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Abstrakt        
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I dagens Sverige tillkommer det i snitt ett nytt mikrobryggeri i veckan. Det finns nu ett 
ungefärligt antal på 250 stycken mikrobryggerier i Sverige och dessa vill hitta en position 
på ölmarknaden. Då alternativen för marknadskommunikation är begränsade för alko-
holhaltiga produkter på grund av den svenska lagstiftningen får förpackningen en större 
roll som identitetskommunikatör. Syftet med studien är att undersöka hur fem svenska 
mikrobryggerier använder förpackningsdesign för att visuellt kommunicera det lokala till 
sin målgrupp. För att besvara syftet har i studien semiotisk analys, samtalsintervjuer och 
kvalitativ enkätundersökning valts som metod. Frågorna och analysen har fokuserats kring 
förpackningsdesignen. I resultatet framkom det att användning av neolokalism syns i samt-
liga studerade förpackningar. De utvalda bryggerierna vill framhäva en lokal förankring och 
gör detta genom förpackningarna, flera av respondenterna i undersökningen bekräftade en 
välvilja till det lokala. 

Nyckelord: mikrobryggeri, positionering, visuell identitet, semiotik, förpackningsdesign, 
visuell konsumtion, neolokalism, visuell kommunikation               
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In Sweden today it is said that, on average, a new microbrewery opens up every week. 
There is now an approximate number of 250 micro breweries in Sweden and all of these 
seek to find their position on a growing market. Swedish legislation limits the alternatives 
for marketing alcoholic products, and therefore the role of communicating visual identity 
mostly relies on the packaging design. The purpose of this study is thereby to investigate 
how five swedish microbreweries uses packaging design to communicate visually with their 
target group. To answer this purpose our study uses three methods; semiotic analysies, 
interviews and a qualitative survey. Both the questions and the analysis is focused entirely 
on the packaging design. Finally, the results showed that neolocalism displays in all of the 
studied packages. The chosen breweries want to highlight the local anchoring och does this 
through their packages and several of the respondents in the survey confirmed a benevo-
lence for the local. 

Keywords: microbrewery, positioning, visual identity, semiotics, packaging design, visual 
consumption, neolocalism, visual communication
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1. Introduktion & problemformulering 
I november 2015 kom idén till denna studie då SVT sände ett nyhetsinslag (Esaiasson, et al, 
2012:31) som visade att trots att jobben inom livsmedelsindustrin minskat och fortsätter 
minska i Norrlandsregionen, så tillkommer fler och fler egna företag. Detta bidrar till fler 
jobbtillfällen på glesbygden. De små företag som lyckats etablera sig de senaste åren skapar 
framtidstro hos de som vill bo kvar på de små orterna. Även jordbruksministern Sven-Erik 
Bucht vill satsa på de små företagen för att han tycker att det är något att ta vara på för 
framtiden (svt.se, 2015a). 

Svenska mikrobryggerier är en av de kategorier som kan hjälpa till att skapa jobb och 
berika gles- och landsbygden. I augusti 2015 visades också ett annat inslag på SVT Nyheter 
Örebro där reportern Anders Ericson uppger att det i snitt öppnar ett nytt bryggeri i veckan 
i Sverige. Detta innebär en ständigt växande marknad och följaktligen är det viktigt för 
varumärken att positionera sig. Förutom hård konkurrens på marknaden står bryggerierna 
inför fler hinder. Systembolaget har statligt monopol på detaljhandelsförsäljning vilket 
innebär att alla produkter med en alkoholhalt på över 2,25 procent, med undantag för 
folköl, säljs i samma butik (folkhalsomyndigheten, 2008). Detta betyder att alla produkter 
tävlar om uppmärksamheten, detta kan dock inte heller ske genom traditionell marknads-
kommunikation. Sveriges reglemente kring marknadsföring av alkohol är nämligen även en 
begränsning bryggerierna måste förhålla sig till. Eftersom bryggerierna ägnar sig åt alkohol 
finns det fler restriktioner att ta hänsyn till än för dagligvaruhandel då det kan ses som ett 
sätt att uppmuntra till konsumtion av alkohol (Alkohollag 2010:1622). Ett tredje hinder är 
alkoholskatten. Bryggerierna uttrycker en önskan om att staten ska anpassa lagen om alko-
holskatt på ett sätt som möjliggör differentiering av alkoholskatt utifrån bryggeriets storlek 
(svt.se, 2015b). Detta skulle innebära att bryggerierna betalar olika mycket skatt beroende 
på bryggeriets nuvarande storlek. Differentierad alkoholskatt skulle kunna innebära att 
bryggerierna kan skapa fler arbetstillfällen och öka sin försäljning, vilket skulle gynna orten 
där bryggeriet befinner sig. I EU är förslaget om differentierad alkoholskatt godkänd, vilket 
i sin tur innebär att Sverige har möjlighet att införa det - men att staten har avstått ifrån att 
besluta om ärendet (sverigessmabryggerier.se, 2015). 

Dessa hinder ger förpackningen ett allt större ansvar vilket också bekräftas av en artikel 
som beskriver vikten av en god förpackningsdesign; 

”Hur du paketerar din produkt är en viktigare aspekt i dag än vad det varit tidigare. 
I grund och botten handlar det mycket om svårigheten att kunna nå framgång och 
förlita sig till köpt kommunikation, säger Otterdahl” - citerad i dn.se

I artikeln nämns även hur ett av Sveriges mest namnkunniga ölvarumärken bytt design på 
sin flaggskeppsbutelj och redan inom ett år ökade försäljningen med 50 procent. Detta utan 
användning av reklam eller produktförändringar (dn.se, 2015).

1.1. Tidigare forskning

Med anledning av vår tids teknologi kommunicerar fler människor mer visuellt än vad 
de de någonsin gjort, inte bara allmänheten utan också företag och organisationer som 
vill locka besökare till sina digitala plattformar eller ge uppmärksamhet åt sitt varumärke 
(Kenney, 2009:xvi). Visuella bilder hittas inte bara på internet, utan också på förpackningar. 
Dessa fysiska visuella föremåls primära syfte är att fånga konsumenters uppmärksam-
het och övertyga dem om att köpa produkten. Bilder väcker känslor på ett mer direkt sätt 
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än vad ord gör och genererar många gånger en uppfattning om bildens innehåll (Fogde, 
2013:179). I enlighet med detta finns teorin om tecken, även kallat semiotik, detta kommer 
att utvecklas mer i teorikapitlet.

Visuell kommunikation kan definieras som en social process vars beståndsdelar är utby-
ten av visuella meddelanden i någon form (Kenney, 2009:1), i det här fallet förpackningar. 
En grundsten till varumärkeskännedom är upprepning men utan självklar tillgång till 
möjligheter för marknadskommunikation får bryggerierna svårare att skapa familjaritet, det 
vill säga igenkänning, hos konsumenter (Griffin et al, 2014:226f). Detta skapar frågan om 
bryggerierna valt att förpacka sin produkt enligt sin varumärkesidentitet eftersom de, i jäm-
förelse med varumärken inom dagligvaruhandeln, får betydligt färre tillfällen att förmedla 
det. Marknadsutveckling visar dock att i och med förpackningens allt mer växande roll som 
varumärkeskommunikatör reducerar det behovet av traditionell massmedial marknadskom-
munikation (Underwood et al, 2001:403).

Denna studie kan komma att vara intressant att läsa för till exempel småföretagare eller 
hantverksmässiga företag, med begränsad ekonomi, att genom sina förpackningar ändå 
kunna skapa en stark varumärkesidentitet. Inomvetenskapligt kan studien vara intres-
seväckande att läsa då det bland annat undersöks hur ett utvalt antal bryggeriers image 
speglar den identiteten de har i nuläget. Med det ständigt ökande antalet bryggerier är det 
intressant att studera hur dessa på bästa sätt kan använda sig av förpackningen som dif-
ferentieringspunkt, marknadskommunikation och kommunicerande identitetsbärare. 

Den här studien ämnar att studera bland annat utformningen av förpackningarna 
hos några av dessa mikrobryggerier på landsbygden, då det är förpackningarna som kan 
inspirera konsumtion hos kunden (Rettie & Brewer, 2000:59). Vår studie är ett fall av hur 
varumärkesidentitet kan genomsyra de visuella stimulanterna (bilder, filmer, text etc) för att 
på bästa sätt förmedla rätt budskap till allmänheten, där vi undersöker hur förpackningsde-
signen avspeglas i den visuella identiteten. 

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur fem svenska mikrobryggerier använder förpack-
ningsdesign för att visuellt kommunicera det lokala till sin målgrupp. Detta kommer vi 
besvara genom att ställa följande frågor;

•	 Hur speglas den visuella identiteten i de valda bryggeriernas förpackningar?

•	 Hur vill valda bryggerier uppfattas av målgruppen?

•	 Hur uppfattar ett urval konsumenter i målgruppen valda bryggeriers visuella kommu-
nikation? 

•	 Hur syns det det lokala i den visuella kommunikationen på förpackningarna? 
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2. Mikrobryggeri 
På 70-talet började mikrobryggerier blomma upp på den amerikanska västkusten, och har 
sedan dess även spritt sig i Sverige på senare tid. Den moderna ölkulturens genombrott i 
Sverige skedde på 90-talet, då bland annat ölkrogen på Norra Brunn i Stockholm grun-
dades av Anders Thool och Marianne Wallberg satte igång evenemanget Stockholm Beer 
Festival. Ett evenemang som idag har utvecklats till ett världsdominerande i sitt slag. Följ-
aktligen fortsatte öltrenden att växa under 90-talet och flertalet bryggerier och pubar växte 
fram. Oliver Twist är den bar som tog pubkulturen till nya höjder när de började importera 
öl från alla världens hörn (Svensson, 2013:177). 

Svenska Mikrobryggerier, en samlingssida för små bryggerier på internet, skriver att 
intresset för öl inte ser ut att minska, utan snarare öka. I takt med detta växer också antalet 
bryggerier runtom i landet och under 2000-talet grundas flera utav de, på ölmarknaden, 
kända mikrobryggerierna (ibid:178f). Ett mikrobryggeri kan beskrivas som den typ av bryg-
geri som; 

”...bedriver hantverksmässig och småskalig produktion av öl” (citerat från ne.se, 
2015a).

Dessa bryggerier anammar den växande ölkulturen och ger det som marknaden efterfrågar: 
hantverksmässigt tillverkad öl som innehåller rikare smakvariationer och toner från bland 
annat olika sorters humle, choklad och vete. Det är inte bara kostnaden som är det konkur-
renskraftiga medlet idag, det är även smakerna (svenskamikrobryggerier.se, 2015a).

Som nämnt i introduktionen är skattesatsen problematisk i dagens läge, särskilt för 
bryggerier som vill expandera sin verksamhet och som vill kunna producera mer öl för att 
mäta efterfrågan på marknaden. Närke Kulturbryggeri nämner i sin intervju med SVT att 
när de lanserades på Systembolaget trodde de att de skulle sälja en tank, 1000 liter öl, istäl-
let sålde de 2000 liter öl och fick därefter slut i sitt lager (svt.se, 2015b). Trots att det finns 
ekonomiska svårigheter när det kommer till att växa som företag verkar alltså mikrobryg-
gerierna ändå kunna expandera eller hålla sig flytande eftersom att marknaden och intresset 
för öl fortfarande är växande efter 20 år. Både barer och restauranger hakar på den nya 
trenden och visar upp sin välfyllda öllista med utländska såväl som svenska ölsorter (svens-
kamikrobryggerier.se, 2015b).
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3. Teori 
Detta kapitel kommer att beröra teorier inom området visuell kommunikation, såsom 
semiotik, visuell identitet och förpackningen, neolokalism, hur smak ser ut, visuell kon-
sumtion och konsumtionskultur, positionering samt alkohollagstiftning med inriktning på 
marknadsföring.

3.1. Semiotik - Teorin om tecken

Semiotik förklarar hur vi finner mening i objekt och andra typer av meddelanden som vi 
exponeras för (Berger, 2014:22). Bilder kan tilldelas olika betydelser, vilka är bundna till 
betraktarens individuella upplevelser och kulturella normer och koder (Fogde, 2010:179). 
Ferdinand de Saussure sägs vara en av grundarna till begreppet semiotik, eller semiologi 
som han först namngav det. Saussure delade in tecken i två delar, signifiers (det som är 
presenterat) och signifieds (vad det representerar) (Berger, 2014:22). Parallellt med Saussure 
kom Charles Sanders Peirce, den andra grundaren av semiotik, till vilket han gav namnet, 
med en tilläggande faktor (tolkningsprocessen). I den här studien kommer vi att använda 
oss av Peirces teori om semiotik som beskrivs som en triangel (se figur 3.1). Inledningsvis 
finns en referent, även kallat ett objekt, (det som är presenterat), ett tecken (det den repre-
senterar) och en interpretent (tolkningsprocessen). Följande delas tecknen upp i tre olika 
delar: ikoner, index och symboler. Ikoner betecknas av likhet, index betyder av orsak och 
verkan, och symboler betyder på grundläggande konventioner (ibid:22f). Peirce förklarar 
det på följande vis;

”Varje tecken bestäms av sitt objekt, antingen först genom att ingå i objektets karak-
täristiska drag när jag kallar ett tecken för en ikon; för det andra, i dess individuella 
existens vara kopplad till det självständiga objektet när jag kallar tecknet för index; 
för det tredje, vid mer eller mindre ungefärlig säkerhet att det kommer bli tolkat som 
beteckning av objektet, i konsekvens av en vana (i vilken term jag inkluderar natur-
lig, inlärd disposition) när jag kallar tecknet för symbol” (citerad i Berger, 2014:23)

Varje tecken definieras av sitt objekt, det betyder ingenting när det står ensam, men däre-
mot när det står i relation till ett annat objekt i ett sammanhang. Hur vi tolkar tecknet och 
objektet beror på vana eller inlärda former och stämningar. Exempelvis skulle en karta vara 
ikonisk då det handlar om likhet. Rök från en skorsten skulle indikera eld och vara indexi-
alt, det vill säga av orsak och verkan. Tillsist skulle kvinnotecknet var symboliskt då man 
måste lära sig vad det betyder. Det är också viktigt att förstå att dessa olika typer av tecken 
inte måste stå ensammma, de utesluter inte varandra, utan mycket väl kan vara samman-
satta i kombinationer. En karta är till exempel inte bara ikonisk utan även indexial i och 
med att den pekar på lokaliseringen av platser (ibid:23). Precis som att det kan finnas två 
värden av objekten talar också Barthes för att en bild kan analyseras på en denotativ nivå 
samt en konnotativ nivå, där denotativ nivå innefattar vad som konkret syns, det vill säga 
vad det är för objekt i bilden. Konnotativ nivå avser hur dessa objekt har avbildats, näm-
ligen tolkningen av objekten och bilden (Fogde, 2010:181f). Barthes talar om semiotiken i 
samma delar som Saussure och att dessa binds samman, men nämner aldrig hur, vilket då 
skulle vara tolkningsprocessen som Peirce talar om (Tejera, 1988:156; Barthes, 1993:114ff). 
I denna studie kommer således Barthes perspektiv tillämpas tillsammans med Peirces teori 
för att analysera de utvalda bryggeriernas förpackningar, vilka tecken som används och vad 
som kan utläsas av dessa. Genom att studera förpackningarna både denotativt och konno-
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tativt ger resultatet inte bara en beskrivning av vad som visas utan även vad som sägs och 
hur det talar till de utvalda bryggeriernas respektive målgrupp.

Genom att applicera teorin om tecken på denna studie kommer det kunna utläsas hur 
tecken används i den visuella kommunikationen på förpackningen och hur det kan komma 
tolkas. Att identifiera det konnotativa meddelandet i förpackningsdesignen är grundläg-
gande för hur identiteten utläses. 

Figur 3.1 (fritt tolkad från Bergström, 2012:286)

3.2. Visuell identitet - förpackningen

Då förpackningens roll som identitetsförmedlare blir allt större (Underwood, 2001:401) bör 
utformningen av förpackningarna på något sätt tala för de utvalda bryggeriernas identiteter. 
Identiteten kan beskrivas som; 

”...en unik sammansättning av associationer som en organisation månar om att 
skapa och bibehålla” (citerad i Griffin et al, 2014:320)

Följaktligen sägs det också att allmänheten uppfattar och skapar relation till varumärket 
genom dessa associationer, som är de utmärkande dragen och kännetecknen för företaget i 
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sig (ibid). Vår tillvaro består idag av en stor mängd visuella bilder, vilka ofta syns i samband 
med att vi till exempel går i ett shoppingcenter. Dessa visuella bilder är på något sätt varu-
märkesrelaterade stimulanter - stimulanter (till exempel bilder, filmer, texter) som består av 
logotyper, färger, typsnitt, former och många andra grafiska element som i sin tur formar 
själva varumärket. Det är dessa stimulanter som gör att allmänheten identifierar det (ibid).

En viktig aspekt i förhållandet mellan varumärket och konsumenter är en välutvecklad 
varumärkesidentitet som i längden kan leda till en upplevd varumärkespersonlighet (Griffin 
et al, 2014:225). Förpackningen har en stor del i den relationen i och med sin växande roll 
som kommunikatör av varumärkesidentiteten och som påföljd anses behovet av traditionell 
marknadskommunikation via massmedier inte lika stort. I butik står oftast förpackningarna 
intill andra konkurrerande varumärken på hyllan vilket gör det viktigt att den står ut från 
mängden och drar till sig uppmärksamhet. Genom att differentiera förpackningen blir det 
enklare att få uppmärksamhet i bruset, det vill säga i butikshyllan och så vidare (Under-
wood, 2001:401). Uppmärksamheten bör fångas inom de 90 sekunder konsumenter i snitt 
ägnar åt att bestämma huruvida de önskar köpa produkten eller inte (Singh, 2006:783). 

Användning av bilder på förpackningar kan öka chansen till oavsiktligt lärande hos 
konsumenter, och enligt en studie ska förpackningar med realistiska bilder uppskattas mer 
än de med abstrakta bilder (Underwood, 2001:401f). Samtidigt föreslår Griffin att visu-
ella element och teman i marknadskommunikation uppskattas mer av konsumenter när 
den överensstämmer med den upplevda varumärkesidentiteten (Griffin et al, 2014:233f), 
det vill säga att utseendet på förpackningen uppskattas mer om konsumenten känner igen 
det hen ser på förpackningen i sin egen bild av varumärket. Den visuella identiteten är en 
nyckelingrediens i marknadskommunikation och ska spegla varumärket väl (Mårtenson, 
2009:120) och på så vis kan en tydlig och genomgående identitet i alla led vara avgörande 
för framgång i varumärket (Griffin et al, 2014:233f). Ett varumärkes identitet är också en 
kommunikationssprocess som kan ha inverkan på konsumenters preferenser, transformera 
användarupplevelser samt verka som en grundsten för relationsbyggandet, förtroendet och 
lojaliteten till konsumenter (Labrecque & Milne, 2010:724). Varumärkesidentiteten kan 
också stärkas om det i designen syns att företaget har en lokal koppling. En studie från 
2003 om just mikrobryggeriers användning av lokala element bekräftar detta och påstår 
även att det är viktigare än någonsin. Bilder som användes på de undersökta etiketterna 
var intetsägande för de konsumenter som inte hade en lokal koppling (Reese & Schnell, 
2003:64f). En produkt bör därmed inte begränsas till de funktionella aspekterna utan även 
till de sociala aspekterna som kommer därtill, förpackningar och symboliken kring varu-
märket kan spela in minst lika mycket på konsumenters köpbeslut då det kan komma bli 
en del av konsumentens självuppfattning. Prylar kan vara en viktig del av identiteten hos 
människor och kan på så sätt bli en del av det utvidgade jaget. Omfattningen på de prylar 
som kan bli en del av det utvidgade jaget är bundet till det kulturella situation konsumenten 
vistas i (Bengtsson & Östberg, 2011:25ff). Wes Flack instämmer med detta med påståendet 
att ölen som konsumeras idag är ett socialt konstaterande och definierar det utvidgade jaget 
(Flack, 1997:46).

3.2.1. Neolokalism

Wes Flack (1997) grundade termen neolokalism för att beskriva ett nyfunnet intresse kring 
att ta vara på, värna om och stärka ett samhälles identitet genom att bibehålla aspekter som 
gör samhället kulturellt unikt. Flack talar specifikt i sin studie om mikrobryggerier;
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”Den här artikeln är ett försök att förklara ursprunget och spridningen av mikro-
bryggerier och hur deras framgång relaterar till en känsla av plats” (citerad i Flack, 
1997:39)

Han menar att bryggeriernas välgång till stor del är ett resultat av deras sinne för den 
geografiska platsen de befinner sig på (ibid). Människor blir mer angelägna att bevara och 
återgå till det lokala, det personliga och det unika (Reese & Schnell, 2003:45) vilket kan 
tyda på uppskattning och stöd för lokala bryggerier och företag. För att kommunicera en 
lokal anknytning till konsumenten finns flera vanliga metoder: att skapa ett lokalt förankrat 
namn till produkten, att framhäva samhällets historia och väva in hur bryggeriet är kopplat 
till denna historia då det lokala oftast är tätt sammanbundet med historien och inte dagens 
moderna fenomen. Yrkesmässigt framhålls oftast hantverkare, inte kontorsarbetare eller 
systemtekniker. Personer vars levebröd är beroende av arbetet som utförs med individens 
händer och är ihopkopplade med den geografiska plats där de bor, är de som används för 
att visa den ”genuina” platsen. Det är också vanligt med användning av lokala legender, 
landmärken, djurliv eller klimatiska händelser. Allt detta kan visualiseras på bryggeriets för-
packning för att framhäva den lokala och unika känslan och stärka varumärkets identitet 
utåt (ibid:54f). På grund av dessa specifika punkter är denna typ av marknadskommunika-
tion via förpackningen inte till för alla konsumenter, utan för ett få utvalda eftersom detta 
utstrålar det en geografisk stolthet för hemtrakten (ibid:65). Härefter kommer Flacks term 
och tolkning av neolokalism användas i denna studie med anledning av att bryggerierna 
ligger placerade på mindre orter eller är småskaliga, och därmed antagligen har mer eller 
mindre grad av anknytning till sina rötter. Neolokalism har studerats under cirka 20 år och 
flera gånger specifikt kring mikrobryggerier där fenomenet tydligast syns (Flack, 1997:37f). 
Både Flack, Reese och Schnell (2003) studerade dock främst amerikanska mikrobryggerier.

3.2.2. Visuell kommunikation - Hur ser smak ut?

När det kommer till produkter som förtärs av konsumenten är det av yttersta vikt att 
förpackningen förmedlar vad som finns inuti då förpackningen oftast är den avgörande 
faktorn för köpbeslutet (Becker et al, 2010:17). Färg, form, typografi, material och layout 
är alla delar som ska samarbeta för att uttrycka smak och identitet (Floch, 2000:41;63). 
Förpackningar med hög mättnad, det vill säga starkt färgpådrag, uppfattas av många 
 konsumenter som en budgetvara och förväntas därmed vara lägre kvalitet till ett låg pris 
medan produkterna av högre klass associeras med en lägre färgmättnad som inte drar till 
sig lika mycket tvingad uppmärksamhet. förpackningar med låg färgmättnad är mindre 
vanliga och tack vare detta upplevs dem som mer exklusiva (Becker et al, 2010:22). 

Enligt Singh grundar 62-90 procent av konsumenter sin åsikt enbart beroende på 
produkt förpackningens färg. Användning av färger på förpackningar kan därför både dif-
ferentiera företagets produkter från konkurrenters produkter och även påverka känslor, 
både till det positiva och det negativa och därmed påverkas även själva inställningen till 
produkterna (Singh, 2006:783). Inom restaurangbranschen är färgvalet väl studerat. Röd 
ger effekt på människors metabolism och stimulerar därmed hungersskänslorna, detta är 
troligen anledningen till att många snabbmatsrestauranger använder sig av just rött. Gult är 
också populärt och används ofta för att generera uppmärksamhet hos konsumenter. McDo-
nalds är ett exempel som använder sig av båda dessa i kombination för bästa effekt. Först 
fångas uppmärksamheten och efter detta förmedlas hungern. Till skillnad från restauranger 
av låg budgetklass använder sig formella restauranger vanligen av färgen blå, främst för att 
blått är relativt lågmält, den avser att omedvetet lugna ner konsumenter. Rofyllda kunder 
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 tenderar att stanna på restaurangen längre vilket kan generera fler beställningar. Tilläggas 
bör också att om färgen inte används med måttfullhet kan det istället resultera i en aptit-
nedsättande effekt, det vill säga få motsatt inverkan på kunderna (Singh, 2006:758). 

Valet av att delvis grunda studien i visuell identitet är på grund av studiens ämne och 
valet av analysenheter. Förpackningen är i fokus under hela undersökningen och därav 
är förpackningsdesign och dess olika faktorer mycket intressanta att studera då det utan 
teorier inte går att ställa varken bryggerierna, dess förpackningar eller mottagandet av för-
packningarna mot en tänkbar förklaring. Till exempel varför en viss färg eller mättnad av 
färg har den effekt den har på människan och varför bilder kanske tilltalar eller inte tilltalar 
betraktaren. 

3.3 Visuell konsumtion

För att förstå dagens konsumenter är kännedom om visuell konsumtion en viktig del. Den 
visuella konsumtionen behöver inte begränsas till ekonomiska utbyten utan inkluderar 
bearbetningen av visuella bilder som möter allmänheten när de till exempel promenerar i 
staden.Den visuella konsumtionen handlar om att människor bearbetar information med 
sina ögon varje gång de exponeras för bilder och andra visuella stimulanter, vilket är större 
delen av vardagen då den består av varumärkesbilder, företagsbilder, nationella bilder och 
identitetsbilder. Inom visuell konsumtion har det sagts att i dagens samhälle är marknads-
föringsseden, vanan för hur marknadskommunikation behandlas, att bilder är det främsta 
attributet och själva produkten ses som en variabel, något skiftande, som avser att repre-
sentera bilden (Schroeder, 2002:4f). Visuell konsumtion börjar vid bilden, därför att dagens 
samhälle inte har tid att stanna upp och konsumera text, utan ser istället i förbifarten (ibid).

Logotyper och märken är exempel på de visuella element som kan hittas överallt i da-
gens samhälle. Ett märke är inte endast en differentieringsstrategi för att skilja sig från öv-
riga konkurrenter utan också en komplicerad symbol med en bakgrund av flera olika asso-
ciationer som sedan även förknippas med produkten som bär den (Bengtsson & Östberg, 
2011:8). Ett exempel är en förpackning med mjölk som innehåll, på denne finns en röd liten 
ko. Den röda lilla kon talar direkt för vem det är som står för mjölken. Avsändaren i sin tur 
blir förknippad med inte bara mjölk utan även andra mejerivaror. Logotypen eller märket 
är därmed inte bara en differentieringspunkt utan ett sätt att kommunicera både betydel-
ser och värden (ibid). Märken kan också hjälpa till att definiera en persons identitet på två 
sätt, det ena som ovan nämnt, att genom köp ta del av märkets identitet och applicera dess 
innebörd på sig själv. Det andra sättet är varumärkesmotstånd där individens personlig-
het stärks genom att ta en tydlig ställning emot ett visst märkes associationer (ibid:105ff; 
Schroeder, 2002:13). 

En gång i tiden var det staten, religionen och familjen som gav mening på ett mytlik-
nande sätt som följaktligen hjälpte oss förstå vår värld. Idag hanteras den uppgiften till stor 
del av den stiftelse som är marknadskommunikation. Varumärken fäster mening vid sin 
produkt genom en känsla av styrka och personlighet (ibid). 

Myt beskrivs av nationalencyklopedin som bland annat en vetenskaplig väg att genom 
en ständig parallell mellan nutiden och det förflutna gestalta och ge mening åt samtidens 
kaotiska tillvaro. För att förstå nutida fenomen kan människor endast gå bakåt, inte fram-
åt, för att erinra tidigare erfarenheter och i den mån det går applicera dessa på samtiden 
(ne, 2015b). Myt är, enligt Barthes, ett system för kommunikation, ett meddelande. Allting 
kan vara en myt, men en myt är inte ett objekt, ett koncept eller en idé utan en typ av tal 
och en sorts betydelse. Barthes förklarar det vidare;  
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”Ett träd är ett träd. Ja, självklart. Men ett träd som uttrycks av Minou Drouet är 
inte längre egentligen ett träd, det är ett träd som är dekorerat, anpassat till en viss 
typ av konsumtion, lastade med litterär njutningslystnad, revolt, bilder, kort sagt med 
en typ av social användning som läggs till ren materia” (citerat i Barthes, 1993:109).

Med detta menas att objektet är vad det är och myten om objektet skapas genom tal. Om 
den forna poeten och musikern Minou Drouet skulle beskriva ett träd skulle det inte längre 
vara ett träd utan en beskrivning av ett träd som anpassas efter en viss typ av konsumtion 
samt med spår av revolt, kort sagt något som inte tillhör trädet på en denotativ, det vill säga 
objektiv, nivå (ibid). 

Människors konsumtionsmönster styrs, som tidigare nämnt, av den egna identiteten hos 
individer och dessa påverkas i sin tur av strategisk marknadsföring. För att lyckas påverka 
är fotografier och bilder en av de faktorer med störst effekt då identitet utan fotografier är 
otänkbart. Bilder, filmer och fotografier visar dock inte världen, de visar en värld medvetet 
skapad av en människa (Schroeder, 2002:14). Identiteten och konsumtionen, eller ting, har 
flera starka kopplingar till varandra som här presenteras utan inbördes ordning: 

•	 Konsumtion och självbild - hur individer kopplar kropp, idéer, personer, platser och 
sådant de känner sig ha kontroll över eller bara något som är tilldragande är alla ex-
empel på saker människor kan se som en del av dem och sin självbild.

•	 Förlorade ägodelar - när en person förlorat ägodelar i exempelvis en brand känner de 
ofta att de förlorat en del av sitt liv.

•	 Att tilldela identitet till objekt - Hur människor gör objekt till sina egna genom ritua-
ler eller förändringar.

•	 Ägodelar och personlig historia - Ägodelar som på något sätt är bundet till ett kärt 
minne ger människor ett affektionsvärde.

•	 Samlingar - Hur människor samlar på vissa prylar är identitetsbärande.

•	 Pengar - Pengar spelar en stor roll i människans identitetsskapande och att äga mycket 
av det anses av vissa vara målet med livet och den ultimata identitetsmarkeringen.

•	 Gåvor - Vad som ges, hur det tas emot och hur mycket det kostar är det centrala i 
överlämnandet av en gåva. Gåvan anses reflektera värderingar och mål (ibid:14ff). 

När det kommer till studien är visuell konsumtion en viktig aspekt därför att förpackningen 
är en visuell stimulant som konsumeras, en bild som betraktas och sedan på något sätt talar 
till konsumenten genom sina olika element.

3.4. Positionering

Enligt Dahlén och Lange finns ingen universal lösning på hur ett varumärke ska positione-
ras (2009:284) men Mårtenson skriver följaktningsvis att inom alkoholmarknaden används 
oftast emotionell positionering där varumärket vädjar till emotioner, det vill säga till hjärtat 
istället för hjärnan. Konsumenter som skapar en känslomässig relation till ett varumärke 
kan bli mindre påverkad av produktens pris om de ser en koppling mellan märket och 
deras emotionella tillfredställelse. Med emotionell positionering kan varumärket komma att 
associeras med hur konsumenten känner sig vid användandet eller ägandet av produkten. 
Emotionell positionering är speciellt fördelaktigt för produkter med högt pris som istället 
bör motiveras på annat sätt än funktionellt övertag, det vill säga användbarheten. Detta gäl-
ler också produkter där kvaliteten inte kan bevisas innan köp, då kan det emotionella, det 
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känslomässiga, inspirera trovärdighet. Den valda positioneringen bör grundas i varumärkets 
identitet eftersom positionering är ett sätt att berätta för marknaden vilket typ av företag 
det är konsumenten har att göra med (Mårtenson, 2009:96ff). Ett sätt att positionera och 
differentiera sig på marknaden är att använda sig av neolokalismens uppsving (Flack, 1997) 
men varumärket bör samtidigt vara medvetet om att de genom differentiering även ute-
sluter potentiella konsumenter som då kanske inte känner sig tilltalade av produkten. Små 
varumärken lockar färre konsumenter än de stora varumärkena, dessutom finns en benä-
genhet hos konsumenter att köpa mindre från små företag (Dahlén & Lange, 2009:297).

3.5. Alkohollagen i Sverige

Under alkohollagen, kapitel sju, finns det regler som gäller marknadsföring av alkoholhal-
tiga produkter som mikrobryggerier, samt andra alkoholdryckesproducenter, tvunget bör 
förhålla sig till. Detta begränsar möjligheterna till marknadsföring då dylik reklam kan ses 
som ett sätt att uppmuntra till konsumerade av alkohol (riksdagen.se, 2015). Det finns en 
rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker samt alkoholhaltiga lätt-
drycker som är gemensamt framtaget av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & 
Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund där rekommendationen anknyter 
till och gäller som en tolkning av kapitel sju alkohollagen (2010:1622) samt marknadsfö-
ringslagen (2008:486). Deras syfte med sin inrådan är;

”...att ge vägledning för marknadsföring av alkoholdrycker utifrån alkohollagens 
krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdrycker, att främja en en-
hetlig tillämpning av reglerna för marknadsföring av alkoholdrycker i alkohollagen 
samt att ge vägledning för marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker så att denna 
inte kan anses främja marknadsföring av alkoholdrycker” (citerad i Rekommenda-
tion avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker, 
2011:1).

Den 1 Mars 2015 trädde allmänna råd i kraft från Konsumentverkets författningssamling, 
där syftet är att klart uttrycka innebörden av villkoren på extra återhållsamhet i alkoholla-
gen och att gynna ett enhetligt utförande av reglerna för marknadsföring av alkoholhaltiga 
drycker (KOVFS 2015:1). Till skillnad mot företag som inte arbetar med alkohol, begränsar 
de uppsatta reglerna mikrobryggeriernas användning av marknadskommunikation. Dessa 
begränsningar gäller inte förpackningar som således tycks vara ett område för friare val. 
(Alkohollag 2010:1622). Följaktligen får förpackningen en större och viktigare roll som, 
tidigare nämnt, marknadsföring och varumärkeskommunikatör.
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4. Metod och material 
Denna studie genomfördes för att få djupare förståelse för fenomenet och definieras därför 
som kvalitativ. Till denna fallstudie valdes därmed tre kvalitativa metoder för att besvara 
syftet (Larsson, 2010:54). De metoder som valdes är semiotiska bildanalyser, samtalsinter-
vjuer och kvalitativ enkätundersökning. Dessa tre metoder valdes för att vi bedömde att de 
kompletterade varandra bra. Med ovannämnda metoder finns möjlighet att få fram svar på 
de frågeställningar som arbetades fram i samband med syftet. Nedan kommer varje metods 
relevans för studien förklaras.

4.1. Semiotisk analys

Semiotisk analys användes för att studera bilden då studien fokuseras på förpackningarna 
och dess design. Mikrobryggerier tillverkar öl och förpackningen är oftast flaskor med 
etiketter, både flaskan och etiketten räknas alltså som förpackningen. Semiotisk bildanalys 
är en metod för att tolka visuella uttryck i bilder. Bilder är ett kommunikationsmedel som 
väcker känslor på annorlunda sätt än vad ord gör, och vem som betraktar bilden avgör 
hur den tolkas (Fogde, 2011, 179). Det är rimligt att utgå ifrån att en förpackning söker 
att locka konsumenter att köpa produkten inuti förpackningen (Sverrison, 2015:192). I de 
bildanalyser vi genomförde betraktades bilderna på både denotativ och konnotativ nivå, 
och ger svar på hur bilden ser ut och vad som kan associeras till den. Vi valde att komplet-
tera bildanalyserna med samtalsintervjuer. Bilderna som analyseras i den semiotiska analy-
sen kommer även att vara samtalets centrum och finnas som visst stöd (då varje mikrobryg-
geri kommer att tala om sin egen förpackning) vid dessa intervjuer (ibid:200). I och med de 
teoretiska ramverket för studien ser vi metoden som både viktig och användbar för studiens 
syfte.

4.2. Samtalsintervju

Samtalsintervju valdes för att uppnå en bättre och djupare förståelse i fenomenet, det ger 
samtidigt en chans till insikt i personliga åsikter hos informanterna kring ämnet, visuell 
identitet och förpackning som identitetsbärare, och tankar hos de personer vi valde att 
intervjua (Esaiasson, 2012:253f). 

Då studien söker förståelse för olika personers uppfattning och erfarenheter är person-
liga intervjuer väl lämpade (Larsson, 2010:53ff). Eftersom det här ämnas att nå personer 
som är delaktiga i en särskild social miljö, närmare bestämt svenska glesbygdens mikro-
bryggerier (Ahrne, Eriksson-Zetterqvist, 2015:34). Samtalsintervjuer ger mer utrymme för 
samverkan och interaktion mellan intervjuare och informant än vad enkätundersökningar 
gör och som följd ger det även god potential att registrera svar som är oanade och överras-
kande (Esaiasson, 2012:251). Då intervjuerna i denna studie avser att få både sakkunskap 
och grepp om individuella åsikter och erfarenheter kommer intervjupersonerna hänvisas till 
som informanter (Larsson, 2010:57; Esaiasson, et al, 2012:252). 

Inför samtalsintervjuerna såg vi till att intervjuare och informant på något sätt skulle 
mötas personligen (Larsson, 2010:65f) och inte via digitala kanaler för att kunna utföra 
hela intervjun på en gång, se kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi var även måna om en 
svarsfrekvens utan skeva svar som lätt kan hittas i intervjuer som utförts digitalt (Ahrne, 
Eriksson-Zetterqvist, 2015:38f). Det var också viktigt att kunna föra samtalsintervjun på ett 
så jämnställt sätt som möjligt, även fast strukturen har en tydlig över- och underpart då en 



17

person ställer frågor och den andra svarar (ibid). På grund av att båda intervjuare till denna 
studie deltog i samtliga intervjuer kan det räknas som en panelintervju, då det innebär att 
det finns flera intervjuare och en svarsperson (Kylén, 2004:23).

4.3. Kvalitativ enkätundersökning

För att besvara hur konsumenter uppfattar utvalda mikrobryggeriers visuella identitet genom 
förpackningarna valdes kvalitativ enkätundersökning som metod. Den kvalitativa undersök-
ningen ger en bred svarsfrekvens av den grupp ämnet rörde. Vi kan även kalla detta respon-
dentundersökning då svarspersonerna avses ge sina personliga åsikter och upplevelser kring 
ämnet. Målet är att få kännedom vad varje enskilt person i svarsfrekvensen tycker (Esaiasson 
et al, 2012:228). Enkätundersökningen som genomförts i denna studie har vi valt att skapa 
som en mellanform av den klassiskt strukturerade formen och samtalsintervjuns dialogform 
genom att använda öppna frågor där respondenten med egna ord får svara på frågan istället 
för att fylla i standariserade svar. Detta inslag i metodvalet gjordes för att det är respondenter-
na samt deras åsikter och egna tankar kring ämnet som är viktigt och intressant (ibid:228f). 

4.4. Material

Materialet som främst ingår i studien är fem förpackningar från utvalda mikrobryggerier, 
det vill säga en förpackning per bryggeri. Annat material är det som utkommer från intervju 
och enkätundersökningar. Som förpackning räknas både flaska och tillhörande etikett. Föl-
jande mikrobryggeriers förpackningar analyseras: Hantverksbryggeriet i Västerås, Grythyt-
tans Brygghus i Hällefors, Oppigårds bryggeri i Hedemora, Helsinge Ångbryggeri i Ljusne 
samt Dykes Brewery beläget på Alnö. Följande val av mikrobryggerier resulterar i fem 
stycken samtalsintervjuer, en från varje plats. Till sist är det datamaterialet från den kvalita-
tiva enkätundersökningen som innefattar 17 respondenter. 

4.4.1. Urval

Valet av att studera mikrobryggerier var satt i och med vetskapen att det i genomsnitt 
skapas ett nytt mikrobryggeri varje vecka i Sverige, varav populationen bestämdes vara alla 
mikrobryggerier belägna i Sverige (ibid:156f). Därefter gjordes en geografisk avgränsning 
där studien begränsades till bryggerier belägna i Svealand och södra Norrland med anled-
ning av våra förbindelsemöjligheter. Något vi blev beroende av var inställningen till studien 
av bryggerierna, vi kontaktade ett flertal mikrobryggerier och de som ville delta i studien 
valdes ut. Vi tittade därmed inte på förpackningarna när företagen valdes utan ansåg att det 
inte var relevant för studien i det skedet.

Urval för semiotisk analys gällde valet av förpackningar. Vi valde att utföra analysen 
på det enskilda bryggeriets bäst säljande produkt på de grunderna att det skulle vara en så 
jämn utgångspunkt som möjligt för alla mikrobryggerier oavsett ölsort, och för att jämfö-
relserna skulle vara rättvisa och relevanta. Detta faller under typurval (Larsson, 2010:61).

Urvalsprocessen för samtalsintervjuer avsåg främst att selektera en ändamålsenlig grupp 
intervjupersoner, det går således inte att hänvisa denna sortens urval till en svag represen-
tativitet då urvalet beror på studiens syfte (Larsson, 2010:61). Typen av urval faller under 
centralitet, ett urvalsalternativ för informantintervjuer, med anledning av att svarsperso-
nerna inte bara är respondenter utan även informanter och även betecknas som det i denna 
studie (Esaiasson, et, al,.2011:258f). 
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För det kvalitativa frågeformuläret gjorde vi ett typurval, då vi anser att det är dessa som 
utgör fenomenet vi vill undersöka (Larsson, 2010:61). Vi ansåg att individer som är intres-
serade av ölkultur och konsumerar produkter från mikrobryggerier skulle kunna bidra med 
en tillräckligt insiktsfull analys. Den typ av respondent vi sökte var entusiaster som gärna 
provar nya produkter, uppskattar småskalighet och mer karaktäristisk öl. Med andra ord 
sökte vi de som får mikrobryggerierna att forsätta brygga och växa.

4.4.2. Insamling, metodredskap och genomförande

Vid tillfället för samtliga intervjuer fotograferades det särskilda bryggeriets förpackning 
som valts ut som analysmaterial (se bilaga 1-5). Resterande analysmaterial är en produkt av 
valda metoder i form av transkriberingar samt svarsfrekvens.

Under den semiotiska analysen användes ett kodschema (se bilaga 6), skapat av förfat-
tarna, med tydliga tolkningsregler för hur frågorna om de olika visuella elementen ska tydas 
(Esaiasson, et al, 2011:200f) för att studien ska nå en så hög replikerbarhet som möjligt 
(ibid: 33). Författarna analyserade det visuella materialet efter kodschemat enskilt för att 
sedan jämföra utfallen och sammanställa ett resultat. Detta för att vi inte skulle färgas av 
varandras åsikter.

För samtalsintervjuerna skapades en intervjumall (se bilaga 7) som strukturerades efter 
olika teman som knyter an till vår forskningsfråga. Frågorna som formulerades utgick ifrån 
studiens teoretiska ramverk, främst visuell identitet men även semiotik och visuell konsum-
tion (Larsson, 2010:63). Vi var även noggrann med att frågorna skulle vara lättbegripliga 
för personer utanför vårt vetenskapliga område (Esaiasson, et al, 2011:244f). Intervjumötet 
bestämdes tillsammans med informanten en vecka innan satt datum. Intervjumallen skicka-
des därefter så att informanterna skulle kunna förbereda sig och ge ett informerat svar. 
Informanten fick även välja plats för vart intervjun skulle äga rum. De båda författarna 
deltog under intervjun, en som primär intervjuare, den andre som sekundär intervjuare 
samt antecknare. För den kvalitativa enkätundersökningen (se bilaga 8) nyttjades Googles 
enkät-tjänst. Frågorna utformades för att vara så lättbegripliga som möjligt och vi adderade 
även en kort förklaring vid designfrågorna vad respondenterna specifikt skulle ta ställning 
till. Frågorna utformades efter bästa förmåga för att inte vara ledande. Författarna tog be-
slutet att inkludera två frågor i en vid flera tillfällen med argumentet att det var skrivfrågor 
och därför inte tvingade respondenterna att ta samma ställning till båda frågor, som krys-
salternativ hade gjort (Johansson, 2010:104ff). Då frågeformuläret skickades ut via internet 
begränsades antalet frågor till tre inledningsfrågor och sedan fyra frågor per mikrobryggeri, 
då det utöver detta inte var kryssfrågor utan bara alternativ där respondenten själv skulle 
beskriva sin åsikt (ibid:102f).  När det kom till enkätundersökningen var det problematiskt 
att hitta rätt målgrupp. Då bryggerier inte får bedriva egen försäljning genom gårdsbu-
tik (Alkohollag 2010:1622) fanns inte konsumenter att finna hos dem. Till följd av detta 
utnyttjades kontakter som en av författarnas far, som själv är en nyckelperson vi sökte till 
studien, besitter (Larsson, 2010:63). Innan publicering på Facebook testades enkäten på en 
person som föll under samma typurval som vi sökte. Enkäten skickades senare ut via mejl 
till ett antal resondenter som matchade vårt typurval. 

4.5. Problem som uppstod

Det uppstod flera problem under vägen och dessa problem resulterade i att förstahandsval 
inte längre var möjliga och andra val fick göras. Fyra av fem valda mikrobryggerier har inte 
många anställda, två av dem, inga alls utöver ägarna. Detta begränsade urvalet och vi fick 
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tala med personer vi blev hänvisade till och kan givetvis också påverka studien på så vis att 
två av informanterna inte var närvarande vid skapandet av förpackningen. Dessa kunde 
berätta mycket kring besluten, men det kan ändå ge en snedvriden bild av designprocessens 
tankegångar. Det är alltid svårt att få respondenter att svara på en webbenkät, ett problem 
som även vi stötte på. Som en lösning på detta delade vi enkäten på Facebook och efterlyste 
ölintresserade och fick en högre svarsfrekvens. Detta gjorde att utfallet till viss del begrän-
sades till vår bekantskapskrets. Vi är medvetna om att validiteten kan påverkas negativt av 
detta val, men vi ansåg att en hög svarsfrekvens var av större vikt. I och med publiceringen 
på Facebook tillkom en del oönskade svar från personer som inte ansåg sig vara intresse-
rade av ölkulturen men som svarade på grund av den personliga kopplingen till författarna. 
I och med dessa oönskade svar sållades de respondenter bort som inte var intresserade av 
ölkulturen, det vill säga de som inte kunde räknas till den sortens typ vi sökte. Av totalt 26 
svar användes därför endast 17. Vissa respondenter kunde inte separera förpackningen från 
produkten, hade de druckit ölet talade många utifrån det. Hade de inte druckit ölet tyckte 
flera sig inte kunna uttala sig om förpackningen. Flera var mer eller mindre benägna att 
köpa en India Pale Ale på grund av just den sortens öl, istället för att analysera förpack-
ningen. Flera svarade ordagrant samma svar på samtliga frågor som ställdes till ett bryggeri. 
Oftast tycktes respondenterna anse att de två första frågorna sökte samma svar vilket kan 
tyda på att frågorna lätt kunde uppfattas som för lika vilket kan ha påverkat begreppsvali-
diteten negativt (Esaiasson et al, 2012:58f). 

4.6. Validitet och reliabilitet

Denna kvalitativa studie ämnar inte att generalisera resultatet, men bedöms uppnå teoretisk 
generalisering och vidare kan andra forskare använda studien som vägledning inom forsk-
ning om visuell identitet, förpackningsdesign etc (Larsson, 2010:76). Innan angivna inter-
vjutillfällen utfördes en testintervju, via telefon till utomstående person, av intervjumallen 
för att avgöra om formuleringarna av frågorna fungerar samt om något saknas (ibid:65). 
Eftersom intervjuerna spelades in och antecknades har studien hög reliabilitet. Vår semio-
tiska analys grundas i ett kodschema som inspirerades av boken Visual Identities (Floch, 
2000).

Det är möjligt att replikera denna studie då utförandet av studien är adekvat beskriven. 
I bilagorna kan även det välarbetade kodschemat och intervjumallen hittas. Replikerbar-
heten är därmed hög vilket bidrar till studiens förtroende (Esaiasson et al, 2012:33). Att 
studien är replikerbar betyder ändock att det kan generera ett annat resultat än denna 
studie kommit fram till. Detta kan bero på att en annan åsikt framkommer från repon-
denterna. Följande är inte ett krav då studien är kvalitativ och inte ämnar att generalisera 
resultatet på en stor massa. Urvalet är representativt i och med att vi utgick från studiens 
syfte. Genom att ständigt anknyta till teorier och tidigare forskning avser vi att skapa så 
god begreppsvaliditet som möjligt (ibid:58f). Vi har noggrant arbetat med kodschema med 
tolkningsregler, intervjuguide samt formulärsfrågor samt växelverkat mellan teoretiska 
definitioner och operationella indikatorer för att skapa så god resultat validitet som möjligt 
(ibid: 57f).
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5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras studiens resultat följt av en analys efter varje vald metod.

5.1. Semiotisk analys 

Vid utförandet av den semiotiska analysen utgick vi från ett konstruerat kodschema med 
tolkningsregler (se bilaga 6). När förpackningarna analyserades tittade vi på varumärket, 
grafiska element, typografi, färg, pappersval och layout/hierarki på denotativ och konnota-
tiv nivå. Därefter har resultatet analyserats. 

5.1.1. Hantverksbryggeriet

Logotypen ”Hantverksbryggeriet” (se bilaga 1) är skriven i en script som ser handskriven ut 
och ligger i en välvd form i övre delen på etiketten och är i ungefär samma storlek som öv-
riga element, eventuellt någon grad mindre. Den finns förutom på framsidan även på baksi-
dan där den ligger vågrätt över etiketten. Logotypen ligger placerad inuti en oval som består 
av flera ovaler, det blir som lager. Den yttersta ovalen är orange, inuti den finns en grön och 
sedan kommer en svart oval med logotypen i överkant och ordet ”Västerås” skrivet i en 
antikva i underkant. Ytterligare innanför ligger en vit oval, en tunn svart oval och sedan en 
brun oval. Den bruna ovalen innehåller ett ansikte som har huvudbonad. Under ansiktet 
står det ”Bonden” i samma typsnitt som logotypen och där finns även en gul rektangel inne-
hållande texten ”Svensk folklig ale” i ett snirkligt typsnitt. I den bruna ovalens underkant 
står även alkoholhalten. På baksidan finns informationstext och kontaktuppgifter i en tunn 
sans serif, logotypen igen och en ean-kod. 

Totalt består förpackningen av sju olika färger; svart, grön, orange, gul, vit, brun och en 
ljus gul-orange-röd. Helhetsmässigt är det flaskans bruna färg som tar upp mest plats, men 
det är inte den som drar mest uppmärksamhet. Etikettens papper är helt täckt av färg och 
är blankt, färgåtergivningen är hög trots att färgerna uppfattas som ganska matta.

Logotypen är ganska undangömd trots att den borde anses ha stark kontrast. Det är inte 
den som ses först, även fast ögat vet att där finns något att titta på. Avsändaren är inte glas-
klar och det krävs lite eftertanke för att se ordentligt. De olika lagren av ovalen funkar som 
ramar, uppmärksamheten drar sig in mot mitten och fokus hamnar på ansiktet. Den gula 
rektangeln tar också uppmärksamhet men inte alls lika mycket som ansiktet gör. Typsnittet 
i logotypen och i produktnamnet följer den ovala formen, bokstäverna nästan kupar sig lite. 
Den hemmagjorda känslan förstärks genom den här scripten, den andra snirkligare scrip-
ten i rektangeln är  tunn och betydligt mer svårläst. Den har en trevligt framåtrörelse men 
känns inträngd i det lilla utrymmet den får. 

Förpackningens färger går i ungefär samma håll på färgskalan förutom den gröna, den 
är lite för kall och lite för intensiv för att smälta in. Intensiteten och värmen i färgerna i 
övrigt är ganska jämn. Det är inte moderna färger, men inte heller helt klassiska eller tradi-
tionella. Kombinationen ger en känsla av 70-talet. Papperet i etiketten är dock ett välkom-
nande drag, eftersom det känns som att det liknar andra etiketter också. All uppmärksam-
het riktar sig inåt, från ovalens första lager in till alla element i den bruna kärnan. Det finns 
en stark symmetri inuti ovalen, men inte så mycket färgbalans. 

Helhetsintrycket är att designvalen hos förpackningen inte är riktigt genomtänkta, 
såsom att typsnittet hos produktnamnet och logotypen är detsamma. Det är en ganska tung 
etikett med mycket att titta på, inte så stora kontraster i storlek och inte så väl utnyttjat 
utrymme. Bortsett från det tunga är flaskans form väldigt trevlig, kompakt. Utifrån för-



21

packningen verkar det som att ölet är det viktiga, med en beskrivning på baksidan och med 
färgskalan som går åt det gula och bruna hållet. Förutom det gröna är det i ögonfallande 
att titta på.

5.1.2. Grythyttans Brygghus

Grythyttans logotyp (se bilaga 2) är vit och består av en cirkel med bokstäverna ”G” och 
”B” inuti. Den är väldigt liten i förhållande till resterande element och ligger placerad lite 
nedanför mitten på höger sida. Avsändaren är dock tydlig genom de informativa textele-
menten. Helhetsmässigt är etiketten turkosblå och består av främst typografiska element 
och har enbart fyra element på framsidan och fem på baksidan. På framsidan finns en 
antikva med stor linjekontrast och en sans serif med jämntjocka linjer. Baksidans informa-
tiva text är vänsterställd och satt i en kursiverad antikva och under detta en handskriven 
namnteckning. Samtliga element är placerade enligt symmetriska principer och är balanse-
rad trots de stora skillnaderna i storlek på framsidan. Förpackningens färger är få - brun, 
turkosblå och vit. Färgerna är mättade, papperet har väldigt god färgåtergivning. Ytan är 
mellan blank och matt och papperets tjocklek är inte i det tunnaste laget. 

Logotypen ser ut som en liten stämpel och tack vare sin storlek är den också diskret. 
Kan upplevas som lite gömd bakom produkten. Textelementen, eller de typografiska 
elementen, är främst av en informativ karaktär då de upplyser om något nytt ju mer man 
betraktar etiketten. Etikettens typografi är helvit och väcker nyfikenhet genom stor kontrast 
mellan sans serif och antikva och dessutom storlekarna på bokstäverna. Antikvan känns 
dessutom mer traditionell och sans serifen betydligt mer modern, ännu en trevlig kontrast. 
Färgerna på förpackningen är kalla, men inte på ett ogynnsamt sätt för den visuella upple-
velsen utan mer svalkande. Papperets färgåtergivning och yta förstärker en exklusiv känsla 
och balanserar mellan nytt och traditionellt.

Förpackningens helhet förmedlar en känsla av modernt som flätas samman med tradi-
tion. Det finns tradition i symmetrin på förpackningen, i antikvan och i flaskan. Speciellt 
kanske i logotypen. Det moderna speglar sig snarare i de sparsamma men starka färgvalen, 
i den kantiga sans serifen och leken med layouten för att fånga symmetrin. Innehållet är 
viktigt precis som förpackningen, det hela ger en känsla av kvalitet.

5.1.3. Oppigårds Bryggeri

Oppigårds flaska är brun, ganska rak och lång (se bilaga 3). På etiketten finns den vita logo-
typen placerad i den övre delen på en mörkgrön stående oval, välvd efter formen den ligger 
i. Den tar förhållandevis ganska stor plats, men är mer bred än hög. Logotypen är en del av 
en stående grön oval med vit kant, och intill på vardera sida av logotypen sitter två gröna 
stjärnor med vit ytterkant. Under dessa stjärnor står det ”Etablerat 2003”. I ovalens under-
kant står produktnamnet ”Amarillo”, som är skriven i samma typ av jämntjocka, vita anti-
kva i stor textgrad. I ovalens mitt ligger ett vitt fält med en illustrerad bild av en byggnad 
och gräs. Ovanför bilden står texten ”Gott öl från Dalarna” och under illustrationen står 
det ”Början på en tradition”. Runt om ovalen finns diverse textelement, samtliga i vitt, i 
form av bland annat en namnteckning, volym, alkoholhalt, någon form av utgångsdatering 
och streckkod. Samtliga textelement är satta i den jämntjocka antikva som återfinns i både 
logotyp och produktnamn. Det finns inte så mycket tom yta över runt om, ovalen ligger i 
mitten från alla håll rent optiskt sett. Layouten borde vara symmetrisk men ser asymmetrisk 
ut på grund av bristen på plats och placeringarna av resterande element.

Färgerna på etiketten är ganska få, det finns totalt fem färger - brun, vit, mörkgrön, 
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ljusare gulgrön och svart. Den lilla illustrationen i centrum innehåller några fler färger, men 
räknas inte som huvudsakliga färger. Färgskalan är åt det matta, avskalade hållet. Kanske 
är det på grund av papperet eftersom det är ganska grovt, kornigt och mer matt än blankt. 

Den mörkgröna ovalen med sin vita text gör att mycket uppmärksamhet hamnar på 
logotypen, avsändaren finns där direkt och talar tydligt till sin konsument. Men uppmärk-
samheten fördelas också ut till produkten och illustrationen. Typsnittsvalet på förpack-
ningen är passande i logotypen, känns maffigt och väcker nyfikenhet hos betraktaren. Inte 
optimalt att använda samma typsnitt på produktnamnet och kanske inte det bästa typsnit-
tet för liten text, det känns lite trångt. Det är också  lite svårt att läsa den lilla vita texten 
mot den starka, dominerande gulgröna färgen. I övrigt uppfattas färgerna som behagliga att 
titta på, den lantliga känslan återfinns i färgerna likväl som den gör i illustrationen. Tradi-
tionella färger som är blygsamma men inte bleka. Färgåtergivningen i papperet är bra, men 
eftersom ytan är både halvmatt och kornig bleknar färgerna därefter. 

Elementens placering känns mer genomtänkt inuti ovalen än de gör utanför. De vita 
textelementen känns ditsatta för att det måste vara där, inte för att de fyller en dekorativ 
och informativ funktion. 

Oppigårds etikett är väldigt liten, etikettens innehåll får kanske inte riktigt den plats 
de förtjänar vilket känns lite ogenomtänkt. Det finns en lantlig, hemmagjord känsla över 
etiketten i både färgerna och de olika designbesluten som tagits. Färgerna är ganska få och 
går i någorlunda samma skala, men är inte helt kompatibla. Det vita sticker ut lite och i 
kombination med det stela typsnittet blir det svårt att läsa. Men det är en trevlig hierarki, 
ovalens innehåll läses av med lätthet och syns även på långt håll.

5.1.4. Helsinge Ångbryggeri

Den största förpackningen (se bilaga 4) i uppsatsen har Helsinge Ångbryggeri med sin 50 
cl flaska i brunt glas. Dock är det inte vid första ögonkastet tydligt att det är just Helsinge 
Ångbryggeri som är avsändaren, det skulle kunna vara något annat bryggeri. Det som kan 
räknas som logotyp på förpackningen är ordet ”Helsinge” som ligger överst till höger av de 
guldiga textelementen på framsidan. Intill på vänster sida finns en stegrande hälsingebock 
i guld med röda horn och under dessa två element ligger produktnamnet, satt i samma typ 
av antikva som logotypen. Under logotypen, produktnamnet och bocken vilar ett ax och 
samtliga element blir inramade av en ram i två delar. En tjockare röd linje och en tunnare 
röd linje. Dessa fem element bildar framsidan. När man sedan vrider flaskan medsols finns 
på baksidan informativ text satt i en antikva, en qr-kod, streckkod, volym, alkoholhalt och 
utgångsdatering. Antikvan är ganska klassisk, det finns fina hårstreck och tjockare grund-
streck, men har inte så grova serifer och ser ut att användas till samtliga textelement på för-
packningen. Sammanlagt på förpackningen finns det sex färger; brunt som är mest domine-
rande helhetsmässigt, mörkblå som ligger till grund för etiketten, sedan finns där rött, guld, 
svart och vit. Färgerna bärs fram av ett halvblankt papper utan tydlig struktur och täcker 
hela etiketten. God färgåtergivning, särskilt till det guldiga.

Avsändaren är lite svår att avgöra med anledning av att det enbart är ett ord och en 
bock förknippat med länet bryggeriet ligger i, det blir istället att avsändaren är gömd 
bakom sin produkt. Logotypen ligger i synfältet men är inte det mest uppmärksamhets-
framkallande, det kräver lite efterforskning om betraktaren är helt obekant med bryggeriet 
sedan förr. Framsidan är egentligen symmetrisk, men bocken väger över lite mot ordet 
”Helsinge”. Båda dessa element talar för att det är en lokal öl, ursprunget känns viktigt 
för produkten. Axet är förknippat med en förutsättning för att  kunna göra öl och därmed 
kommer det än en gång in på ursprunget till ölet. Typsnittsvalet känns ganska stillastående, 
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det är ståtligt och bastant. Det känns passande med ett sådant stolt typsnitt eftersom resten 
talar så mycket för det lokala. Dock hade det inte gjort något att sätta texten i åtminstone 
ett till typsnitt för att skapa ännu mer spänning och kontrast. Något annat som hade skapat 
kontrast är valet av färger. Trots att det är behagligt att titta på med det varma röda och 
guldiga, så känns det inte riktigt inbjudande heller. Det är en stolt flaska, traditionell och 
nästan tidlös. Men det guldiga är nästan i överkant på baksidan. Guld drar till sig väldigt 
mycket reflektioner, det lever nästan gentemot den väldigt mörka blå. Papperets blanka och 
släta yta tillsammans med sin blåa nyans gör att etiketten inte riktigt står ut från flaskan. 
Det blir en helhet. Det är detaljerna som bär förpackningen, och då särskilt de inramade 
elementen på framsidan.

Helhetsintrycket från Helsinge Ångbryggeris förpackning är att den är ihopsatt hemma, 
det vill säga av ägarna själva. De olika placeringsvalen och logiken i placeringen faller inte 
riktigt på plats men det är en etikett ren från onödiga detaljer. Färgvalen är lite i mörkaste 
laget, men känns som en lyxig produkt välkomnande sin betraktare in i en kall vinternatt. 
Trots att avsändaren är lite hemlig är det härligt att det finns informativ text om ölet på 
baksidan och att det syns att avsändaren är väldigt passionerad för sin produkt.

5.1.5. Dykes Brewery

Dykes Brewery har en flaska som är ganska kompakt (se bilaga 5), den är brun och ser näs-
tan lite kantig ut. Etiketten är helvit, satt i ett matt, ganska tjockt papper och färgåtergiv-
ningen gör att det svarta blir nästan lite mer mörkgrått än svart. På etiketten syns först den 
centrerade logotypen i överkant på etiketten, den är märkbart tjockare än övriga element. 
Den är satt i en rak och lite fyrkanting sans serif med mycket utrymme mellan bokstäverna 
och är egentligen inte större än andra element, bara fetare. Precis intill logotypen på höger-
sidan finns en röd cirkel i två delar, en ytterkant och en kärna. I det första så kallade lagret 
ligger ett textelement, i kärnan ligger två tjocka, röda, vågiga linjer. Under logotypen och 
cirkeln ligger tolv svarta, identiskt kurviga, vågräta linjer ovanpå varandra i en rektangulär 
form. I nederkanten på etikettens framsida står produktnamnet samt alkoholhalt. Om flas-
kan vrids medsols hittas ett textelement satt i en tunn antikva och svarta, tunna linjer som 
avdelare ovan och under. I underkant hittas även symboler för sociala medier samt kontakt-
information. Vrids flaskan motsols finns ett antal områden uppdelade av tunna svarta, raka 
linjer. Mellan linjerna finns olika typer av information. 

Totalt finns det fyra färger på förpackningen, det vill säga brun, svart, vit och röd. Samt-
liga färger är matta och inte så intensiva. Precis som nämnt ovan är det svarta lite mörk-
grått tack vare att papperet har fin yta och dessutom inte glänser utan är väldigt matt. Det 
röda sticker dock ändå iväg och är en utav de första sakerna som ses på etiketten förutom 
de vågiga linjerna samt logotypen. 

Logotypens kraftiga uppsyn gentemot resterande linjer och element på förpackningen 
gör att det är den man ser först, det finns dessutom mycket tom yta runt omkring. Förpack-
ningen är ganska färglös bortsett från cirkeln som kommer in som en kvalitetsstämpel och 
ger etiketten det lilla extra den annars saknar. Det vita gör att förpackningen känns kylig i 
helhet, även den röda går åt det kalla hållet. Det är inte inbjudande, men lockande med sitt 
moderna och minimalistiska sätt att tala till ögat. Utrymmet som elementen får känns lätt, 
stillsamt och fräscht. Illustrationen tillför inte så mycket förutom en dekorativ symbolik 
relaterat till vatten. Typsnittens kontrast till varandra i både typ och storlek gör att renheten 
förstärks ytterligare. Allt är enkelt med etiketten, det finns mycket luft mellan bokstäverna 
i både logotyp och produktnamn på framsidan. Typsnitten är tunna, sköra och samtidigt 
stadiga. Papperet bidrar till förpackningens ärliga och lite miljövänliga känsla, dock bidrar 
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allt det rena och matta också till att det känns som en prydnadsflaska som inte får fläckas 
ned. De största elementen är de som kanske säger minst, men samtidigt finns passion för 
innehållet i all informativ text.

Dykes symmetriska och luftiga etikett ger intrycket av att vara ett rent, ärligt och 
organiserat bryggeri. Flaskans uttryck har inte mycket krussiduller och försöker inte sälja 
in sig med ord. Den talar ett tydligt grafiskt språk som är visuellt tilltalande men också 
gör att ölet hamnar lite bakom varumärket. Ölet lyfts fram mer först när informationen 
läses igenom på sidorna, och där är det också en hel del information för en ölentusiastiker. 
Kanske inte något för en nybörjare, dock ändå en uppskattad detalj. Helhetsmässigt är det 
en stubbig, bastant liten flaska som är spännande och intressant för ögat när matt möter 
blankt och kontrasterna är stora. 

5.2.6. Analys av semiotisk analys

I denna semiotiska analys har vi tittat på flera objekt (det som är presenterat) och tolkat 
dessa (tolkningsprocessen) till ett tecken. Följande kan dessa tecken delas in i tre olika de-
lar: ikoner, index och symboler (Berger, 2010:22f). Vi har tolkat dessa förpackningar utifrån 
våra individuella upplevelser och kulturella normer och koder (Fogde, 2010:179). 

Hantverksbryggeriets bonde kan ses som ett symboliskt tecken då ansiktet inte behö-
ver tillhöra en bonde men direkt visar likhet (ikon) till ett ansikte (Berger:2014:22). Ordet 
”Bonden” som ligger under bekräftar dock det symboliska tecknet ovanför och gör ansiktet 
till en bonde. På Oppigårds etikett finns en bild av ett hus, ikonen, men endast till följd 
av efterforskning kan det symboliska tecknet hittas, vilket då är att huset på etiketten är 
smedjan där bryggeriet en gång startade. Men oavsett om betraktaren vet om ursprunget till 
huset är det en bild som lägger vikt i det lokala och realistiska, ett väldigt uppskattat inslag 
i etiketten som lägger väg för sammankopplingar till verkligheten (Underwood, 2001:401f). 
Vidare kan man se att Dykes vågiga linjer på deras etikett är ett indexialt tecken som indi-
kerar ”vatten”, men kan dock vara lite för abstrakt för betraktaren (ibid). Helsinge Ång-
bryggeris användning av Hälsingebocken också ett indexialt tecken, där associationen går 
till landskapet Hälsingland vars sköld bär just den illustrationen (Berger, 2014:23). 

Förpackningarnas design kan beskrivas som mytbildning då det är dessa som ska för-
medla den visuella identiteten. De använda grafiska elementen, så som grafiska streck eller 
illustrationer är skapade av bryggerierna och visar inte verkligheten, utan en konstruerad 
bild av verkligheten (Schroeder, 2002:14). Dykes Brewery, med sin avsaknad av färg och 
sina starka kontraster ger ett lyxigt intryck bredvid andra varumärken på hyllorna (Becker 
et al, 2010:22). Hantverksbryggeriets samtliga färger har hög mättnad som, genom val av 
färgskala, upplevs något matt. De mättade färgerna på Grythyttans förpackning kan enligt 
Becker uppfattas som en budgetvara men kanske också som lyxig tack vare att det finns 
starka kontraster och färgerna är få (ibid). 

Något annat som också syns hos både Dykes och Grythyttan i deras moderna tänk är 
hur de arbetat med differentiering, förpackningarna drar till sig uppmärksamhet genom 
färg och sparsamhet gentemot de övriga förpackningarna i studien som rör sig mer kring 
de traditionella banorna av design (Underwood, 2001:401). Färgerna, formerna, typogra-
fin, materialet och layouten på förpackningarna är det som talar om för betraktaren vad 
för sorts smak och identitet som innehållet och bryggeriet har. I Dykes och Grythyttans fall 
känns de moderna, men tradition försummas inte. Hos Oppigårds har traditionen precis 
börjat, men de lägger vikten på just tradition med sina färger och sin tecknade bild. Hel-
singe Ångbryggeri och Hantverksbryggeriet satsar på färg, men väger över lite mer åt tradi-
tion än modern tid. Dessa saker är också det som hjälper till att sätta bryggeriernas position 
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på marknaden, och då är det viktigt att den speglar sig i den visuella identiteten så att kon-
sumenten vet vad för sorts bryggeri det är hen har att göra med (Mårtenson, 2009:96ff). 

5.2. Samtalsintervjuer 

Från Hanverksbryggeriet intervjuades delägare Håkan Ärlebäck, från Grythyttans Brygghus 
delägare Pierre Krips, från Oppigårds marknadschef Erika Olsson, från Helsinge Ångbryg-
geri delägare och bryggmästare Peter Orest och administratör Ingeborg Rudenmo och sist 
men inte minst från Dykes Brewery delägare Dick Dykes. Se bilaga 7 för intervjumall. 

5.2.1. Hantverksbryggeriet

Hantverksbryggeriet i Västerås startades 2004 av tre män som delade ett intresse för öl. 
Samtidigt som en av männen senare hoppade av 2006 köpte nuvarande delägare och bryg-
gare Håkan Ärlebäck in sig i företaget. Idag är det han och Raimo Haukilahti som äger 
bryggeriet. Ärlebäck är ansvarig för driften tillsammans med Monica Lönnqvist. Hantverks-
bryggeriet är ett litet mikrobryggeri i en garagelokal och med en produktion på mellan 30 
och 40 000 liter per år. Det finns inga planer på att bli ett mycket större mikrobryggeri än 
vad det är idag. 

På Hantverksbryggeriet har ett stort och ökande intresse för öl i samhället märkts av på 
flera sätt. Ärlebäck kallar fenomenet för ”ölorkan”, den belamrade ölväggen bakom baren 
på puben Bishops Arms, bloggar dedikerade till öl och det stora intresset för öl och alla dess 
sorter är faktorer till detta. Det har även pågått en debatt över huruvida gårdsförsäljning 
ska vara lagligt eller inte som Ärlebäck följer. Att kunna sälja direkt från gården hade varit 
fördelaktigt då Systembolaget har så strikta krav på sitt försäljningssortiment. Hantverks-
bryggeriets öl finns ändock där på hyllorna i två butiker i Västerås och som beställnings-
sortiment. Ölen hittas även på olika restauranger och pubar, så som Bishops Arms. Mål-
gruppen beskrivs som folk som tycker om smakrika öl och den enda kontakten de har med 
dem är via mässor, till exempel Stockholm Beer and Whisky festival samt lokala mässor i 
Västerås, och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Utöver detta är det mellan-
händerna som har den slutliga kontakten med konsumenter. Marknadsföring är inget som 
prioriteras men Hantverksbryggeriet har haft några annonser i samband med mässorna och 
då är det diskret, fin marknadskommunikation som gäller. 

Designen på förpackningen bestämdes innan Ärlebäck kom in i företaget men han berät-
tar att flaskan valdes i ett försök att vara unik i och med dess annorlunda form, även fast 
den var dyrare och mer svårtappad. Flera konsumenter har uttryckt sitt gillande över just 
flaskan men etiketten är det många som formulerar sitt missnöje för. Verksamma industri-
designern Lisa Gester som är bekant till delägarna skapade etikettdesignen. Tanken bakom 
den är, efter att ha tingat namnet Hantverksbryggeriet, att den röda tråden ska vara just 
”hantverk” och varje ansikte på ölen ska motsvara en hantverkare. Ärlebäck anser dock 
själv etiketterna vara lite för lika varandra vilket han spekulerar kan vara både positivt och 
negativt i det avseende att ölsorterna lätt blandas ihop men det är lätt att känna igen vilket 
bryggeri den tillhör. Stilen på etiketten är enkel men hur det resonerades med detaljer är Är-
lebäck inte helt säker på. Designen är genomgående som sånär på logistikemballagen som 
är en otryckt kartong där de istället klistrar en lapp som visar varumärket. Annars är det 
samma ansikten, samma grundfärger, svart, orange, brunt som finns med överallt. 

Hantverksbryggeriet är ett mikrobryggeri som, enligt Ärlebäck;
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”Vill uppfattas som ett företag som är litet och som gör mycket god öl” – Håkan 
Ärlebäck

Folk i allmänhet är positiva till deras produkt då den respons som kommer tillbaka från 
konsumenter är god.

5.2.2. Grythyttans Brygghus

Under namnet Grythyttans Brygghus startade verksamheten 2012. Byggnaden har redan 
en historia som bryggeri från början av 30-talet, men den verksamheten hette Hällefors 
bryggeri och under skiftet av 80- och 90-talet flyttades verksamheten från byggnaden. Fram 
till år 2009 stod byggnaden fortfarande tom och det var då tankar kring ett återupplivande 
började byggas upp;

”Vi var ett gäng som tycker om öl och så tänkte vi: det vore ju kul att starta ett mik-
robryggeri, vilket vi gjorde” - Pierre Krips

Första året producerades mellan 50-60 000 flaskor och därifrån har verksamheten växt 
både ekonomiskt och i utrustning till att i år ha bryggt mellan 350-400 000 flaskor. Allting 
sker för hand och det kräver i dagsläget sju personer, medan själva bryggandet sköts av 
bryggmästare Ulrich Krebs och det administrativa av delägare Pierre Krips.

Initialt var det fem delägare och 65 aktieägare, men under 2013, framkom att alla inte 
hade samma planer och tänk kring verksamheten och dessa olika meningar försvårade 
arbetet. Vissa lämnade bryggeriet och andra började jobba med det mer aktivt, en av dessa 
var Krips. Denna interna faktorn av oenighet förstärktes av den yttre faktorn att markna-
den ständigt växte. Marknaden är idag, enligt Krips, fullsatt av alla mikrobryggerier.

”Visst de kan ju sälja via systembolaget till alla konsumenter i hela landet, men 
mikrobryggerierna får sin uppmärksamhet utav dem som bor runt om dem. För oss 
är ett mikrobryggeri mer dem som har en lokal förankrad försäljning och ämnar att 
tillgodose den” - Pierre Krips

Grythyttans öl kan hittas på ICA- och Coop-butiker samt som beställningsvara på System-
bolaget. Utöver detta brygger de öl åt andra bryggerier, främst belägna i städer. Målgruppen 
är en typ från Systembolagets definition, kallad ”Grabbige Gustav”. Hen älskar öl och ut-
gör det andra största kundsegmentet som systembolaget har, hen står för över 20 procent av 
alla besöken på systembolaget och är även en utav de köpstarkaste konsumenter som finns 
och konsumerar mest. För att fånga målgruppen används oftast PR i skriftlig press, så som 
reportage i herrmodetidningen Stayhard. Valet av just modetidning gjordes för att Grythyt-
tans Brygghus vill synas på de relevanta ställena där så få andra som möjligt syns.
    Designen av förpackningen grundas i historien då 117 är det första telefonnumret som 
bryggeriet fick en gång i tiden. Målet var att skapa en modern version av en gammaldags 
stil. Uppdraget lades utanför bryggeriet hos en designbyrå. Flaskan valdes främst efter 
volym och tron på en trend mot 33 cl framför 50 cl. Färgen på flaskan hjälper att hålla ölen 
i gott skick och passade även till designen. Inom en snar framtid, för att vara ett steg före, 
kommer lättviktsflaskor användas. Designbyrån fick fria händer med etikettdesignen, med 
undantag från ledorden ”en modern version av en gammaldags stil”. Att bli associerad med 
en kort sifferkombination är lätt att komma ihåg samt bra för differentiering bland konkur-
renter med mer vanliga namn. Det var även viktigt att designen skulle hållas ren och att 
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formspråket ska hållas enhetligt i alla steg.
Grythyttans Brygghus vill uppfattas som de är, ett gammalt bryggeri med en lång histo-

ria. Ett bryggeri som fokuserar på gamla traditioner. Uppfattningen idag cirkulerar mycket 
kring maten vilket inte är deras mål. Det Grythyttans Brygghus egentligen säljer, enligt 
Krips, är ölkultur, vilket de även vill att bryggeriet ska associeras med.

5.2.3. Oppigårds Bryggeri

Oppigårds bryggeri startades 2003, men bryggandet hade varit igång långt innan dess men 
på hemmaplan i smedjan hos grundare Björn Falkeström. En typisk entreprenör som ville 
jobba med händerna med ett intresse för öl var det som fick igång Oppigårds bryggeri som 
idag är ett av de större mikrobryggerierna i Sverige och brygger åtta tusen liter på en vecka. 
Företaget har växt organiskt, och fortsätter att växa efter efterfrågan. Vinsten har återinves-
terats i företaget i form av nya och större lokaler eller utrustning. Bryggeriet märker av det 
växande intresset för öl i samhället, speciellt lokalt. Den först smala målgruppen gav ringar 
på vattnet och ”vanligt folk” som inte tidigare har tänkt på att öl kan smaka olika börjar 
uppmärksamma kulturen. Ölen från Oppigårds bryggeri kan hittas främst på Systembola-
get, men också på vissa restauranger och ölkrogar. Målgruppen är personer över 20 år som 
uppskattar kvalitet och smak. Oppigårds bryggeri koncentrerar sig inte på att aktivt mark-
nadsföra sig reklammässigt då det är svårt att mäta samt de strikta begränsningarna i lagen 
som råder. Pengarna läggs istället på kvaliteten och att inskaffa den yttersta tekniken till 
företaget. Bryggeriet uppmärksammas ofta av tidningar och andra media och får publice-
ring på det sättet samt hopp om spridning från mun till mun via konsumenter. Visningarna 
och provsmakningen i deras lokaler genererar även fler konsumenter som upptäcker något 
de gillar.

Flaskan valdes efter passformen på den första tappmaskinen Falkeström skaffade till 
bryggeriet, men övergick från 50 cl flaskor till 33 cl då det var mer överkomligt prismässigt. 
Etiketten skapades av Falkeström själv och har utvecklas från den designen under åren. En 
gammaldags lantkänsla med jordnära färger. Färgerna kan bytas lite och variera beroende 
på ölsort, en Winter Ale är till exempel röd och grön. Effekten av detta är att konsumenter 
ibland inte vet exakt vilken av sorterna som vid tidigare tillfälle förtärts men de kommer 
ihåg att det är en från Oppigårds bryggeri. Ellipsen är, enligt Olsson, en vanlig bryggeri-
form. Bilden inuti ellipsen är en illustration av smedjan, där bryggandet en gång startade. 
Färgvalen på förpackningarna beskriver hon som att;

”Vi försöker tänka jordnära färger eller linolja, alltså sådana här färger som går ihop 
med varandra och känns som att det är på landet på något vis.” - Erika Olsson

Stjärnorna i ellipsen tjänar syftet som utfyllnad. Det har även skapats nya logistikemballage 
till flaskorna, satsningen hade målet att kommunicera ut varumärket när hela fraktlådan 
ställdes ut i Systembolagets butik. Lådorna skulle hjälpa konsumenten att hitta rätt, både 
varumärkesmässigt men även för att lättare kunna lokalisera de olika ölsorterna. Det är en 
genomgående design under en nästintill ständig förändring och utveckling som sker lite här 
och var tills det slutligen innefattar hela produktsortimentet och allt därtill.

Oppigårds bryggeri vill uppfattas som en ärlig och kvalitetsinriktad verksamhet. Hur 
uppfattningen ser ut hos konsumenter är svårt att säga men kritiken är ofta mycket god och 
enligt den senaste undersökningen som gjordes tycker flera att Oppigårds bryggeri står för 
högsta möjliga kvalitet. Studien visade även att ett antal tycker att de inte gör öl som passar 
alla, detta är dock inte heller tanken med ölet.
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5.2.4. Helsinge Ångbryggeri

1997, under delägare och bryggmästare Peter Orests fritid, startades Helsinge Ångbryggeri, 
då som vörtbryggeri. Under de första åren såldes vörtsatser som jästes och färdigställdes 
hemma hos kunden. Detta var då en bisyssla som sköttes en helg i månaden av Orest och 
administratör Ingeborg Rudenmo. Orest jobbade innan på både Gävleborgsbryggeri, tills 
att det lades ner, och Gamla stans bryggeri, tills att det föll samma öde till mötes. Därefter, 
på grund av intresset för öl och bryggeri, togs det egna bryggandet upp på heltid 2004 i 
Söderhamn för att sedan tidigt flyttas till Ljusne med anledning av det lokala bryggvänliga 
vattnet. Primärt såldes endast fat men då efterfrågan på flaskor började strömma in sat-
tes även försäljning av flaskor igång. Nu säljs fatölen mest till Stockholm och några av de 
finare krogarna i Hälsingland. Växbo krog får både fat och flaska, utöver det går flaskorna 
ut till alla möjliga krogar i Hälsingland. Lokalt kan flaskorna även hittas på Systembolaget 
och i landet i övrigt som beställningsvara. Ölen som tillverkas är hantverk och den satta 
målgruppen för produkterna är finsmakare som uppskattar god öl. Rudenmo har god 
kontakt med barchefer i Stockholm som säljer deras öl, men kontakten med målgruppen 
begränsas i och med mellanhänderna. Den kontakt som finns skapas genom mässor och 
sociala medier där Helsinge Ångbryggeri flitigt svarar på frågor och kommentarer. Face-
booksidan uppdateras då något nytt och intressant händer.

Helsinge Ångbryggeri valde först en bygelflaska till sina produkter för att ge känslan 
av exklusivitet, men i och med leveransproblem valdes istället en standardflaska som finns 
i Tyskland som rymmer 50 cl. Förpackningen är egen design och tidigt bestämdes det att 
profilen skulle kretsa kring Hälsingland och att det är Helsinge skulle vara genomgående. 
Därefter togs hälsingebocken från landskapets vapensköld in och ett ax som placerades un-
der bryggerinamnet. Att ha en genomgående design är viktigt. När konsumenter kommer in 
på det lokala Systembolaget i Söderhamn och frågar efter lokalproducerat öl blir det genast 
hänvisade till Helsinge Ångbryggeri. Bryggeriet, som drivs av enbart två personer, produce-
rar idag precis så mycket som de säljer, därför är marknadsföring inget de anser sig behöva 
betala för. Just nu behöver de inte synas mer än vad de gör;

”Vi tillverkar och så säljer vi allt som producerar hela tiden. Vi hinner knappt med, 
då finns det liksom ingen vits och bara hetsa på det där ännu mer heller” - Peter 
Orest

Utöver detta skickar de ut ett antal egna sejdlar till de restauranger och barer som säljer 
deras öl. Att förekomma i artiklar eller reportage är något de står sig mer positiva till då 
det inte är något de själva har hittat på och det uppfattas som mer trovärdigt. Försäljningen 
ökar hela tiden ändå och Rudenmo tror att det främst är produkterna själva som mark-
nadsför bryggeriet.
    Orests önskan är att bryggeriet ska uppfattas som konsekvent vad gäller kvaliteten på 
öl. Kunden ska få förtroende för att den öl som köps följande gånger smakar detsamma 
som den första som dracks upp. Detta kan ses i ökningen av försäljningen på deras första 
produkt, Helsinge Pilsener. Det betyder att folk köper den för att den är god och för att 
den håller jämn kvalitet hela tiden. Responsen som kommer tillbaka till bryggeriet, både 
på mässor och via sociala medier, är alltid positiv och de har aldrig fått tillbaka en dålig 
produkt.
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5.2.5. Dykes Brewery

Dykes Brewery startades i Sundsvallsområdet 2013 av Dick Dykes och sonen Robert Dykes, 
med ett gemensamt intresse för öl. Delägare Dick har bryggt öl i över 50 år då han startade 
som 11-åring i London och fortsatt under hela sitt liv. Robert snappade också upp intres-
set och föreslog senare att de skulle starta ett bryggeri, något som Dykes ansåg att Sveriges 
ölkultur inte var redo för vid den tiden. Bryggeriet startades istället några år senare då 
Dykes ansåg att marknaden var redo, läget var bra för ett lokalt mikrobryggeri och vattnet 
är Europas bästa dricksvatten, Systembolaget hade öppnat sina portar och det stora ölbryg-
geriet Pripps hade lagt ner och flyttat till Stockholm, vilket skapade ett hål på marknaden 
efter just lokalproducerat och intresset växte för sådana produkter vid den tiden.

”Vi har en miljöplan och tanken är att vi ska minimera vårt intryck på miljön, den 
lokala miljön så lite som möjligt då. Och det har varit som en ledstjärna för oss, då 
när vi startade den här verksamheten och när vi driver den vidare då. Just lokalpro-
ducerad, traditionell hantverksmetodik.” – Dick Dykes

Den röda kvalitetsstämplen säger ”Modern tradition made in Sweden” och menar på att 
det är modern teknik som används för att hålla rätt temperatur men traditionsmässig hant-
verksmetodik tillämpas. Produkterna kan idag hittas på lite finare restauranger och pubar 
både i Stockholm och runt omkring i Västernorrland. Genom att mer och mer skickas till 
Stockholm märker företaget av det ökande intresset för lokalproducerad välsmakande ale 
på marknaden. Bryggeriet är godkända som leverantör till Systembolaget, och Dick tror att 
deras öl kommer synas där inom kort, men innan dess måste problem med miljöaspekter 
lösas.

Dykes Brewery vänder sig främst till konnässören, det vill säga, människor som söker 
en smakupplevelse, och den gruppen växer i Sverige. Konnässören har ingen bestämd ålder 
över 20, men de har en sak gemensamt och det är en passion för öl - ibland kombinerat 
med mat. Konsumenter nås via sociala medier, PR och mässor, främst Stockholm Whisky 
and Beer Festival. Det är på mässorna de själva för bjuda på ölen och se reaktionen hos 
konsumenter. Det är även en viktig källa för kritik och positiv feedback. PR kommer från 
bloggar och journalister som skriver recensioner. Sociala medier, så som Facebook och Ins-
tagram används i stor utsträckning som informationskanal till alla som är intresserade. 

När flaskan till det egna bryggeriet skulle väljas var Robert noga med att den skulle ha 
rätt höjd, färg, vara greppvänlig samt tåla trebarstryck. Etiketten på flaskan skapades av 
grafiska designern Sarah Colobong. Tankarna kring etiketten var att det skulle vara rent 
och enkelt. Den ska vara minimalistisk och skilja sig från normen så att den syns väl på 
hyllan eller i kylen bland andra varumärken. De grafiska mönstret på framsidan ska spegla 
vattnet, då det är en så viktig del av bryggandet. Vattenmönstret ändras beroende på vilken 
öl etiketten sitter på och ska visa vattnet i sina olika former samt beskriva smakupplevelsen 
kunden kan vänta sig, På baksidan av etiketten finns menyförslag som passar till ölen då det 
väldigt viktigt för bryggeriet med just välsmakande öl och bra mat. Och för ölentusiastiker 
har de även med den fullständiga informationen kring produkten. Typsnittet är även deras 
egna. Denna design, det minimalistiska och ordningssamma, är genomgående i hela den 
grafiska profilen.

Dykes Brewery vill uppfattas som ett lokalt kvalitetsbryggeri som värnar om miljö och 
tradition. Ett bryggeri som producerar öl, men även en smakupplevelse. De är väldigt måna 
om närhet till sina konsumenter. Uppfattningen som faktiskt cirkulerar bland konsumenter 
tycks stämma överens med bryggeriets egen bild. De får god respons, fina recensioner och 
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gillningar på Facebook som de ständigt mäter för att hålla bra kvalitet. Det spelar ingen 
roll vad de själva tycker om sin öl, det är hur kunden uppfattar det som är det viktigaste för 
Dykes Brewery.

5.2.6. Analys av samtalsintervjuer

Hantverksbryggeriets röda tråd är ”hantverk” och ”hantverkare”. Detta visar dem genom 
att ge varje öl ansiktet på en hantverkare, en person vars uppehälle vilar på dennes egna 
händer. Nyttjande av just hantverkare är en vanlig företeelse inom användning av neoloka-
lism och enligt Reese och Schnell visar det på genuinitet (2003:54f). Den lokala kopplingen 
visas genom att etikettens framsida har texten ”Västerås” och ett företags känsla för plats 
kan vara en god faktor till bryggeriets framgång (Flack, 1997: 39). Neolokalismen kan även 
kopplas till Grythyttans Brygghus visuella identitet, med ölnamnet 117, vilket var det första 
telefonnumret som tilldelades originalbryggeriet Hällefors bryggeri. För konsumenter utan-
för den lokala trakten kan namnet bli intetsägande (Reese & Schnell, 2003:64f) och kan i 
och med den differentieringen därmed utesluta potentiella konsumenter (Dahlén & Lange, 
2009:297). Namnet Grythyttans Brygghus har precis som Oppigårds bryggeri använder sig 
av en tydlig lokal anknytning vad gäller namnet (Reese & Schnell, 2003:54f). 

Oppigårds bryggeri har även en illustration av smedjan, där Falkeström en gång startade 
sin bryggarkarriär. Att använda sig av bilder på förpackningen och visa platsen och den 
gamla byggnaden är, precis som att används sig av hantverkare, en vanlig metod för att på-
visa genuinitet (Reese & Schnell 2003:54f) den lokala kopplingen till varumärkets ursprung 
är även viktigt för igenkänningsfaktorn (Twemlow, 2006:14f). Även det fjärde bryggeriet 
Helsinge Ångbryggeri kopplar an till hembygden genom namn och användandet av Häl-
singebocken från landskapsvapnet. Dykes Brewery är det enda bryggeriet i denna studie 
som inte har en tydlig visuell lokal förbindelse på sina förpackningar men istället använder 
sig av en annan tydlig differentieringspunkt, minimalism, som hjälper produkten att stå 
ut bland de andra produkterna i bruset (Underwood, 2001:401). Genom den unika desig-
nen på etiketten kan företaget skapa en tydlig visuell identitet som kan komma passa in 
hos konsumenters självbild, då ölen som konsumeras idag är ett socialt konstaterande och 
definierar det utvidgade jaget (Flack, 1997:46). Hantverksbryggeriet ämnar också att stå ut 
genom en unik förpackning med sitt val av en annorlunda flaska. Samtliga bryggerier som 
ingår i denna studie trycker på just hantverket och traditioner. Detta är en tydlig känslo-
mässig positionering då produkter med högt pris kan behöva motiveras på annat sätt än ett 
funktionellt övertag. Detta gäller också produkter där kvaliteten inte kan bevisas innan köp 
då det emotionella, det känslomässiga, kan inspirera trovärdighet (Mårtenson, 2009:96ff). 

Genom hantverket särskiljer sig dessa från industriellt producerad öl och genom neo-
lokalism särskiljer de sig från varandra (Reese & Schnell, 2003). Hantverksbryggeriet vill 
uppfattas som ett litet företag, Grythyttan med ölkultur, Oppigårds med kvalitet och Hel-
singe likaså. Dykes Brewery vill att deras öl ska förknippas med mat då fin öl och fin mat är 
en viktig tyngdpunkt för dem, detta förmedlas genom menyförslag på sidan av etiketten. De 
är även många om miljöaspekterna, detta är också en sorts positionering och väljs utifrån 
varumärkets identitet eftersom positionering är ett sätt att berätta för marknaden vilket typ 
av företag det är konsumenten har att göra med (Mårtenson, 2009:96ff). Alla bryggerier 
sade sig anse en genomgående design vara viktig för dem och applicera dem på sitt företag. 
Enligt Mårtenson är den visuella identiteten en nyckelingrediens och ska spegla varumär-
ket (ibid:120) och på så vis kan en tydlig och genomgående identitet i alla led därmed vara 
avgörande för framgång i varumärket (Griffin et al, 2014:233f).

Samtliga bryggerier använder sig helst av PR, så som intervjuer till tidningar, recensioner 
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från bloggare och andra nyhetsinslag, och påverkas då inte i samma grad av reglementet 
som är satt kring marknadsföringen av alkohol (Alkohollag 2010:1622). Några av bryg-
gerierna, framförallt Helsinge Ångbryggeri, kände inget behov av marknadsföring, det 
stämmer överens med vad Underwood säger om förpackningens växande roll som kommu-
nikatör av varumärkesidentiteten och påföljden som resulterar i att behovet av traditionell 
marknadskommunikation via massmedier inte blir lika stort (2001:401). Ibland förekom-
mer Hantverksbryggeriet i lokala tidningar och då är det ”diskret fin marknadsföring 
som gäller” som inte kan ses som en uppmuntran till konsumering av alkohol (Alkohollag 
2010:1622). 

5.3. Enkätundersökning

Enkätundersökningen bestod av tre inledande frågor om ålder, intresse av ölkultur och hur 
frekvent öl från mikrobryggerier köptes vid besök hos Systembolaget. Därefter fick respon-
denterna beskriva med egna ord sina tankar kring förpackningarna genom fyra frågor för 
vart bryggeri. Resultatet kommer från 17 respondenter där den yngsta respondenten är 21 
år och den äldsta 51 år. 

5.3.1. Hantverksbryggeriet

Av de 17 respondenterna ansåg de flesta av dem att Hantverksbryggeriet gjorde ett gott 
intryck. Sju av dem gillade både flaskan och etiketten i sin helhet. En av dessa sa;

”Nu är det så att jag bor i Västerås och då fångas mitt intresse direkt av att detta öl 
produceras i Västerås. Jag tycker också Hantverksbryggeriet borgar för att det är öl 
som bryggs hantverksmässigt och på så sätt bidrar till att ölen borde vara god” - citat 
från enkätundersökningen 

Några tyckte att etiketten var enkel och illustrationen av bonden beskrevs som fulsöt och 
barnslig. Det kom även fram kommentarer om ölets namn, flera tyckte det var humoristisk 
och tilltalande. Fin helhet och enkelt, bra, tydligt, stilrent och intressant etikettkoncept. 
Själva bryggeriet uppfattades av dessa respondenter som avslappnat, trevligt, påhittigt 
och hantverksmässigt med den hemmagjorda och barnsliga bonden. Bryggeriet uppfat-
tades som genuint och värnande om hantverket. Utöver dessa, helt positivt inställda, sju 
var många fler positivt lagd vad gällde flaskan med kommentarer så som ”udda”, ”snygg”, 
”enkelt”och ”lockande”. En respondent sa att hen kände igen bryggeriet genom ”de roliga 
figurerna”. Några påpekade specifikt att de gillade den runda formen. Att flaskan var brun 
uppskattades även av en respondent. En annan respondent påpekade att flaskan gav käns-
lan att producenten bryr sig om innehållet samt att;

”Flaskans utformning indikerar att den inte är massproducerad så det är första (posi-
tiva) reaktionen.”  - citat från enkätundersökningen

Etiketten tilltalade inte alla med sin ”barnsliga” och ”lätt primitiva” stil. Vissa respondenter 
ansåg att den var tråkig, lite slarvigt användande av typsnitt och färger som inte stämde 
ihop och en ej inspirerande logotyp. Två respondenter tyckte att det gav ett slarvigt intryck 
och att bryggeriet lutade sig mot sitt namn. Men flera andra tyckte att den stilen ändå 
förmedlade en känsla av ”hemmagjort” och stolthet över hantverket, sin småskalighet och 
den lokala orten. Småskaligheten skulle även tala för valet inte inte anlita en grafisk desig-
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ner. Detta var nödvändigvis inte ett problem utan positivt då respondenten resonderade att 
resurser och tid istället lades på att brygga bra öl.

5.3.2. Grythyttans Brygghus

Kring Grythyttans Brygghus etikett var det delade meningar. Ungefär nio respondenter stod 
sig positiva till designen, en respondent ansåg designen vara god och att den gav ett dyrt 
yttre men att det var för modernt och avskalat, och resterande sju var inte imponerade. Det 
ord som kom upp flera gånger var ”modern”. En stilren, stiliserad och sparsmakad design 
som signalerar exklusivitet, som stryks under av bryggmästarens signatur. Många var ansåg 
även färgkombinationen vara tilltalande och likaså typsnittsvalen som visar att de har tänkt 
på modern publik. En respondent tyckte att det gav en lagom balans mellan enkelhet och 
information med bra och utstickande färgval. Det stora typsnittet och informationen om 
ölen direkt på framsidan tyckte en annan respondent gjorde det lättare att besluta sig för 
denna öl istället för någon annan i hyllan. En respondent tyckte, olikt andra respondenter, 
att förpackningen kändes klassisk. Färgen gav en bra kontrast till flaskans mörka bruna och 
lyste upp. Men ett antal respondenter var besvikna över flaskans form då de tyckte att den 
var vanlig och ”lite tråkig”. En respondent hade inget problem med flaskan och sa;

”Gammal hederlig rak ölflaska, tänker på min morfar då han tog sig en pilsner.” - 
citat från enkätundersökningen

Flera uppfattade Grythyttans Brygghus som ett litet bryggeri som tillverkar hantverksmäs-
sigt öl, detta med grund i den lokala förankringen och ordet ”brygghus” i namnet. Flera 
tyckte att bryggeriet kändes som professionellt med hög kvaliteten. Typsnittsvalet och valet 
av ”brygghus” uppskattades också just för känslan av det traditionella. 

De respondenterna som stod sig mer skeptiska till förpackningens design tyckte främst 
att den var för enkel, tråkig och fantasilös. Färgen uppskattades inte bland annat på grund 
av att vitt på ljusblått blir ”lite otydligt”. En respondent tyckte den var en del i den nuva-
rande avskalade designtrenden och just etiketten fick hen att tappa intresset för produkten. 
Två av respondenterna tycker att de påminner om för mycket om andra märken, så som 
Punk. De respondenterna som inte var förtjusta i förpackningen uppfattade bryggeriet som 
att de ”bara vill vara med på tåget när det gäller mikrobryggeri” och att det fanns mer 
tanke bakom etiketten än innehållet. Några tyckte att det kändes strikta och främmande för 
experiment. Två av respondenterna tyckte att namnet 117 skapade förvirring om man inte 
kände igen företaget sen innan, men att det även kan skapa nyfikenhet.

5.3.3. Oppigårds Bryggeri

De flesta av respondenterna svarade positivt till Oppigårds bryggeri. Tio stycken av de 
17 tillfrågade gillade dem och många utav dessa kände till bryggeriet sedan tidigare. En 
respondent säger att det är en trevlig färgsättning och en hemtrevlighet över förpackningen 
men också; 

”Kanske svårt att yttra sig över denna då den är från nejden och lokalpatrioten i mig 
tar över. Jag tror att den bakomliggande orsak till det positiva jag känner är någon 
slags hemtrevlighet över den.” - citat från enkätundersökningen

En annan respondent var också från den lokala trakten och gillade bilderna på hem- 
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miljön med tidigare vetskap om att bryggeriet är måna om jobb i trakten. Flera är lockade 
främst med anledning av att de tidigare kommit i kontakt med företaget men också med 
argumenten att det är ett väl inarbetat märke. Ser konsumenter designen vet de att det är 
öl Oppigårds bryggeri och att det då står för tradition och kvalitet. Etiketten beskrevs som 
stilren med ett bra färgval som verkar ska anamma kulören på humlesorter och med en 
enkel standardflaska. Det tydliga och enkla namnet uppskattades också då konsumenten 
direkt vet vilket sorts humle som använts. En respondent tyckte även att bryggeriet hade en 
trevligare framtoning. Respondenterna får uppfattning om att företaget främst vill spela på 
det lokala och lantliga. De upplevs även som genuina och proffsiga. En respondent uppfat-
tade företaget som ett litet hantverksbryggeri som använde bra råvaror. 

En av respondenterna tyckte att Oppigårds bryggeri har en egen stil med blandningar 
av såväl gammalt, med illustrationen av gården, samt nytt, som stjärnorna på ovalen. Det 
gav ett blandat och något förvirrat intryck. En annan respondent anmärkt också på valet av 
stjärnor och ansåg att det var ett försök att vara märkvärdiga och att det kändes amerika-
niserat. Etiketten sa en annan respondent inget speciellt, men ansåg den vara väl designad. 
Dåligt massproducerad och tråkigt utseende tyckte en annan respondent. 

5.3.4. Helsinge Ångbryggeri

Helsinge Ångbryggeris förpackningsdesign fångade främst respondenter som gillade den 
”rena” designen utan så många element som låter ölen tala för sig själv;

”Helhetsintrycket är en lågmäld förpackning som ger lyxkänsla. Lågmälda kontras-
ter och förgyllt typsnitt; det här är en öl som står på egna meriter och inte behöver 
göra väsen ifrån sig för att locka köpare.” - citat från enkätundersökningen

En annan respondent tycker liknande att designen känns självmedveten utan att förhävda 
sig. Förpackningen beskrivs vidare av respondenterna som en stilren etikett med bra färger 
på en snygg flaska som fångar ögat och ger en känsla av traditioner och klass. ”Vapnet” 
uppskattas även och den praktiskt informationen på baksidan, samt QR-koden som skapar 
nyfikenhet. Hälsingebocken påpekas av fler ge en känsla av tradition och lokal medveten-
het. Den guldiga texten beskrivs som exklusivt. Etiketten ses som snygg och tydlig men 
stram och inte så spännande. Baksidans text tycktes även vara svårläst. Då färgerna, nam-
net pilsner och vapen-bocken tilltalar de positivt inställda är det just dessa faktorern som 
kommer upp med en negativ ton av de mer skeptiska respondenterna. Färgsättningen, de 
mörka färgerna, på etiketten förvirrade några av respondenterna då de tyckte att den såg ut 
att innehålla glögg eller mörk öl, istället för ljus pilsner, med följande spekulationer att färg-
valet och att enkäten svarades på i jultider kan vara anledningen. Bryggeriet uppfattades av 
dessa som litet och nystartat.

5.3.5. Dykes Brewery

Många av de tillfrågade respondenterna fann Dykes Brewerys etikett mycket tilltalande. 
Tolv av 17 var positiva till designen och två av 17 motstridiga. Förpackningen beskrivs av 
de flesta som snygg, stilren, elegant, avskalad, modern, utstickande, informativ, nyskapande 
men även lite traditionellt och retro. Etiketten beskrivs också som stram, men ändå fin. En 
etikett som tydligt förmedlar det den vill: namn och ölsort. Balans mellan färg, text och 
illustration. Det gulvita pappret ger en lyxig och ekologisk känsla. Förpackningen ger även 
känslan att ölen verkar vara hantverksmässig gjord. Flera uppskattade smakklockorna på 
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etiketten då det ger konsumenten god information om vad de dricker. Illustrationen med 
de vågade linjerna gör att några respondenter tänker på kusten och havet. Flaskan är också 
uppskattat och en respondent kommenterar sitt gillande över dess ”långa kropp”.

En av respondenterna tycker att etiketten är överdesignad och spekulerar kring om 
produkten kan mäta sig med designen. Hen och en annan respondent tycker även att en 
heltäckande etikett är opraktiskt. En annan respondent är positivt inställd till den informa-
tionsrika sidan av etiketten och mer tveksam till framsidan som är ”intetsägande och inte 
särskiljande”. En respondent uttryckte starkt motstånd för förpackningens design.

Bryggeriet upplevs av de flesta respondenter som ungt, modernt, seriöst, nyskapande och 
medvetet. En respondent tyckte även att det kändes som experimenterande. En respondent 
anser även att bryggeriet tydligt främst bryr sig om ölen och att kunden ska få en smakupp-
levelse. Bryggeriet bryr sig om sin produkt och har tänkt till om hur man som köpare tar 
beslut i butik. Dykes Brewery upplevs även som ett litet bryggeri med bra råvaror. Produk-
ten riktar sig till den kundkrets som vill veta mer om vad dem dricker.

5.3.6. Analys av enkätundersökning

Några respondenter, flest under Oppigårds bryggeri men även till Hantverksbryggeriet, 
formulerade särskilt tycke till dessa bryggerier just för att de är belägna i respondenternas 
hemtrakter, detta styrker Reese och Schnell påstående om att människor blir mer angelägna 
att bevara och återgå till det lokala, det personliga och det unika (2003:45). Oppigårds 
bryggeri uppmärksammades av flera respondenter som inte var från den lokala orten också 
som genast kände igen den visuella identiteten. Främst den gröna ovalen men i den visas en 
illustration på smedjan där bryggeriet startade och användning av bilder på förpackningar 
kan öka chansen till oavsiktligt lärande hos konsumenter (Underwood, 2001:401f). Illus-
trationen kan beskrivas som konkret vilket ska uppskattas hos konsumenter. Några respon-
denter var inte imponerade av Hantverksbryggeriets mer abstrakta illustrationer och enligt 
en studie ska förpackningar med realistiska bilder uppskattas mer än de med abstrakta 
bilder (ibid). Dock uttryckte andra respondenter att de gillade illustrationerna och en kon-
sument sa att hen kom ihåg bryggeriet genom de ”roliga figurerna”, vilket också kan falla 
under oavsiktligt lärande (ibid).

Flera respondenter påpekade att de inte förstod var Grythyttans produktnamn ”117” 
kom ifrån, detta är ett tydligt fall av neolokalismdifferentieringens baksida, att potentiella 
kunder kan uppfatta sig som icke tilltalade och uteslutna (Dahlén & Lange, 2009:297). 
Flera gillade färgvalet på Grythyttans Brygghus, India Pale Ale-förpackningen men ett antal 
respondenter gillade det inte och säger att de inte skulle ha köpt varan. Detta passar ihop 
med vad Singh säger om att 62-90 procent av konsumenter baserar sin åsikt enbart beroen-
de på produktens färg. Användning av färger på förpackningar kan därför påverka känslor, 
både till det positiva och det negativa och därmed påverkas även själva inställningen till 
produkterna (2006:783). Detta kunde ses på flera av de undersökta förpackningarna via 
enkätundersökningen. Helsinge Ångbryggeri ansåg vissa respondenter påminna för mycket 
om glögg och de hade inte köpt produkten.

De respondenter som kände till Oppigårds bryggeri sedan tidigare tycktes alla även gilla 
den visuella identiteten, dock uttrycktes välviljan för företaget först och detta stämmer med 
vad Labrecque och Milne säger om ett varumärkes identitet. Den är en viktig marknads-
föringsprocess som kan ha inverkan på konsumenters preferenser, transformera användar-
upplevelser, samt verka som en grundsten för relationsbyggandet, förtroendet och lojaliteten 
(2010:724). Oppigårds är ett stort mikrobryggeri med en väl inarbetad identitet och denna 
studie styrker vad Bengtsson och Östberg säger om att ett märke är en differentierings-
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strategi men även en symbol med flera olika associationer som förknippas med produk-
terna. Märket är ett sätt att förmedla betydelser och värden (2011:8) och konsumenter får 
en relation till märket genom dessa associationer (Griffin et al, 2014:320). Respondenten 
som gav uttryck för sitt starka missnöje över Dykes Brewerys design stämmer överens med 
teorin om konsumtion och det utvidgade jaget. Ett sätt märken kan hjälpa till att definiera 
en persons identitet är varumärkesmotstånd där individens personlighet stärks genom att 
ta en tydlig ställning mot ett visst märkes associationer (Bengtsson & Östberg, 2011:105ff; 
Schroeder, 2002:13).

Konsumenters uppfattning av dessa olika företag, även fast de är individuella och 
särskiljande från varandra, är en tolkning av en myt som visuellt berättas genom förpack-
ningsdesignen (Barthes, 1993:109). Även fast samma myt visuellt kommuniceras till samt-
liga konsumenter är reaktionerna och responsen olika från de 17 tillfrågade eftersom bilder 
tilldelas olika betydelser beroende på vem som betaktar dem och vad de har för individuella 
tidigare erfarenheter och kulturella normer och koder (Fogde, 2010:179).
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7. Slutsats och slutdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur fem svenska mikrobryggerier använder förpack-
ningsdesign för att visuellt kommunicera det lokala till sin målgrupp. Detta undersöktes 
genom semiotisk analys för att besvara hur den visuella identiteten speglas i de valda 
bryggeriernas förpackningar. Genom samtalsintervjuer med bryggerier besvarades hur 
valda bryggerier vill uppfattas av målgruppen och genom en kvalitativ enkätundersökning 
besvarades slutligen hur ett urval av konsumenter i målgruppen uppfattar valda bryggeriers 
visuella kommunikation.

7.1. Hur speglas den visuella identiteten i de valda bryg-
geriernas förpackningar?

Den semiotiska analysen visade att färgerna och kontrasterna har stor betydelse i hur för-
packningen uppfattas. Antalet element på förpackningen spelar också roll, det är viktigt att 
betraktaren vet var ögat ska vila istället för att hoppa och behöva leta sig igenom etiketten 
efter den information som söks. Detta visar så som Floch säger att delarna måste samar-
beta för att uttrycka smak och identitet, när delarna ses separat betyder de inte lika mycket 
som de gör tillsammans, och beroende på vad som finns på förpackningen ser betraktaren 
produkten den på ett visst sätt. 

Om antalet element och färger spelar roll i hur förpackningen uppfattas av betraktaren 
kan det kanske också bero på vana, hur mycket man är van att få titta på när det kommer 
till förpackningar. En förpackning med många element och färger står ju i stor kontrast till 
en med få element och färger, och det betraktaren är mest van vid kanske gör att den andra 
förpackningen känns helt annorlunda och formar åsikten på ett annat sätt.    

7.2. Hur vill valda bryggerier uppfattas av målgruppen?

Samtalsintervjuerna visade att samtliga tillfrågade bryggerier ansåg att en genomgående 
design var viktigt och att de mer eller mindre försökte få identiteten att genomsyra alla 
kommunikationskanaler. Intervjuerna visade också att alla bryggerier värdesätter kvaliteten 
på ölet, ursprunget till ölet och bryggeriet. De har alla passion för smakerna i ölet, oavsett 
om det gäller humlesorter eller till och med vatten. Det var dessutom viktigt för bryggerier-
na att inte lägga så mycket pengar på kommunikation utan sikta in sig på PR av olika slag 
eftersom det visar genuinitet och har stora ekonomiska fördelar. Sveriges reglemente kring 
marknadsföring av alkohol verkar inte bekomma de mindre bryggerierna i så stor grad då 
hantverksprocessen tar tid och de bara kan producera en viss mängd i taget.

En av anledningarna till att samtliga av studerade mikrobryggerier startade var att de 
alla hade en passion för öl. Men då marknaden är stor idag kan man också tänka sig att 
någon annan utav bryggerierna som finns startade för att följa trenden och att det sågs som 
en bra möjlighet. Det kanske inte är passion för ölkulturen som driver alla bryggerier, men 
det är tydligt att det är det som driver dessa fem.

7.3. Hur uppfattar ett urval konsumenter i målgruppen 
valda bryggeriers visuella kommunikation? 

Den ständigt växande ölkulturen och kärleken för det lokala är en så pass stor trend i 
dagens samhälle att målgruppen vi letar efter säkerligen anser att båda dessa faktorer 
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ingår i den egna självbilden och uppfattningen om vem de vill vara. För en del männis-
kor i målgruppen handlar det kanske mer om det lokala, den personliga historien och för 
andra handlar det kanske mer om att samla på något för att bära upp sin egen identitet. 
Vår kvalitativa undersökning visade att de tillfrågade konsumenterna byggde relationer till 
förpackningarna genom deras utseenden, bildade sina uppfattningar om företaget genom 
den visuella upplevelsen av identiteten. Ibland betydde det helt motsatta åsikter, men något 
som var återkommande nämnt och uppskattat hos samtliga bryggerier var deras känsla för 
det lokala, traditioner och hantverk. 

7.4. Hur syns det det lokala i den visuella kommunika-
tionen på förpackningarna?

I resultatet för samtliga metoder ser vi tydligt att neolokalismen, det vill säga kopplingar 
till tradition och plats, var en av de viktigaste faktorerna för samtliga företag som ingick i 
vår studie. Den främsta aspekten är att bryggandet sker för hand, fyra av dessa bryggerier 
framhäver även var bryggeriet skapar produkterna. Det enda undantaget är Dykes Brewery 
som egentligen är tydliga med var de är belägna, dock är det inte visuellt lika framgående 
som på tidigare bryggeriers förpackningar. I det här fallet skulle det till exempel vara kon-
stigt om ett utav de utvalda bryggerierna bestämde sig för att ha ett designelement som kan 
kopplas till Brooklyn eller El Paso i USA, istället för Alnö eller Hedemora i Sverige, därför 
att den lokala kopplingen till varumärkets eller företagets ursprung är viktig för igenkän-
ningsfaktorn. Detta visades även tydligt i enkätundersökningen eftersom att flera av respon-
denterna hade en väldigt positiv attityd till de bryggerier som låg närmast dem rent geogra-
fiskt sett. Den semiotiska analysen visade att bryggerierna arbetar med färgerna, elementen, 
typsnitten och illustrationerna för att försöka kommunicera ut sin visuella identitet i för-
packningarna. Det lokala framhävs genom både ord, som på Hantverksbryggeriets flaska, 
och bild, som i Oppigårds etikett. Det moderna och det traditionella kommuniceras genom 
raka, jämntjocka typsnitt och klassiska antikvor med olika linjetjocklekar. Färgkombina-
tioner kommunicerar också i olika banor, de lågmälda och mörka färgerna känns betydligt 
mer traditionella och de som är lite ljusare och starkare känns mycket mer moderna.

7.5. Avslutande 

Denna studie skulle kunna utföras med fokusgrupper som metod istället för enkätundersök-
ning. Det hade varit intressant att se vilka nyanser i åsikter som hade kommit upp om per-
sonerna i fokusgruppen påverkat varandras åsikter och sedan utvecklat nya resonemang och 
vinklar. I den här studien har vi upptäckt att de fem studerade bryggerier alla i någon form 
använder sig av neolokalism. De tryckte på det faktum att bryggeriet gör ölet på ett hant-
verksmässigt sätt. Storleken på de utvalda bryggerierna skiftar, från det lilla Hantverksbrygge-
riet i Västerås, till Oppigårds bryggeri i Hedemora som ständigt verkar bygga ut. I Tyskland är 
mikrobryggerierna betydligt större än Sveriges jättar inom området. Därför skulle en fortsatt 
studie i hur dessa tyska etablerade mikrojättar tänker kring sin visuella identitet vara en ut-
vecklande studie bredvid denna. Kan dessa använda sig av neolokalism trots sin storlek? Och 
om deras mikrobryggerier är stora, hur hårt måste de då jobba för att positionera och dif-
ferentiera sig på marknaden? Här skulle både en kvalitativ och en kvantitativ studie fungera. 
Det skulle även vara intressant att se om och hur uppfattningen av ett företag kan påverkas 
av bakgrundshistoria kring skapandet, utvecklandet och arbetet med den visuella identiteten. 
Såsom bakgrunden till Dykes abstrakta linjer eller vad Oppigårds bild egentligen står för. 
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Bilagor

Bilaga 1

Hantverksbryggeriets förpackning, fram- och baksida.
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Bilaga 2 

Grythyttans Brygghus förpackning, fram- och baksida.
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Bilaga 3

Oppigårds förpackning, samtliga sidor.
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Bilaga 4

Helsinge Ångbryggeris förpackning, samtliga sidor fotograferade.
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Bilaga 5

Dykes Brewerys förpackning, fotograferad från alla håll.
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Bilaga 6

Kodschema med tolkningsregler för semiotisk analys

Avser att förtydliga vilka områden på vald förpackning, det vill säga glasflaska inklusive eti-
kett, som ska analyseras, hur de ska analyseras och hur de ska tolkas. Kodschemat är ska-
pat och inspirerat av boken Visual Identities (Floch, 2000). Stor svart prick betyder område, 
liten svart prick betyder fråga och dubbelpil betyder tolkningsregel, likt figuren nedan visar. 

 ● Varumärke

 • Kommuniceras varumärket ut på ett tydligt sätt?

 » Denotativ tolkningsregel: Hur stor är logotypen i förhållande till resten av lay-
outen? Var på förpackingen finns den placerad?

 » Konnotativ tolkningsregel: Hur mycket uppmärksamhet dras till logotypen? Hur 
väl syns logotypen på förpackningen? Finns det en tydlig logotyp eller ett märke 
som tydliggör avsändaren, eller är denne gömd bakom produkten?

 ● Grafiska element

 • Finns det något speciellt grafiskt element?

 » Denotativ tolkningsregel: Vilken sorts grafiskt element är det; en illustration, ett 
foto, en form, en linje? Repeteras något element? Hur många olika element finns 
det?

 » Konnotativ tolkningsregel: Vilken roll spelar det grafiska elementet i layouten? 
Har den någon betydelse där det finns placerat? Vid flera element, applicera 
samma frågor på varje enskilt element.

 ● Typografi

 • Vad för sorts typsnitt används?

 » Denotativ tolkningsregel: Är det en antikva, sans-serif, script eller annan typ-
snittsfamilj? Vilken tjocklek har den? Hur stor är texten?

 » Konnotativ tolkningsregel: Har typsnittet en rörelse som är passande? Är den för 
tjock eller för tunn? Väcker typsnittet nyfikenhet? Är karaktären passande för 
förpackningen?

Fortsättning på nästa sida ››

 ● Område

 • Fråga

 » Denotativ tolkningsregel: Vad ser du?

 » Konnotativ tolkningsregel: Hur ser du det?
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 ● Färg

 • Vilka färger finns på förpackningen? 

 » Denotativ tolkningsregel: Hur många färger finns på förpackningen? Var är det 
för färger? Är färgerna matta eller starka? 

 » Konnotativ tolkningsregel: Är färgerna varma eller kalla? Välkomnande eller 
frånstötande? Känns de moderna eller mer traditionella? 

 • Är det någon färg som dominerar?

 » Denotativ tolkningsregel: Vilken färg, rent ytmässigt, tar störst plats i förhål-
lande till resten? 

 » Konnotativ tolkningsregel: Vilken färg drar mest uppmärksamhet till sig via 
intensiteten i kulören?

 ● Pappersval

 • Vilken sorts papper har etiketten?

 » Denotativ tolkningsregel: Är det ett tjockt eller tunt material? Om det syns: Vil-
ken färg har papperet, är det mer gult eller vitt? Är den blank eller matt? Hur är 
färgåtergivningen, syns papperet igenom? Syns flaskan igenom på etiketten?

 » Konnotativ tolkningsregel: Hur påverkar pappersvalet förpackningens personlig-
het? Förstärker eller försvagar papperet förpackningen? Vilken känsla ger ytan 
till etiketten?

 ● Layout/Hierarki

 • Vilket grafiskt och typografiskt element är mest framträdande på etiket-
ten?

 » Denotativ tolkningsregel: Rent visuellt, vilken del drar till sig mest uppmärksam-
het? Vilken del av etiketten är störst?

 » Konnotativ tolkningsregel: Vilket element verkar viktigast utifrån sin storlek?

 • Vilken position har varje enskilt element, rent övergripande?

 » Denotativ tolkningsregel: Vilken placering har elementen; högt, lågt, till vänster, 
till höger? Är elementen placerade med luft, symmetriskt eller asymmetriskt?

 » Konnotativ tolkningsregel: Hur viktigt kan elementen tolkas vara utifrån sin 
position?

 ● Sammanfattning

 • Sammanställ helhetsintrycket utifrån både det denotativa och det kon-
notativa.

 » Tolkningsregel: Ett element kan till yta ta stor plats, men kännas mindre viktig 
på grund av sin kulör eller form i förhållande till ett mindre element som har 
starkare kulör och placering.
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Bilaga 7

Intervjumall

Inledningsfrågor

•	 Är det okej att vi spelar in samtalet?

•	 När startades bryggeriet?

•	 Kan ni berätta varför bryggeriet startades?  
t.ex. reaktion på minskande jobb, avsaknad av produkt på marknaden, intresse, mål/vision 
etc. 

•	 Berätta om utvecklingen av bryggeriet, har ni märkt några faktorer i samhället som påver-
kat er?

•	 Hur ser marknaden ut, vart kan man köpa produkten?

•	 Vilka är målgruppen? 

•	 Vilken är relationen med målgruppen?  

t. ex. Hur kommunicerar ni med er målgrupp? Personlig eller ytlig kontakt?

Design

•	 Hur gick tankarna när förpackningarna skulle bestämmas?  
t. ex. Hur kom ni fram till hur förpackningarna skulle se ut? Vad inspirerade er? Har för-
packningen någon koppling till Ert bryggeri?

•	 Är det egen design eller från en designbyrå?

•	 Varför valdes just den flaskan?  
t. ex. färg/form/funktion m.m.

•	 Hur valdes utseendet på etiketten? 
t. ex. färger, illustrationer, former, typsnitt etc.

•	 Vad gör ni för att kommunicera med målgruppen genom förpackningen och hur fångar ni 
spontanköpares uppmärksamhet?

•	 Har ni annan marknadsföring än förpackningar/webbplats? Varför/Varför inte? 

•	 Har ni tänkt på att ha en genomgående design (form, färg, typsnitt, tonalitet) i alla steg?  

t. ex. förpackningar, webbplats, marknadsföring

Uppfattning

•	 Hur vill ni uppfattas av konsumenter? 
t. ex. har ert företag någon speciell profil eller tyngdpunkt; krav, limited, hantverk osv. 

•	 Vet ni hur ni faktiskt uppfattas av målgruppen? Är Er image likt Er profil?

Avslutande

•	 Tycker ni att vi har missat något? Vill ni säga något utöver detta?

•	 Kan vi kontakta er igen om vi skulle sakna något?
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Bilaga 8

Enkätundersökning kring öl och dess förpackning

Hej, 
Du får den här undersökningen därför att det ryktas att du är intresserad av öl och om 
så är fallet är det precis dig vi vill nå! För tillfället genomför vi, Felicia Berggren & Stina 
Sundberg, en kvalitativ studie kring fem bryggerier där vi vill veta hur Du tänker. Under-
sökningen består först av 4 inledande frågor och sedan av bilder på 5 olika flaskor med 
etiketter, det vill säga 5 olika ölsorters förpackning. Till dessa bilder har vi formulerat 3 
huvudfrågor som vi gärna vill att Du svarar på så gott du kan, förklarande men koncist. Du 
får gärna skriva mycket om du vill, men det viktigaste är att vi får en inblick i din bild av 
dessa bryggerier och deras förpackningar. Vi tackar ödmjukast för din tid och ditt bidrag till 
vår studie!

Trevlig helg!

•	 Vilken är din ålder?

•	 Anser du ölkulturen vara intressant? Varför?

•	 Köper du öl från mikrobryggerier ofta? 

Bilder på 5 flaskor med etiketter (förpackning innebär både flaska och etikett). När vi 
frågar efter din reaktion eller bakomliggande faktorer menar vi t.ex. färgerna, typsnittet, 
informationen på flaskan, logotypen eller själva flaskan i sig.

•	 Hur pass lockad till köp blir du av denna förpackning, vad är det som bidrar till din 
reaktion?

•	 Vad får du för intryck av denna förpackning som helhet och vad är det för faktorer 
som gör att får du det intrycket? 
Faktorerna kan vara t.ex. färgerna, typsnittet, informationen, logotypen eller flaskan.

•	 Vad tycker du etiketten säger om företaget och vad är det för faktorer som gör att får 
du det intrycket? 
Faktorerna kan vara t.ex. färgerna, typsnittet, informationen, logotypen eller flaskan.

•	 Finns det något ytterligare som du vill lägga till?
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