsumerar alkohol. Frekvensen för 

konsumtion var olika, 43% svarade en gång i månaden eller mer. 26% svarade en gång i 

kvartalet. Återigen uppenbarar sig samma mönster, det vill säga att majoriteten av 

kvinnor dricker öl samt konsumerar öl.  

 

Genom att analysera ålder i samband med konsumtionen synliggörs skillnader. I åldern 

41-50 år tycks majoriteten konsumera öl en gång per kvartal. Utöver den åldersgruppen 

följer de andra samma kurva där det är en gång per månad som står för den vanligaste 

frekvensen. När konsumtion istället delas in efter bostadsort visar det tydligt att de som 

bor i större städer konsumerar öl mer frekvent än de som bor i mindre orter.  

                                                
7 http://www.galatea.se/2014/05/ny-rapport-intresset-for-mikrobryggt-ol-varierar-stort-i-landet/ (23-03-
15) 
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Josefsson (2005) menade som tidigare nämnt att de sociala och kulturella 

förväntningarna ändras med tid och rum. Det går att urskilja avvikelser i 

åldersgrupperna men inga större skillnader när det kommer till boende. Det som tydligt 

framkommer är att kvinnor upplever det som att ölreklam riktas mot män trots det 

faktum att majoriteten kvinnor både dricker och konsumerar öl. Jarlbro (2006:120) 

menar att reklam speglar en del av samhället, men eftersom reklam handlar om att sälja 

så bidrar det till att somliga förhållande framhävs medan andra döljs vilket innebär att 

reklamen kan vara en missvisande spegel av företeelser. I detta fall går det att tolka som 

att ölbranschen, sett utifrån kvinnornas uppfattning enligt undersökningen, väljer att 

förmedla att män dricker öl medan de döljer att kvinnor dricker öl sett utifrån 

marknadsföringen. Vilket innebär att på det sätt som ölreklam uppfattas av kvinnor så är 
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den missvisande då majoriteten av kvinnor enligt denna studie dricker, konsumerar och 

har intresse för öl.  

 

Resultaten av undersökningen kan tolkas som att kvinnor uppfattar öl som en manlig 

produkt samtidigt som den visar att majoriteten av kvinnor dricker öl, intresserar sig för 

öl och konsumerar öl vilket kan innebära att utanför de sociala och kulturella 

förväntningarna så är öl även en kvinnlig produkt. Jarlbro (2006: 7) påpekar att 

mediebilden av kön och genus inte har utevecklats i samma takt som resten av 

samhällsutvecklingen. Kartläggningen av kvinnors attiyder kring marknadsföring av öl 

tyder på att detta påstående kan vara sant. Eftersom medierna ingår i människors dagliga 

referensramar och därmed påverkar vad de tycker är viktigt och intressant så leder det 

till antagandet att kvinnor inte uppfattar ölreklam eftersom de uppfattar det som att 

ölreklamen riktas mot män. 

 

Enligt Jarlsbro (2006: 120) så kännetecknas inte den praktiska reklambranschen av en 

strävan efter samhällsförändring, reklamen strävar efter att sälja produkter och inte 

förändra samhället. Människor bör ha i åtanke att reklam är en form av övertalning som 

framhäver somliga saker och döljer andra (Jarlsbro, 2006:120). Denna undesökning 

visar dock att ölbranschen borde kunna öka sin lönsamhet genom att framhäva kvinnor i 

sin reklam eftersom det visat sig att kvinnor utgör en del av deras målgrupp samt är 

mottagliga för reklam som riktas mot dem. Genom att framhäva kvinnor i sin reklam 

finns det även stora möjligheter för ölföretag att övertyga kvinnor som vanligtvis inte 

konsumerar öl till att våga köpa. 

 

Ur ett kognitivt perspektiv kan det tolkas som att kvinnor uppfattar öl som en manlig 

produkt. Ur ett affektivt perspektiv kan det tolkas det som att kvinnor värderar öl som 

en kvinnlig produkt då majoriteten tycker om öl. Ur ett konativt perspektiv kan det 

tolkas öl som en kvinnlig produkt eftersom kvinnors benägenhet både till att dricka och 

konsumera öl uppfattas som hög enligt undersökningen.  

 
4.2.2 Specifika produktattribut  
Underhill (2009: 184) menar att män är stolta över sin kunnighet kring varaktiga artiklar 

så som bilar, verktyg eller datorer medan kvinnorna inser vikten av flyktiga värden som 

att tillaga en måltid, dekorera en tårta eller kanske servera rätt öl till maten? Underhill 
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(2009: 184) påpekar dock att detta inte innebär att det kvinnliga förhållandet till 

konsumtion enbart är något ytligt. Män hittar vad de söker på kortast tid möjlig medan 

kvinnor gillar att undersöka, leta och fråga efter detaljerna (Underhill, 2009: 184). 

Handlare kan inte längre endast visa upp en produkt utan måste visa hur helheten kan se 

ut (Underhill, 2009: 193). Detta skulle kunna innebära att företag inom ölbranschen inte 

längre endast kan visa upp själva ölen utan kanske en måltid eller ett helt middagsbord.  
 

Underhill (2009) påpekar vid flera tillfällen att kvinnor ägnar mer tid åt detaljerna vid 

konsumtion. De letar produktattribut samt vrider och vänder på för- och nackdelar. I 

undersökningen ställdes därför frågan ”Finns det något speciellt som skulle kunna få dig 

att handla mer öl?”, till frågan gavs ett öppet svar. Responden på frågan tolkas som att 

det är specifika produktattribut som kvinnor enligt deras egen uppfattning lockas till. 

Faktorer som exempelvis smaker, pris, hälsa, snygga förpackningar och ekologisk öl var 

några av alla produktattribut som nämndes av respondenter. Flera kvinnor ansåg att 

speciella, annorlunda och smaksatta öl som exempelvis ingefärsöl lockar till 

konsumtion. Andra specifika attribut som föreslogs var alkoholfri öl och mer 

hälsosamma öl. Förpackning blev även uppmärksammat av respondenterna då de gärna 

fick bli enklare att bära hem, mindre tunga och även mer tilltalande, roligare och 

snyggare. Även tillverkningsprocess var ett fenomen som påpekades, bland annat att det 

skulle finnas fler ekologiska och lokala alternativ samt att öl gärna skulle vara framställt 

av mikrobryggerier.  

 

Attributen smak, pris, design, varumärke, ekologiskt och lokal förankring undersöktes 

mer specifikt, varav samtliga attrubut hade betydelse för kvinnor vid val eller köp av öl. 

Dessa specifika attribut mättes på en skala från 1-5 där 1 var inte allt viktigt och 5 stod 

för mycket viktigt. Medeltal för attributen blev enligt följande:  

smak 3,9, pris 3,2, varumärke 2,3, design 3,3, ekologiskt 2,9 samt lokalt som fick 2,6. 

Smak var det attribut som fick högst medeltal på 3,9 där 85% av kvinnorna svarade 

nummer 4 eller 5 vilket tyder på att smak är ett attribut som enligt kvinnorna själva 

påverkar köpbeslut till en väsentlig grad. Efter smak var det design som fick 3,3 i 

medeltal. 50% av kvinnorna svarade 4 eller 5 och uppfattade därmed att design var en 

väsentlig faktor vid köp eller val av öl. Pris som attribut fick ett emdeltal på 3,2 där 44% 

svarade nummer 4 eller 5. När frågan kring hur väsentligt varumärket uppfattades vara 

vid konsumtion av öl ställdes fick det ett medeltal på 2,3 vilket var det lägsta av de 
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givna attributen. I undersökningen ställdes även en öppen fråga kring om 

respondenterna mindes den senaste ölreklamen de uppmärksammade. Trots att orden 

varumärke varken nämndes i frågan eller förklaringen så skrev 62% av respondenterna 

ut varumärket på den ölreklam de mindes. Men när frågan kring om varumärke var 

viktigt som produktattribut ställdes var det endast 20% procent som svarade 4 eller 5. 

Detta kan tolkas som att varumärket är viktigt ur ett kognitivt perspektiv men inte ur ett 

affektivt perspektiv. Det kan även tolkas som att varumärket är ett viktigt attribut och att 

kvinnornas egen uppfattning  av vad som påverkar deras konsumtion av öl därmed inte 

är överrensstämmande med verkliga utfallet. Respondenterna fick även, på samma 

skala, svara på hur viktigt det var att ölet producerades ekologiskt eller lokalt. Dessa 

attribut fick liknande svar där majoriteten ansåg att det inte spelade någon roll samt att 

det var fler som ansåg det vara oviktigt än viktigt.  

 

Det finns ett tydligt mönster för kvinnors egna syn på produktattribut vilka kan tolkas 

som att produktattribut är faktorer som enligt kvinnors egen uppfattning påverkar deras 

benägenhet till konsumtion av öl. Kvinnor uppmärksammar och har mycket åsikter om 

olika produktattribut vilket innebär att det kognitiva perspektivet är starkt. Dock 

motsvarande inte förväntningarna på det affektiva perspektivet. Trots att kvinnor 

uppmärksammar och har åsikter kring produktattributen så lägger de inte automatiskt 

någon större värdering vid dem. Somliga attribut så som smak, pris, design och 

varumärke uppmärksammas och värderas dock mer än andra av kvinnor.  
 

4.2.3 Marknadsföringsmixen 
Vilket tidigare beskrivits i teoriavsnittet så består marknadsföringsmixen enligt Kotler 

et al. (2008) av fyra P, produkt, pris, promotion och plats. Dessa variabler översattes till 

frågor och undersöktes i enkäten. Underhill (2009: 149) menar att många är överens om 

att shopping är kvinnligt men trots detta så anpassas inte marknadsföring, design och 

presentation till kvinnor. Frågor kring produkt, pris, promotion och plats ställes till 

kvinnorna i undersökningen vilket gjorde det möjligt att kartlägga deras attityd till 

marknadsföring av öl.  

 
4.2.3.1 Produkt  
Det som framkommit genom undersökningen är att produktattribut har stor betydelse 

för kvinnor vid konsumtion av öl. Somliga produktattribut värderas högre än andra. Det 

attribut som värderas högst är smak. Empirin visar att kvinnor anser att de skulle 
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konsumera mer öl om det fanns fler olika speciella och annorlunda smaksatta öl. Det 

kan vara så att det redan finns flertalet säregna och unika smaker för öl på marknaden 

men att information kring dessa inte når kvinnorna. Enligt Gezelius & Wildenstam 

(2012: 213) innebär inte det faktum att mottagaren har möjlighet att ta emot budskapet 

att budskapet når fram till mottagaren. I Sverige säljs alkohol över 3,5% endast på 

Systembolaget vilket är en butik som drivs i statens regi utan vinssyfte. Detta gör att det 

är omöjligt för företag i ölbranschen att låta kunder smaka på produkten i butiken. 

Ytterligare ett produktattribut som värderades högt av respondenterna var design på 

flaska och etikett. Flera respondenter uttryckte att mer tilltalande och roligare 

förpackningar skulle bidra till högre konsumtion. Dessa två produktattribut, det vill säga 

smak och design i kombination med att 56% av kvinnorna är benägna till att konsumera 

öl som låter lockande på dess namn eller beskrivning skulle kunna bidra till effektivare 

marknadsföring av öl riktad mot kvinnor. Genom att använda sig av snygga etiketter 

som kan tala för smaken, inspirerande texter som beskriver smaken samt snyggt 

designade flaskor finns möjligheten för företag i ölbranschen att övertyga kvinnor till att 

konsumera deras öl.  

Snygg design och lockande text där båda talar för smaken på ölet.  

 

Kotler et al. (2008: 157) nämner att somliga företag väljer ett eller ett fåtal segment att 

tillfredsställa på grund av begränsade resurser medan somliga väljer att tillfredsställa 

flera segment antingen genom samma produkt eller olika produkter. I samband med 

smak nämnde flertalet respondenter i undersökningen att de inte tycker om öl på grund 

av dess beska och att de möjligtvis konsumerat mer öl om det funnits sötare öl eller öl 

med speciella smaksättningar. Detta uppenbarar möjligheten för ölbranschen att skapa 

specifika öl som kan marknadsföras direkt mot kvinnor. Det vill säga, skapa en ny typ 

av prosukt för den nya målgruppen.  

 

4.2.3.2 Pris  
Företag kan erbjuda högre kundvärde genom antingen låga priser eller genom att 

erbjuda fler fördelar med högre priser. Men om företaget erbjuder högre värde måste de 

också leverera högre värde. (Kotler et al.2008: 157). Undersökningen visade att fler 

kvinnor ansåg att de troligtvis skulle konsumera mer öl om det vore billigare samt om 

finare öl vore billigare. Samtidigt visade undersökningen att flertalet respondenter 

saknar produktattribut som smaksättningar, snygga flaskor och liknande vilket kan 
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tolkas som att kvinnor kan vara berädda att betala mer om produkten ger ett högre 

kundvärde.  

 

Tidigare forskning har visat att 72% av männen kollar på prislappen när de är i en butik 

och 86% av kvinnorna kollar på prisen (Underhill, 2009: 152) I likhet med den tidigare 

forskningen så ansåg 44% av kvinnorna i undersökningen att priset var viktigt eller 

mycket viktigt för dem när de konsumerar öl. Problematiken uppstod i att samtidigt som 

flera kvinnor uttryckte att de förmodligen skulle konsumera mer om öl vore billigare 

samt att flertalet såg priset som en väldigt viktig faktor när de valde öl så var det ändå 

endast 15% som svarade att de ofta eller alltid köper rabatterad öl då tillfället finns. Det 

kan därför tolkas som att kvinnor vill att öl ska vara billigare men de vill inte 

konsumera rabatterad öl. 

 
4.2.3.3 Promotion  
Flertalet respondenter påpekade att de skulle konsumera mer öl om det vore så att de 

hade mer information kring öl. Respondenter uttryckte det själva som att de inte vill 

riskera att köpa fel öl och är något försiktiga mot att prova nytt. Kommentarer som 

samlats in i samband med studiens undersökning tyder på att kvinnor har för lite 

kunskap kring öl men är öppna för att mottaga information. Flera kvinnor påpekade 

under öppna frågor att de säkerligen enligt deras egen uppfattning skulle fatta större 

intresse  för öl om reklamen riktades mer mot dem som kvinnor. Somliga menade även 

att de inte uppfattar så mycket reklam för öl vilket kan vara en effekt av Sveriges 

alkohollag. Alkohollagen i Sverige säger att ”vid marknadsföring av alkoholdrycker 

(vilket innefattar öl med över 3,5% alkohol) till konsumenter ska särskild måttfullhet 

iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, 

uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.”8. Med andra ord får starköl, över 3,5% 

alkohol inte marknadsföras i Sverige på ett sätt som uppmanar konsumenter att dricka 

öl. Lagen fastställer även att marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter inte får 

bestå av kommersiella annonser så som ljudradioprogram eller tv-program 9. Vid 

kommersiell marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter genom bild får bilden 

endast vara en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka 

förpackningar eller ett varumärke. Annonser ska på ett tydligt sätt ange dryckens 

                                                
8 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-
20101622_sfs-2010-1622/?bet=2010:1622  (05-10-15) 
9 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-
20101622_sfs-2010-1622/?bet=2010:1622 (05-10-15) 
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alkoholhalt men får inte framställa hög alkoholhalt som något positivt. I annonserna ska 

en text som informerar om alkoholens skadeverkningar återges på ett tydligt sätt10. 

Detta är några exempel på vad alkohollagen innehåller som till viss del komplicerar 

marknadsföring av öl.  

 

Kvinnorna i undersökningen menade att om det fanns mer ölreklam så skulle det 

förmodligen leda till större intresse för öl. Eftersom alkohollagen försvårar allmän 

kommersiell marknadsföring för alkoholdrycker så är det svårt för företag i ölbranschen 

att nå ut brett till en stor målgrupp. Respondenternas svar tyder på att de är mottagliga 

för att reklamen riktas mer direkt mot dem. Tidigare forskning har också visat att 

marknadsföring som riktas mot ett specifikt kön tenderar att vara mer effektiv 

(Cramphorn, 2011: 167). Cramphorns undersökning (2011) visade även att kvinnor är 

mer socialt orienterade vilket överensstämmer med resultatet för studiens undersökning 

som visar att kvinnor vanligtvis dricker öl tillsammans med andra människor på fester, 

bjudningar eller liknande. Dessa resultat leder till, i likhet med Cramhorns undersökning 

(2011), att marknadsföring kring öl som riktas mot kvinnor bör innehålla sociala inslag 

med människor i sociala situationer vilket kan uppfattas som omöjligt att genomföra i 

Sverige på grund av alkohollagen.  

 

När frågan ställdes kring hur kvinnor vanligtvis får information kring öl så svarade 55% 

genom vänner, 14% genom media och 10% genom att de själva söker information.  

 
 
4.2.3.4 Plats 
Enligt alkohollagen får alkoholdryck vilket innefattar öl med en alkoholprocent över 

3,5, inte säljas i en butikslokal där konsumenter kan köpa varor eller tjänster, detta 

gäller dock ej restauranger eller andra serveringsställen 11. Sveriges alkohollag gör även 

det svårare för marknadsföring när det kommer till plats. I Sverige kan konsumenter 

köpa öl på Systembolaget samt på serveringsstället som har ett serveringstillstånd. 

Undersökningen visade att 37% av kvinnorna oftast handlar öl på systembolaget medan 

28% oftast handlar öl på en bar, krog eller klubb, 8 % handlar oftast öl på en restaurang 

i samband med mat. Detta innebär att enligt kvinnornas egna uppfattning så är 

                                                
10 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-
20101622_sfs-2010-1622/?bet=2010:1622(05-10-15)	  
11 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-
20101622_sfs-2010-1622/?bet=2010:1622(05-10-15) 
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Systembolaget är den plats som de oftast befinner sig på i samband med konsumtion öl. 

I enlighet med monopolet samt Sveriges alkohollag så blir den ända möjligheten för 

företag i ölbranschen att fokusera på att få produkten att synas och uppmärksammas på 

dessa platser genom de produktattribut som beskrivits ovan.  

 

Enligt Underhill (2009) är det kvinnor som är mest benägna till att fråga personal om 

hjälp. I undersökningen nämnde några kvinnor att om de är ute på en restaurang gärna 

vill blir rekommenderad en passande öl till maten. Genom att ha en god kommunikation 

med serveringsställen kan ölföretag kommunicera budskap till exempelvis krögare som 

sedan kan sända vidare budskapen till kunderna.  

 

Placering av annons är väldigt viktigt för att nå rätt målgrupp (Gezelius & Wildenstam, 

2011: 210). En stor del av kvinnorna som svarade på enkätundersökningen kunde inte 

minnas senast de såg en ölreklam vilket tyder på att ölreklam placeras fel i förhållande 

till kvinnor som målgrupp. Undersökningen som gjordes för studien visar att det 

framför allt är kvinnor i städer med över 100.000 invånare samt orter med under 5.000 

invånare som dricker och konsumerar öl samt att tv är det medium där flest kvinnor 

uppfattar ölreklam, följt av tidningar, utomhus och sociala medier. Det sistnämnda 

överensstämmer med undersökningar gjorda av Steen & Ström (2012) där det framgick 

att butiken är den viktigaste inspirationskällan där 57% av kvinnorna hämtar inspiration, 

på andra plats kommer tidningar där 52% kvinnor hämtar inspiration och på tredje plats 

hamnade inspiration från andra människor med 40%. Andra populära källor till 

inspiration för kvinnor var kompisar (35%), internet (25%), produktkataloger (28%) och 

bloggar (8%) (Steen & Ström, 2012: 20).  

 

Genom tv kan ölreklamsändas i de kanaler som kringgår svenska lagar genom att sända 

från andra länder. Dock är tv-reklam ofta väldigt kostsamt och därför inte något som 

alla ölföretag har råd med. När det kommer till tidningar är det viktigt att fundera över 

vilka tidningar kvinnor läser i kombination med den kartläggning av kvinnors attityder 

som gjorts. Exempelvis har kombinationen med mat framkommit, vilket skulle kunna 

tolkas som att reklam i mattidningar där kombinationer mellan öl och mat skulle kunna 

vara effektivt. Eller möjligtvis i en inredningsmagasin som visar dukning med snyggt 

designade ölflaskor på bordet.  
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Sociala medier är en kanal som kan ge stora möjligheter. Med hjälp av kartläggningen 

av kvinnors attityder kan ölföretag rikta fokus på de variabler som enligt kvinnorna 

fångar deras uppmärksamhet och väcker känslor. Tidigare forskning har visat att 

kvinnor ofta känner sig nedtryckta, hånade och lurade när det kommer till 

mansdominerande konsumtionsarenor (Underhill, 2009: 198). Underhill (2009:198) 

menar att detta kan lösas genom att anställa kvinnor och använda kvinnliga aktörer i 

reklamen. Tyvärr blir detta ett svårt steg att ta i ölbranchen eftersom de inte kan påverka 

vilken personal som säljer öl hos varken Systembolaget eller på serveringsställen. 

Däremot kan företag i ölbranschen använda sig av bilder eller symboler som uttrycker 

kvinnlighet i samband med sina produkter. Sociala Medier utgör ett bra verktyg för att 

sända ut dessa budskap med vilka företagen kan kommunicera med kvinnor.  

 

Gezelius & Wildenstam (2011: 203) menar att målet med kommunikation bör vara att 

överföra information som åstadkommer en förändring. Förändringen kan vara att ändra 

attityd kring produkt eller varumärke samt att väcka känslor som leder till köp. Ur ett 

kognitivt perspektiv kan marknadsföringsmixen hjälpa företag i ölbranchen att sända ut 

den information och kunskap som kvinnor upplever att de saknar. Ur det affektivt 

affektiva synsättet så går det genom att belysa de attribut som kvinnor värderar högt 

påverka att reklamen blir mer känslomässigt effektiv, med andra ord väcka känslor som 

leder till köp. Genom den kartlägganing av kvinnors benägenhet för konsumtion av öl 

som genomförts så kan även företag i ölbranschen planera i samband med 

marknadsföringsmixen var och hur marknadsföringen riktad mot kvinnor ska sändas ut 

för att ge ett effektivt resultat.  

 

4.2.4 Modell 
I dagens intensiva informationssamhälle handlar marknadsföring om att tränga igenom 

bruset på marknaden (Gezelius & Wildenstam, 2011: 217). Men för att kunna nå 

mottagaren krävs det att denna är mottaglig för budskapet (Gezelius & Wildenstam, 

2011: 217). Inom vad som kallas högintresseområden söker ofta målgruppen aktivt efter 

information på egen hand. Men utifrån den givna situationen så kan ölföretag inte ta för 

givet att kvinnor själva letar information kring öl. Därför måste de gör kvinnor 

uppmärksamma på deras budskap. Enligt Underhill (2009: 149) har öl alltid varit en 

traditionellt manligt arena och författaren menar att det är en stor utmaning i att anpassa 

det till kvinnor.  
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Marknadsföringsstrategi är logiken med vilken företaget hoppas att uppnå sina 

marknadsföringsmål (Kotler et al. 2008: 156). Utgångspunkt för studien var att 

undersöka och analysera kvinnors attityder kring marknadsföring av öl. Detta innebär 

att de två första stegen på vägen till att bygga en marknadsföringsstrategi, det vill säga 

att dela in marknaden i segment och hitta målgrupp redan var klart. För att kunna 

tillfredsställa kunder så måste företaget förstå kundernas behov och önskemål vilket 

kräver en kundanalys. Genom undersökningen som gjordes i samband med studien har 

en kartläggning av kvinnors behov och önskemål fastställs. Detta har gjort det möjligt 

att utforma en modell med vilken ölföretag effektivare kan tillfredsställa kvinnornas 

behov.  

 
 
Modell 5: Egen framtagen modell 
 
Modellen är skapad som en kombination mellan kommunikationsprocessen samt 

marknadsföringsmixen. Modellen är unik för de begränsningar som finns i situationen 

då ett ölföretag ska nå ut med marknadsföring till kvinnor. Modellen utgår från 

målgruppen, alltså vem företaget vill nå med budskapet, vilket i detta fall är kvinnor. De 

röda kanterna runt resterade steg i modellen symboliserar att företaget genom varje steg 

ska utgå ifrån målgruppen, kvinnor.  

 

Redan när företaget skapar produkten så måste de fokusera på vem de skapar till. I 

tidigare forskning har det visat sig att kvinnor och män har olika behov av samma 

produkt (Thach, 2012). Undersökningen gjord i samband med studien tyder på att det är 

design, smak, förpackning och pris som är de produktegenskaper som kvinnor värderar 

högst. Det är här som företaget differentierar sin produkt eller sitt erbjudande och väljer 

vilken position de ska ha hos kvinnorna. Jarlbro (2006) menar att genus är något som 

går att tjäna pengar på. Genom att utveckla en unik produkt och skapa en unik 
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marknadsposition som kommunicerar till kvinnorna så vet de varför de ska köpa just 

deras produkt (Kotler et al. 2008). Enligt Kotler et al. (2008: 157) handlar effektiv 

positionering från början om differentiering men i slutändan om att ge kunden ett högre 

värde. Produkten får en stor roll av marknadsföringen då Sveriges alkohollag 

kontrollerar marknadsföring av alkoholdrycker. Därför behöver målgruppen, kvinnor 

reagera på produkten i sig när de ser den i butik eller på serveringsställe. 

 

Därefter måste företaget skapa det budskap som ska sändas. För att budskapen ska nå 

fram så måste det anpassas till målgruppen (Gezelius & Wildenstam, 2011: 213).  

Undersökningen har visat att kvinnor vill ha mer information och mer kunskap om öl.  

 

Promotion är den del i modellen som svarar på hur budskapet ska sändas. Tidigare 

forskning har visat att annonser som är specifikt riktade mot kvinnor tenderar att vara 

mer effektiva än de som riktas mot båda kön (Cramphorn, 2011: 161). Även 

undersökningen genomförd i samband med denna studie talar för att kvinnor vill att 

ölreklam ska riktas mer direkt mot dem. Därför utgår denna modell ifrån att 

marknadsföring av öl som ska nå kvinnor måste tydligt riktas mot kvinnor vilket görs 

genom att koppla budskapet till sociala aspekter som väcker känslor. Detta eftersom det 

visat sig (enligt enkätundersökningen) att kvinnor framför allt dricker öl i samband med 

sociala tillställningar.  

 

Plats är den punkt som talar om var budskapet ska sändas. Ölföretag som vill nå ut till 

kvinnor bör använda sig av tv, tidningar och sociala medier. Enligt undersökningen 

finns det flest kvinnor som dricker öl i städer över 100.000 invånare samt orter med 

mindre än 5.000 invånare. Städer under 20.000 invånare är där mist kvinnor dricker öl 

enligt undersökningen. Detta kan innebära att det krävs olika marknadsföringsupplägg 

för de olika orterna. Effekten ska bestå av en högre konsumtion av öl för kvinnor.  

 

I likhet med modellen över kommunikationsprocessen så finns i den egna modellen 

även ett element som symboliserar återkoppling. Genom återkoppling kan företag ta del 

av kvinnors värderingar, behöv, känslor, önskemål och attityder vilket leder till att 

effektivare kan tillfredsställa kvinnornas ölbehov. Modellen i sin helhet leder till att 

företag kan skapa kundvärde och lönsamma relationer.  
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5 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga och analysera kvinnors attityder gentemot 

marknadsföring av öl samt utveckla en modell för könsöverskridande målgruppsbyte.  

För att kunna uppfylla systet ställdes forskningsfrågorna Vilka attityder har kvinnor 

gentemot marknadsföring av öl? Samt Hur kan företagen i ölbranschen på ett bättre sätt 

nå ut till kvinnor? 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 
 
5.1.1 Vilka attityder har kvinnor gentemot marknadsföring av öl? 
Kartläggning och analys av kvinnors attityder gjordes utifrån trekomponentsmodellen, 

viktigt att påpeka är att det empiriska resultatet från undersökningen bygger på 

kvinnornas egna uppfattningar vilket inte motsvarar verkligheten.  

 

Ur ett kognitivt perspektiv visade kartläggningen att majoriteten av kvinnor har någon 

form av intresse eller kunskap kring öl och att information kring öl framförallt uppfattas 

från vänner och bekanta. Största delen av respondenterna kunde komma ihåg sist se 

uppfattande en reklam för öl och det framgick att det som kvinnor framförallt uppfattar i 

samband med ölreklam är varumärket. Kvinnor (enligt undersökningen) uppfattar 

ölreklam främst genom tv och därefter genom tidningar och sociala medier vilket till 

viss del övrrensstämmer med Steen & Ströms undersökning (2012). Majoriteten av 

respondenter kategoriserade öl som en neutral produkt, dock tyder medeltalet på att 

kvinnor anser öl vara mer manligt än kvinnligt. Uppfattning kring hur ölreklam riktas är 

tydligt då kvinnor anser att ölreklam främst riktas mot män. I kartläggningen framkom 

även åsikter kring att ölreklam gärna får riktas mer mot kvinnor. När möjligheten att 

uttrycka egna uppfattningar och åsiker kring marknadsföring av öl gavs så framförde 

respondenter att produktattribut som smak och design uppfattades som viktiga vilket var 

överrensstämmande med Underhills (2009) tidigare forskning som visat att detaljer 

kring produkter är väsentliga för kvinnor.  

 

Kartläggning av det affektiva perspektivet visade att majoriteten av kvinnor enligt 

undersökningen tycker om öl och det framkom tydligt att det är betydelsefullt för 

kvinnor att marknadsföring av öl riktas mot båda kön. Kartläggningen visade att 

kvinnor värderar produktattribut. Smak, pris och design var de produktattribut som hade 
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störst betydelse för respondenterna medan varumärke, ekologisk framställning och lokal 

förankring hade mindre uppskatatd betydelse vid konsumtion av öl.  

 

Det konativa perspektivet visade att kvinnor har hög benägenhet till att förtära och 

konsumera öl. Frekvensen av kvinnors ölkonsumtion visar att det är vanligare för 

kvinnor att konsumera öl en gång i månaden samt en gång per kvartal än var varannan 

vecka. Kvinnor köper enligt deras egen uppfattning öl som lockar på namn och 

produktbeskrivning. De är inte speciellt benägna till att konsumera säsongrelaterad öl 

exempelvis julöl eller påsköl och inte heller rabatterad öl som exempelvis ”veckans öl”. 

Vanligtvis handlar de öl på Systembolaget och därefter på krog, bar eller klubb. I likhet 

med Jităreanu, Chiran, & Gîndu´s undersökning (2014) så visade kartläggningen att 

kvinnor är mest benägna till att dricka öl hemma eller hemma hos någon annan och 

vanligtvis i sociala situationer så som fester eller andra tillställmningar.  

 

5.1.2 Hur kan företagen i ölbranschen på ett bättre sätt nå ut till kvinnor? 

Majoriteten av kvinnor tycker om öl, har någon form av intresse eller kunskap kring öl 

samt konsumerar öl trots att de uppfattar öl som en manlig produkt och att ölreklam 

främst riktas mot män. Denna slutsats överrensstämmer med Jarlbros teori (2006: 120) 

om att reklam framhäver somliga förhållanden och döljer andra då det i detta fall kan 

tolkas som att reklamen döljer det faktum att majoriteten av Sveriges kvinnor enligt 

kvinnornas egna uppfattning dricker och konsumerar öl.  
 

Utifrån kartläggning och analys av kvinnors attityder mot marknadsföring av öl utifrån 

genusperspektiv, speciella produktattribut och marknadsföringsmixen skpades en 

modell. Modellen (se kapitel 4.3) kan tolkas som en kombination av 

kommunikationsproceessen och marknadsföringsmixen där de variabler som värderats 

högst i kartläggningen av kvinnornas attityder fick famträda. Modellen bygger på en 

grundidé om att marknadsförare i varje steg bör utgå från den målgrupp företaget 

vänder sig till. Steg ett i modellen är målgruppen, i detta fall kvinnor. Steg två innebär 

att skapa produkten utifrån målgruppens behov och önskemål. Steg tre innbär att skapa 

buskapet utifrån den målgrupp det ska kommunicera med. Steg fyra går ut på att 

marknadsföringen ska planeras utifrån målgruppen och tydligt riktas mot målgruppen. 

Det femte steget innebär att de platser på vilka budskapet ska finnas tillgängligt ska 

väljas utifrån målgruppen. Det sjätte steget motsvarar effekt vilket ska leda till att fler 
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kvinnor konsumerar öl. Sista steget är viktigt då det motsvarar återkoppling där 

företaget kan ta del av den nya målgruppens värderingar, behov, känslor, önskemål och 

attiyder. Dessa steg ska leda till högre effektivitet för marknadsföringen genom att 

skapa kundvärde och lönsamma relationer.  

 

5.2 Teoretiskt bidrag  
I takt med att de tidigare traditionella könsrollerna och synen på dessa förändras så 

förändras även könens konsumtionsbeteende. Könsroller och genus är under pågående 

samhällsutveckling och därför är det viktigt att skapa teorier inom ämnet för att förstå 

och fastställa på vilket sätt ett företag bör agera vid ett målgruppsskifte. Denna studie 

kan ses som en början till en identifikation av hur kartläggning av attityder kan bidra till 

föreståelse och kunskap kring den nya målgruppen som i sin tur kan omvandlas till 

kundvärde och lönsamma relationer. Studien syftar till företag eller branscher som varit 

typiskt mansdminerade och som i takt med samhällsutvecklingen behöver öppna upp 

mot den kvinnliga målgruppen.   

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie är begränsad till kvinnornas egna uppfattningar kring fenomenet 

så är ett förslag till vidare forskning att ta steget djupare och experimentiellt undersöka 

om kvinnors uppfattning av deras attityd överrensstämmer med verkligheten. Denna 

studie undersöker även endast den svenska marknaden som är relativt begränsad av 

lagar. Vidare forskning utifrån ett globalt perspektiv med jämförelser mellan olika 

länder alternativt kulturer skulle vara av stort intresse eftersom handelsmarknaden 

tenderar att bli allt mer global inom flertalet produktkategorier.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Enkätundersökning 

• Ålder? 
o 18-30 
o 31-40 
o 41-50 
o 51 och uppåt 

 
• Hur bor du? 

o Mindre by, under 5.000 invånare 
o Ort under 20.000 invånare 
o Stad över 20.000 invånare 
o Stad över 100.000 invånare 

 
• Var är din högsta avslutade utbildning? 

o Grundskola 
o Gymnasium 
o Högskola/universitet 3 år eller mer 

 
• Yrke? 

o Arbetande 
o Arbetssökande 
o Student 

 
• Hur mycket tjänar du per år? 

o 0-100.000 kr 
o 100.000 – 200.000 kr 
o 200.000 - 300.000 kr 
o 300.000 – 400.000 kr 
o över 400.000  

 
• Civil status? 

o Singel 
o Gift/sambo 
o Särbo 

 
• Påstående: Jag är den som köper alkohol i mitt hushåll 

o Alltid 
o Oftast 
o Ibland/Varken eller 
o Sällan 
o Aldrig 

 
• Tycker du om öl? 

o Ja 
o Nej 

 
• Har du något intresse eller kunskap kring öl? 

o Stort intresse 
o Har intresse 



  
 

II 

o Svagt intresse 
o Inget intresse 

 
• Vid de tillfällen då dricker alkohol, hur ofta väljer du öl? 

o Alltid 
o Oftast 
o Ibland 
o Sällan 
o Aldrig 

 
• Hur ofta köper du öl? 

o Aldrig 
o En gång i kvartalet 
o En gång i månaden 
o En gång varannan vecka 
o Varje vecka 

 
• Var köper du oftast öl? 

o Systembolaget 
o Krog, bar eller klubb 
o Restauran i samband med mat 
o Jag köper aldrig öl 

 
• Var dricker du vanligtvis öl? 

o Hemma (hos mig eller någon annan) 
o Krogen, baren eller klubben 
o Restaurang i samband med mat 
o Ute i naturen 
o Jag dricker aldrig öl 
o Övrigt (fylla i eget alternativ) 

 
• I vilket sammanhang dricker du valigtvis öl?  

o Vanlig hemmakväll 
o Middagsbjudningar 
o Speciell tillställning exempelvis fördelsedagfirande eller bröllop 
o Restaurangbesök 
o Hemmafester 
o Festkväll på stan utan specifikt firande 
o På semestern 
o Jag dricker aldrig öl 
o Övrigt (fylla i eget alternativ) 

 
• Köper du ofta säsongsrelaterade öl? Exempelvis julöl eller oktober öl? 

o Alltid  
o Ofta 
o Ibland / varken eller 
o Sällan 
o Aldrig säsongsrelaterade öl 
o Jag köper aldrig öl 

 
• Hur får du oftast information kring öl?  



  
 

III 

o Vänner 
o Systembolaget 
o Krogen, baren, klubben eller restaurangen 
o Söker själv information 
o Media  
o Övrigt (eget alternativ) 

 
• Kan du komma ihåg senast du såg reklam för öl? Om ja kan du berätta vilken? 

o Öppet svar 
 

• Är öl en kvinnlig eller manlig produkt? 
o Skala 1-5 där 1 står för ”manligt” och 5 står för ”kvinnligt”. 

 
• Hur ofta riktar sig ölreklam mot kvinnor respektive män enligt dig? 

o Skala 1-5 där 1 står för ”alltid mot män” och 5 står för ”alltid mot 
kvinnor”. 
 

• Tycker du att det är viktigt att ölreklam riktas mot både män och kvinnor? 
o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 

 
• Finns det något speciellt som skulle kunna få dig att handla mer öl? 

o Öppen fråga 
 

• Hur tror du att din konsumtion av öl hade förändrats om reklamen riktats mer 
mot dig? 

o Ökat 
o Den hade varit samma som idag 
o Minskat 

 
• Påstående: Om jag är ute på en krog, restaurang, bar eller klubb så köper jag ofta 

rabatterad öl exempelvis ”veckans öl”. 
o Alltid 
o Ofta 
o Ibland 
o Sällan 
o Aldrig rabatterad 
o Jag köper aldrig öl   

 
• Påstående: Jag köper öl som låter lockande? 

o Alltid 
o Ofta 
o Ibland 
o Sällan 
o Aldrig 
o Jag köper aldrig öl   

 
• Påstående: Design på ölflaska och etikett är viktigt för mig när jag köper eller 

om jag skulle köpa en öl 
o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 

 
• Påstående: Priset är viktigt för mig när jag köper öl eller om jag skulle köpa öl 



  
 

IV 

o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 
 

• Påstående: Smaken är viktigt för mig när det kommer till öl. 
o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 

 
• Påstående: Det är viktigt att öl produceras ekologiskt. 

o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 
 

• Påstående: Det är viktigt att öl är närproducerat. 
o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 

 
• Påstående: Varumärket är viktigt för mig när jag väljer öl. 

o Skala 1-5 där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”. 
 

 
 
 


