
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

 

 

Öletikettens inflytande på 
kvinnors ölintresse 
 

The influence of the beer label on 
women's beer interest 

 

 

Författare  Rasmus Öberg 

Datum 30 november 2017  

 



2/88 

Examensarbete för kandidat-
examen i Grafisk teknologi  

Titel 
Öletikettens inflytande på kvinnors ölintresse 

Nyckelord 
Etikettdesign, Öletiketter, Ölnormer 

Författare 
Rasmus Öberg 

Datum 
30 november 2017  

Publicering fulltext Open Access  
Jag/vi medger publicering i DiVA    

 JA NEJ 

Kurs 
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi (GT2047), 15 hp  

Utbildningsprogram 
Grafisk design – kandidatprogram, 180 hp 

Företag/Institution 
– 

Handledare vid företag/inst. 
– 

Handledare 
Gustav Boklund, gbk@du.se 

Examinator 
Petter Kolseth, pkl@du.se 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning kvinnor påverkas av 
öletikettens utseende. För att undersöka detta genomfördes en visuell 
innehållsanalys för att ta fram de vanligaste designelementen från makro- och 
mikrobryggeriers öletiketter. Därefter skapades typetiketter baserat på de 
vanligaste designelementen för respektive bryggerityp som sedan bedömdes i 
en webbenkät. Webbenkäten omfattade 130 kvinnor som dels fick bedöma 
typetiketterna efter egen preferens, dels svara på frågor som berörde öletiketter 
ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis genomfördes fyra semistrukturerade 
djupintervjuer med respondenter aktiva inom ölbranschen för att få ett bredare 
perspektiv på ämnet. Respondenternas svar användes till att besvara 
frågeställningarna i studien. 
 
Det visade sig att mikro- och makrobryggerierna har vissa skillnader i sin 
design. Mikrobryggeriernas öletiketter var färggladare och hade ett mer lekfullt 
designmanér gentemot makrobryggerierna som använde en mer traditionell 
design. 
 
Studien visade bland annat att könsnormer och smakfaktorer påverkar kvinnors 
ölintresse i större utsträckning än själva öletiketten. Studien visade även att 
kvinnor är intresserade av lokalproducerad öl, smaker och fler alkoholfria 
sorter. Resultaten antyder att kvinnor upplever att vissa öletiketter har en 
maskulin framtoning och att det finns ett intresse för mer färgglada, ljusare och 
mindre maskulina öletiketter. 
 

Högskolan Dalarna 
Postadress Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 
Telefon 023-77 80 00 
Hemsida www.du.se 

 



3/88 

Thesis for Bachelor Degree 
in Graphic Arts Technology 

Title 
The influence of the beer label on women's beer interest 

Keywords 
Beer, Gender, Label, Labeldesign 

Author(s) 
Rasmus Öberg 

Date 
30 november 2017  

Course 
Thesis for Bachelor Degree in Graphic Arts Technology (GT2047), 
15 ECTS credits 

Degree programme 
Graphic Design, 180 ECTS credits 

Company/Institution 
– 

Supervisor at company/inst. 
– 

Thesis supervisor 
Gustav Boklund, gbk@du.se 

Examiner 
Petter Kolseth, pkl@du.se 

Abstract 
This study aims at investigating the influence of the beer label on women's beer 
interest in order to find out if women are affected by the appearance of the beer 
label. To investigate this, a visual content analysis was conducted to obtain the 
most common design elements from the macro and micro breweries' labels. 
Then, typefaces were created based on the most common design elements for 
the respective brewery types, then evaluated in a web site. The web browser 
consisted of 130 women who, on the one hand, had to assess the type labels 
according to their own preferences, but also answered questions relating to 
labels from a gender perspective. Finally, four semi-structured deep interviews 
were conducted with respondents active in the beer industry to gain a broader 
perspective on the subject. Respondents' answers were used to answer the 
questions in the study. 
 
The results of this study show that the micro and macrobreweries have some 
differences in their design. The micro-brewer's beer labels were more colorful 
and had a more playful design over the macrobreweries that used a more 
traditional design. 
 
The study showed that gender norms and taste factors affect women's beer 
interest to a greater extent than the actual beer label. The study also shows that 
women are interested in locally produced beer, flavors and more non-alcoholic 
varieties. The results presented in the study suggest that women find that some 
labels have a masculine appearance and that there is an interest in more 
colorful, lighter and less masculine labels. 

Dalarna University 
Postal address Dalarna University, SE-791 88 Falun, Sweden 
Telephone +46 (0)23-77 80 00 
Website www.du.se 

 



4/88 

Förord  
Detta arbete genomförs som ett avslutande moment i min utbildning vid 
Högskolan Dalarna. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min 
handledare och examinator samt de respondenter som har deltagit i studien. 

Jag vill även tacka Moa Hjort Westling för tillåtelse att använda hennes och 
Helena Nordströms tabeller från deras examensarbete.  

Till sist vill jag tacka mina föräldrar och mina vänner för deras fantastiska 
stöd under dessa intensiva veckor. 

Rasmus Öberg 
 

 



5/88 

Innehållsförteckning  
Förord ............................................................................................................ 4	
1	 Introduktion .......................................................................................... 6	

1.1	 Bakgrund ......................................................................................... 6	
1.2	 Syfte, projektmål och avgränsningar ............................................... 7 
1.3	 Begrepp ............................................................................................ 7	

2	 Metod .................................................................................................... 8	
2.1	 Datainsamling .................................................................................. 8 
2.2	 Material och utrustning .................................................................... 8 
2.3	 Tillvägagångssätt ............................................................................. 8	
2.4	 Visuell innehållsanalys .................................................................... 9	

2.4.1	 Typetiketter ............................................................................. 10	
2.4.2	 Stilidentifiering ....................................................................... 10	

2.5	 Webbenkät ..................................................................................... 11	
2.6	 Semistrukturerade intervjuer ......................................................... 11	

2.6.1	 Urval ....................................................................................... 11	
2.6.2	 Etiska hänsynstaganden .......................................................... 12	
2.6.3	 Transkribering ......................................................................... 12	
2.6.4	 Tematisering ........................................................................... 13	

3	 Resultat och diskussion ....................................................................... 14	
3.1	 Del 1 – Visuell innehållsanalys ..................................................... 14	
3.2	 Öletiketter från makrobryggerier ................................................... 14	
3.3	 Öletiketter från mikrobryggerier ................................................... 16	
3.4	 Del 2 – Webbenkät ......................................................................... 21	
3.5	 Del 3 – Semistrukturerade djupintervjuer ..................................... 33	
3.6	 Sammanfattande diskussion .......................................................... 37	
3.7	 Metodreflektion ............................................................................. 38	

3.7.1	 Visuell innehållsanalys ........................................................... 38	
3.7.2	 Webbenkät .............................................................................. 38	
3.7.3	 Semistrukturerade djupintervjuer ........................................... 39	

4	 Slutsatser ............................................................................................. 40	
Referenslista ................................................................................................ 41	
Bilaga/Bilagor ............................................................................................. 43	

Bilaga 1 – Den visuella innehållsanalysens huvudkategorier ................. 43	
Bilaga 2 – Färgkartor .............................................................................. 47	
Bilaga 3 – Typsnittsdefinitioner .............................................................. 48	
Bilaga 4 – Skärmdump av webbenkäten ................................................. 49	
Bilaga 5 – Intervjufrågor ......................................................................... 61	
Bilaga 6 – Excel-tabeller från den visuella innehållsanalysen ................ 63	
Bilaga 7 – Diagram från den visuella innehållsanalysen ........................ 73	
Bilaga 8 – Topp 25 öl från makro- och mikrobryggerier ........................ 83	

 

 



6/88 

1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Öl har bryggts i Sverige sen urminnes tider och har länge varit den 
dominerande drycken till vardag och fest. Ölbryggningen har, historiskt 
sett, skötts av kvinnor i hemmet för att över tid tas över av männen i takt 
med den industriella utvecklingen (Andersson, 2016). Trots att öl 
intresserar en bred demografi så uppfattas öl som en maskulin 
dryck i samhället (Andersson, 2016). Detta stämmer överens med Galateas 
undersökning (2016) som visar att majoriteten av Sveriges befolkning 
anser att öl är en manlig dryck. Denna trend är på väg att brytas av kvinnor 
som trotsar könsnormen och medvetet väljer att dricka öl (Galatea, 2016). 
 
Enligt Nyman (2015) har förändringar i samhället bidragit till att allt fler 
kvinnor vänder sig till områden som tidigare ansetts vara mansdominerade. 
Dessutom menar Nyman att då både män och kvinnor i dag dricker öl, är 
det viktigt att ölbryggerierna följer utvecklingen och anpassar 
marknadsföringen. Enligt Carlsberg (2015) blir ölkonsumenter allt mer 
medvetna, både när det gäller smak och hur ölen framställs. I Sverige 
minskar alkoholkonsumtionen samtidigt som intresset för alkoholfria 
alternativ ökar (Spendrups, 2017). 
 
Det går att urskilja ett mönster där det framkommer att kvinnor tycker att 
detaljer är viktiga (Nyman, 2015). Annorlunda smaker, fina flaskor, lokala 
producenter, mikrobryggerier och ekologisk öl är bidragande faktorer som 
kan påverka kvinnors konsumtion av öl (Nyman, 2015). 
 
I dag finns ett stort utbud av ölsorter som trängs på Systembolagets hyllor. 
Kampen mellan varumärkena är hård och det gäller att sticka ut för att 
synas bland alla konkurrenter. Då den främre etiketten används för att 
locka konsumenterna, är det viktigt att egenskaperna som visas på etiketten 
uppfyller konsumenternas krav, är visuellt tilltalande och sticker ut från 
konkurrerande ölflaskor (Barber & Almanza, 2007). Det är viktigt att 
etiketten symboliserar bryggeriets värderingar, hantverksmässighet och 
professionalism (Spendrups, 2017). Enligt Kotler (1973) bidrar färg och 
form till att skapa uppmärksamhet, känslor och förmedla ett budskap till 
kunden. Därför är det viktigt att designen anpassas till målgruppen då rätt 
budskap kan öka chanserna att kunden genomför ett köp (Kotler, 1973). 
Enligt Nyman (2015) har kvinnor benägenhet till att konsumera öl vars 
förpackningar är mer tilltalande. 
 
En studie som behandlar kvinnors åsikter kring öletiketter är Bacos et al. 
(2004) som undersökte öl- och alkoläskmarknadsföring ur ett 
genusperspektiv. Studien baserar dock sina resultat på fokusgrupper som 
bestod av sex personer, där underlaget begränsades till ett fåtal varumärken 
från makrobryggerier. Att studien är över 10 år gammal kan bidra till att 
frågeställningen bör undersökas på nytt. 
 
Trots att det finns en del forskning inom ämnet, tycks det saknas djupare 
studier kring hur kvinnor och personer verksamma inom ölindustrin ser på 
öletiketter. Det vore därför intressant att genomföra en empirisk studie som 
undersöker detta. 
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1.2 Syfte, projektmål och avgränsningar 
Denna studie syftar till att undersöka om öletikettens utseende har något 
inflytande på kvinnors ölintresse och kartlägga de vanligaste 
designelementen hos svenska makro- och mikrobryggerier. Studien avser 
även att ta reda på hur konsumenter och personer verksamma i ölbranschen 
ser på öletiketter ur ett genusperspektiv. Förhoppningen är att denna studie 
kan ge en inblick i hur kvinnor uppfattar öletiketter och på ett mer allmänt 
plan även vara av intresse för ölbryggerier. 
 
Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 
 
� Vad i öletikettens grafiska utformning tilldrar kvinnors intresse? 
 
� Kan öletikettens design ha maskulina respektive feminina drag? 
 
� Finns det designskillnader mellan makro- och mikrobryggeriers 
öletiketter? 
 
Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till ölflaskor då Aronsson & Oderich (2013) menar att 
flaskor upplevs som en mer exklusiv produkt än burkar. Underlaget till 
den visuella innehållsanalysen avgränsas till svenska bryggerier och 
baseras på försäljningsstatistik från Systembolaget för år 2016. Då 
makrobryggerierna är få till antalet men har ett större utbud kan flera 
öletiketter från samma bryggeri förekomma. Då mikrobryggerierna är fler 
till antalet men har ett mindre utbud förekommer endast en öletikett per 
bryggeri för att ge ökad variation. Då försäljningen främst sker med 
framsidans grafik på öletiketten, görs ett antagande om att den grafik som 
visas på baksidan är mindre viktig. Fokus för denna studie ligger därför 
enbart på den främre öletiketten. Respondenter till enkätundersökningen 
avgränsas till kvinnor och män över 18 år. 
 
1.3 Begrepp 
 
I denna studie kommer begreppen makrobryggeri och mikrobryggeri 
förekomma i större utsträckning. 
 
Enligt svenska ölfrämjandet (2016) har makrobryggerier en årlig 
produktion över 3 000 000 liter. Bryggningen sker genom en 
industrialiserad process för att främst tillverka stora volymer av ljus lager 
(Galatea, 2014). 
 
Mikrobryggerier har en årlig produktion mellan 10 000 och 3 000 000 liter 
(Svenska ölfrämjandet, 2016). Enligt Galatea (2014) brygger 
mikrobryggerier öl hantverksmässigt i små bryggverk med fokus på 
råvarorna.  
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2 Metod 
2.1 Datainsamling 
Insamling av primärdata har skett med hjälp av en visuell innehållsanalys, 
semistrukturerade djupintervjuer och en webbenkät. Sekundärdata har 
insamlats med hjälp av databassökningar på t.ex. DiVA, Google Scholar 
och Libris för att hitta artiklar, böcker och tidigare examensarbeten om 
etikettdesign. Från dessa har sedan relevant referenslitteratur sökts upp. 
Till denna undersökning användes följande sökord: öletikett, beer label, 
beer label design, label making, branded beer, förpackningsdesign, 
beverage design, etikettdesign och beverage packaging design. 
 
2.2 Material och utrustning 
 
Från Systembolagets hemsida hämtades försäljningsstatistik från 2016 för 
de 25 bäst säljande ölflaskorna för respektive bryggerityp där totalt 50 
flaskor ingick. Flaskbilderna som ingick i studien hämtades i första hand 
från Systembolagets hemsida och i andra hand från Google genom att söka 
på produktnamnet. 
 
Då det empiriska materialet i studien är av kvantitativ och kvalitativ 
karaktär föll metodvalet på metodtriangulering. Med hjälp av 
metodtriangulering kan man samla in data om samma ämne ur olika 
perspektiv. För de semistrukturerade djupintervjuerna har material samlats 
in via mejlintervju, personlig intervju och telefonintervju. Med hjälp av en 
webbenkät och en visuell innehållsanalys kunde det kvantitativa materialet 
samlas in som visar hur kvinnor ser på öletiketter. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Som underlag för att se de vanligaste designelementen på öletiketterna, 
genomfördes en visuell innehållsanalys med Van Leeuwen och Jewitts 
(2001) tillvägagångssätt. Med den visuella innehållsanalysen som grund, 
togs även designförslag fram för makro- och mikrobryggerier. Med hjälp 
av dessa genomfördes en webbenkät för att ta reda på vilken design som 
var populärast bland kvinnorna. Webbenkäten innehöll även ett flertal 
frågor rörande öletiketter ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis 
genomfördes fyra semistrukturerade djupintervjuer med personer aktiva 
inom ölbranschen. 
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2.4 Visuell innehållsanalys 
Till den visuella innehållsanalysen användes Westling och Nordströms 
(2016, s. 40–41) kategoriseringsmetod för öletiketter (Bilaga 1) samt deras 
definitioner av färger (se figur 1) då dessa ansågs vara relevanta för 
studien. Vissa kategorier har exkluderats, tillkommit eller omformulerats 
för att bättre spegla föreliggande studie, se tabell 1. Vissa huvudkategorier 
tillåter dubbelklassificering d.v.s. att mer än ett värde kan stämma överens 
med en etikett. Se bilaga 1 för fullständig lista och definitioner av de 
kategorier som användes. Genom att kartlägga öletiketternas primär, 
sekundär och tertiärfärg kunde de vanligaste färgerna för respektive 
bryggerityp tas fram. Färgerna angavs i CIE Lab-värden då CIE Lab är en 
enhetsoberoende färgmodell som baseras på människans uppfattning av 
färg. För att se övergripande färgkartor och CIE Lab-värden från 
bryggerierna se bilaga 2 respektive bilaga 6.  

Tabell 1 Definitioner av huvudkategorier 

 

 
* Egna kategorier som inte tillhör Hjort och Nordströms, (2016) 
kategoriseringssystem. 

Huvudkategori	 Beskrivning	
Produktnamn*	 Varumärke	

Tillverkare*	 Ölets	producent	
Liter	 Antal	sålda	liter	på	Systembolaget	i	Sverige	år	2016	

Stansform	 Formen	på	etiketten		
Färger	 Primär-,	sekundär-	och	tertiärfärg	(mäts	I	Lab-värden)	

Primär	typsnittsklass	 Vilken	klass	som	typsnittet	I	fokus	tillhör.	Finns	det	två	primärtexter	ingår	
båda	

Textfokusering	 Om	den	primära	texten	fokuserar	på	producent	eller	sort	
Textplacering	 Var	primärtexten	är	placerad	

Textmodifikation	 Om	primärtexten	har	någon	form	av	förvrängning	eller	dylikt	
Grafik	 Vad	för	grafik	som	förekommer	på	etiketterna	ex.	fotografier	och	

illustrationer	med	underkategorier	som	natur,	människor,	byggnader	osv.,	
dubbelkategorisering	förekommer	

Bildplacering	 Var	grafiken	är	placerad,	dubbelkategorisering	förekommer	
Övrig	dekor	 Ornament,	ram,	stjärnor,	banners,	etc.	dubbelkategorisering	förekommer	

Layout*	 Om	öletikettens	design	är	plottrig	eller	stilren	
	

Smak*	 Om	ölets	smak	framhävs	på	etiketten,	t.ex.	beska	eller	fyllighet	
Premium*	 Om	etiketten	har	några	efterbehandlingar	t.ex.	kallfoliering	eller	lackning	

som	bidrar	till	en	exklusivare	etikett	
Miljö*	 Om	etiketten	framhäver	att	den	är	ekologisk	eller	organisk	

Tradition*	 Om	etiketten	framhäver/anspelar	på	ölbryggeriets	historia	i	text	
Alkoholhalt*	 Om	alkoholhalten	förekommer	på	den	främre	öletiketten,	klassas	det	som	

framsida.	Om	alkoholhalten	förekommer	någon	annanstans	på	flaskan,	
klassas	det	som	alternativ	placering.	

Närproducerat*	 Om	det	framgår	på	etiketten	i	text	att	ölet	är	lokalproducerat	eller	om	
ortsnamnet/länet	finns	med	

Ölsort*	 Om	det	framgår	vilken	ölsort	det	är.	T.ex.	lageröl	eller	Indian	Pale	Ale	

Illustration	kopplad	till	ölet*	 Om	det	finns	grafiska	element	som	går	att	koppla	till	själva	ölet,	t.ex.	
humle	
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Figur 1 Definition av färger (Westling & Nordström, 2016, s. 12). 

Analysens typsnittsdefinitioner (bilaga 3) baserades på typografiska 
grundkunskaper från warne.se, då både Vox ATypI eller DINs standard 
innehöll fler kategorier än nödvändigt för denna analys.  

2.4.1 Typetiketter 
Två typetiketter skapades med hjälp av det sammanställda resultatet från 
den visuella innehållsanalysen. Dessa baserades på de vanligaste 
designelementen från makro- och mikrobryggerier och en subjektiv 
bedömning av deras designmanér. Båda typetiketterna hade samma fiktiva 
producent och ölsort. 

2.4.2 Stilidentifiering 
Enligt Chan (2000) finns det möjlighet att identifiera stilar inom alla 
produktkategorier. För att kunna representera en stil i teorin, krävs det 
enligt Chan att man hittar viktiga designelement som kan fungera som 
gemensamma nämnare. Stilen kan då klassas som en enhet med 
grundläggande egenskaper för att t.ex. bestämma hur stark en stil är eller 
jämföra två stilar. Dessutom menar Chan att man kan fastställa hur många 
designelement som påträffas i ett visst antal objekt genom att kategorisera 
en stil. En del objekt har fler designfaktorer än andra och kan därför anses 
vara mer av en stil än objekt med färre designelement (Chan, 2000). Enligt 
Chan (2000) har antalet designfaktorer en viktig roll i hur väl man känner 
igen en stil. I ett utfört experiment föreslogs att det bör finnas åtminstone 
tre designelement för att en stil ska kunna identifieras (Chan, 2000). 
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2.5 Webbenkät 
En webbenkät skapades med hjälp av verktyget Google Forms för att på 
bästa sätt nå ut till en större kvantitet respondenter. Respondenterna fick 
svara på totalt 20 frågor, varav 9 besvarades genom att fylla i en 
differentialskala från 1 till 5. I övrigt bestod webbenkäten av kryssfrågor 
och avslutades med en öppen fråga där respondenterna kunde lämna sina 
åsikter kring huvudfrågan, d.v.s. om öletikettens utseende har någon 
betydelse för att öka ölintresset bland kvinnor. 

För att locka till deltagande och informera om denna kvantitativa 
undersökning, skrevs och skickades ett följebrev ut tillsammans med 
webbenkäten. Se bilaga 4 för den fullständiga webbenkäten. 

Webbenkäten publicerades främst i grupper på Facebook som hade någon 
form av koppling till öl, exempelvis: 

• Vi som gillar öl (82 677 gruppmedlemmar) 
• FemAle – Social Beer Drinking (1 130 gruppmedlemmar) 
• Beersweden.se (13 460 gruppmedlemmar) 

Enkäten skickades även ut till författarens vänner och bekanta, vilket 
gjorde att den fick god spridning i sociala medier. Det är svårt att avgöra 
exakt hur många som exponerades för enkäten men uppskattningsvis rörde 
det sig om tusentals potentiella respondenter. Enkäten var öppen för svar 
under fyra dagar på webben.  

2.6 Semistrukturerade intervjuer 
För att ge studien relevans har semistrukturerade djupintervjuer 
genomförts. Enligt Bryman (2011) kan författaren med hjälp av en 
intervjuguide med specifika teman, fokusera på de frågor som anses viktiga 
för studien samt ge respondenten frihet att uttrycka sig fritt. Bryman menar 
även att semistrukturerade intervjuer ger författaren möjligheten att ställa 
spontana följdfrågor. Detta resulterade i mer flexibla intervjuer och gav 
högre kvalité på materialet. Underlaget till intervjuerna i denna studie har 
utgått från ett förutbestämt frågeschema (se bilaga 5) och tagit hänsyn till 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  

2.6.1 Urval 
Totalt kontaktades 23 bryggerier, varav fyra stycken (tre mikrobryggerier 
och ett makrobryggeri) valde att delta i studien. Bland informanterna fanns 
tre män och en kvinna som alla hade lång erfarenhet inom ölindustrin. Se 
tabell 4 för en sammanställning av genomförda intervjuer. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att antalet personer man bör intervjua i kvalitativ 
forskning beror på forskningssyftet. Författaren måste förhålla sig till 
studiens tidsram och därmed göra vissa avvägningar mellan studiens 
tidsramar och ett tillräckligt stort urval för att kunna analysera sin hypotes.   
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Tabell 4 Sammanställning av genomförda intervjuer 
 

Titel	 Roll	 Datum	 Tid	(min)	 	

B1	 Informatör	 2017-03-10	 –	 Mailformulär	

B2		 Bryggmästare	 2017-03-13	 22	 Öppen	direktintervju	

B3	 Bryggmästare	 2017-03-18	 –	 Mailformulär	

B4	 Marknadschef	 2017-03-30	 31	 Öppen	telefonintervju	

 
Av etiska skäl är alla informanters namn fingerade enligt tabell 4 ovan för 
att undvika att informationen används på ett oönskat sätt i framtiden. 

2.6.2 Etiska hänsynstaganden 
Enligt Bryman (2011) kan etiska regler bidra med vägledning för forskare. 
Det finns enligt Bryman (2011) fyra etiska krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskaren ska 
enligt dessa krav informera de inblandade i studien om syftet med 
undersökningen och hur deras svar kommer att användas. Ryen (2004) 
menar även att respondenterna ska upplysas om att deras deltagande är helt 
frivilligt och att de har rätt att vara anonyma.  

Respondenterna fick i god tid före intervjuerna information om studiens 
syfte och var resultatet skulle publiceras. Författaren informerade även om 
att resultatet skulle spelas in, behandlas anonymt och att deras deltagande 
var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Med hänsyn till anonymiseringen har jag använt fingerade namn på 
respondenterna och valt att inte presentera information som kan härledas 
till varje enskild individ. Trots att det för vissa respondenter inte var av vikt 
att hen förblev anonym menade jag att det var bättre att bevara deras 
anonymitet av säkerhetsskäl.  

2.6.3 Transkribering 
Med hjälp av inspelningsenheter kunde den personliga intervjun och 
telefonintervjun spelas in och därefter transkriberas. Transkriberingen 
genomfördes med ett ordbehandlingsprogram där utfyllnadsord som t.ex. 
”ehm” och dylikt har strukits för att öka materialets läsbarhet.  
De respondenter som genomförde intervjun personligen eller via telefon 
erbjöds att läsa igenom transkriberingarna för eventuella korrigeringar och 
förtydliganden via e-post eller telefon. 

I överensstämmelse med Ryen (2004) spelades intervjuerna in efter 
samtycke från respondent för att se till att den information som senare 
användes i studien var korrekt. Intervjuerna transkriberades i efterhand i 
enlighet med Ryen (2004) som hävdar att intervjuer bör skrivas ut för att 
ge ökad förståelse för materialet och främja kommande analysarbete.  
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2.6.4 Tematisering 
Till denna studie har en variant av Hedins (2011) tematisering använts som 
är uppdelad i fyra steg. Det första steget, kodning i nyckelord, används för 
att reducera texten genom att undersöka vad den handlar om. Varje intervju 
lästes igenom noggrant flera gånger för att hitta relevanta nyckelord. 
Därefter inleddes det andra steget, att finna teman, som handlar om att hitta 
den underliggande meningen i det respondenten berättar. Temana ska vara 
relevanta för ens frågeställningar. Sedan inleddes det tredje steget, kodning 
av varje tema i underkategorier, som syftar till att bryta ner 
intervjutexterna till ett antal teman. Det fjärde och sista steget, att söka 
mönster eller typer, handlar om att hitta mönster och koppla olika teman 
till varandra för att få en ökad helhetsbild av respondenternas upplevelser. 
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Del 1 – Visuell innehållsanalys 
Nedan beskrivs resultatet i detalj för varje huvudkategori med tillhörande 
diskussion. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion med 
reflektioner kring resultatet.  

För fullständigt resultat från den visuella innehållsanalysen se bilaga 6. För 
fullständigt resultat i diagram se bilaga 7. Se bilaga 8 för större bilder på 
ölflaskorna som ingick i studien. 

 

3.2 Öletiketter från makrobryggerier 

 

 

 

Tabell 2   De vanligaste designelementen för makrobryggeriers 
öletiketter 

Stansform	 	 Special	
Färger	 	
Primär	 Röd	/	Vit	
Sekundär	 Vit	
Tertiär	 Metallic	
Typsnittsklass	 Linjär	
Textfokusering	 Sort	
Textplacering	 Mitten	
Textmodifikation	 Vågrät	
Grafik	 	
Illustrationer	 Föremål	
Foton	 	
Grafiska	element/mönster	 Tonplatta	
Övrig	dekor	 Ram	
Vapensköld	 Liten	
Bildplacering	 Mitten	
Layout	 Stilren	
Alkoholhalt	 Framsida	

Smak	 Framhävs	ej	
Premium	 Ja	
Miljö	 Nej	
Tradition	 Ja	
Närproducerat	 Nej	
Ölsort	 Ja	
Illustration	kopplad	till	ölet	 Nej	
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Tabell 2 visar att primärfärgerna dominerades av röd (28 %), vit (28 %) 
och svart (16 %). Sekundärfärgerna bestod mestadels av vit (24 %),  
blå (19 %) och metallic (19 %). Tertiärfärgerna dominerades av  
metallic (36 %), röd (27 %) och blå (14 %).  

Stansformen varierade i viss grad men främst förekommande var special 
(48 %) och liggande rektangel (36 %). Mer än hälften av textplaceringarna 
placerades i mitten (56 %) och var oftast vågräta (67 %). Den vanligaste 
typsnittsklassen var linjärer (39 %) och texten fokuserade på sort (88 %).  

Det fanns någon form av grafik på alla etiketter som generellt förekom i 
mitten (52 %) på etiketterna. Den vanligaste grafiken var illustrationer av 
föremål, tonplattor och ramar. Av alla öletiketter bedömdes 64 % som 
stilrena. 

Alkoholhalten framhävdes mestadels på framsidan av öletiketterna (76 %) 
medan smaken inte framhävdes särskilt mycket (96 %). Majoriteten av 
öletiketterna klassades som premium (68 %) där lite mer än hälften 
innehöll traditionella inslag som anspelade på ölbryggeriets historia  
(60 %). Öletiketterna framhävde inte närproduktion (64 %), miljö (88 %) 
eller att illustrationen skulle vara kopplad till ölet (80 %). Ölsort 
framhävdes dock på lite mer än hälften (52 %) av alla etiketter. 

Till den färdiga typetiketten (figur 2) användes svart färg för att skapa en 
god kontrast mot de andra färgerna. Valet av linjär typsnittsklass på 
typetiketten grundades på resultatet av de vanligaste typsnittsklasserna. 
Tonplattor, ramar och illustrerade föremål och djur förekom i större 
utsträckning än andra designelement vilket ledde till att dessa togs med i 
designen. Etiketterna i analysen bestod mestadels av enklare illustrationer 
och stilrena layouter vilket ledde till att typetiketten präglades av det 
designmanéret. 
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3.3 Öletiketter från mikrobryggerier 

 

Tabell 3 visar att primärfärgerna dominerades av vit (23 %), gul (14 %) och 
grön (14 %). Sekundärfärgerna bestod mestadels av svart (31 %),  
röd (18 %) och vit (13 %). Bland tertiärfärgerna var vit (24 %),  
grön (19 %) och orange (9 %) mest framträdande.  

Stansformen varierade delvis men förekom främst som liggande rektangel 
(48 %) och special (32 %). Textplaceringen var främst placerad på  
övre (42 %) och i mitten (34 %) av etiketterna och var oftast  
vågräta (72 %). Den vanligaste typsnittsklassen var linjärer (47 %) och 
texten fokuserade på producent (52 %).  

Det fanns någon form av grafik på alla öletiketter som generellt förekom 
på hela etiketten (46 %) och i mitten (23 %). Den vanligaste grafiken på 
etiketterna var tonplattor, ramar och illustrationer av föremål. Av alla 
öletiketter bedömdes (64 %) som stilrena. 

 

 

Tabell 3   De vanligaste designelementen för mikrobryggeriers 
öletiketter 

Stansform	 	 Liggande	rektangel	
Färger	 	
Primär	 Vit	
Sekundär	 Svart	
Tertiär	 Vit	
Typsnittsklass	 Linjär	
Textfokusering	 Producent	
Textplacering	 Övre	
Textmodifikation	 Vågrät	
Grafik	 	
Illustrationer	 Föremål	
Foton	 Människa	
Grafiska	element/mönster	 Tonplatta	
Övrig	dekor	 Ram	
Vapensköld	 Liten	
Bildplacering	 Hela	
Layout	 Stilren	
Alkoholhalt	 Framsida	

Smak	 Framhävs	ej	
Premium	 Nej	
Miljö	 Nej	
Tradition	 Ja	
Närproducerat	 Nej	
Ölsort	 Ja	
Illustration	kopplad	till	ölet	 Nej	
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Alkoholhalten var mestadels placerad på framsidan av öletiketterna (68 %) 
och smaken framhävdes inte på majoriteten av öletiketterna (76 %). Lite 
mer än hälften av öletiketterna var inte premium (52 %) och majoriteten av 
öletiketterna saknade illustrationer som var kopplade till ölet (80 %). 
Öletiketterna framhävde inte närproduktion (80 %) men däremot 
framhävdes traditionella inslag från lite mer än hälften (64 %). Majoriteten 
av öletiketterna framhävde ölsorten (92 %) medan miljö saknades på 
majoriteten av öletiketterna (88 %). 

Färgvalen till typetikett (figur 3) baserades på resultatet av de vanligaste 
färgerna: Vit, svart och grön. Som tertiärfärg byttes vit mot grön för att 
göra typetiketten mer lekfull. Lite mer än hälften av etiketterna framhävde 
producenten men premiumkänslan saknades. Valet av linjär typsnittsklass 
på typetiketten baserades på resultatet av de vanligaste typsnittsklasserna. 
Tonplattor, ramar och illustrerade föremål förekom i större utsträckning än 
andra designelement vilket ledde till att dessa togs med i designen. De 
flesta etiketterna i analysen bestod mestadels av enklare illustrationer och 
stilrena layouter vilket ledde till att typetiketten präglades av det 
designmanéret. 
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Diskussion. Efter att ha genomfört den visuella innehållsanalysen 
konstaterade jag att det fanns vissa framträdande designelement för 
respektive bryggerityp. Bland makrobryggeriernas öletiketter fanns det 
generellt en premiumkänsla, ett större fokus på sorten och en speciell 
stansform. Mikrobryggeriernas öletiketter hade fler färger, en liggande 
rektangel som stansform och större fokus på producenten. Designen 
varierade dock för mycket från etikett till etikett för att bidra till ett visst 
stilmanér för respektive bryggerityp. 

Enligt Chan (2000) kan designelement med stor betydelse fungera som en 
nämnare för att utgöra exempel på en stil. Förekommer samma 
designelement på flera produkter så skapas en stil. Efter att ha granskat 
resultatet bedömde jag att designelementen inte återkom tillräckligt ofta för 
att kunna kalla det en stil, eller i mitt fall en typetikett. 

Bägge bryggerityperna gav en traditionskänsla, vilket stämmer överens 
med Spendrups (2017) rapport som pekar på att det är viktigast att 
öletiketten symboliserar bryggeriets värderingar, hantverksskicklighet och 
professionalism. Bägge bryggerityperna framhävde generellt inte ölets 
innehåll. Spendrups rapport menar även att det är få bryggare som anser att 
öletiketten ska spegla vad ölet innehåller.  

Generellt sett hade både makro- och mikrobryggerierna stilrena öletiketter 
men deras designmanér skiljer sig åt i viss utsträckning, vilket är intressant. 
Mikrobryggerierna hade ofta mer färgglada öletiketter och ett mer lekfullt 
designmanér än makrobryggerierna. En trolig orsak till detta är att det är 
mikrobryggeriernas sätt att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Enligt 
Spendrups (2017) är en tilltalande design och ett tydligt koncept ofta 
avgörande bland okända bryggerier för att ens få folk att prova deras öl. 
Det är även viktigt att bryggerierna kan berätta en story (Spendrups, 2017).  
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Figur 2 Typetikett baserad på de vanligaste designelementen från 
makrobryggeriers öletiketter. 
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Figur 3 Typetikett baserad på de vanligaste designelementen från 
mikrobryggeriers öletiketter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/88 

3.4 Del 2 – Webbenkät 
Demografisk information om respondenterna 

I webbenkätundersökningen deltog 130 kvinnor där majoriteten av 
respondenterna var i åldrarna 41 till 55 år (56 %). Män exkluderades ur 
enkäten på grund av begränsat material. Se figur 5 för mer detaljer. 

 
Figur 5 Åldersfördelning. 

Respondenternas ölkunskaper 

På frågan ”Hur mycket kan du om öl?” fick respondenterna fylla i en 
differentialskala från 1 till 5 där 1 = väldigt lite och 5 = väldigt mycket. 
Majoriteten av respondenterna svarade 3 (66,2 %). Se figur 6 för mer 
detaljer. 

 

Figur 6 Ett stapeldiagram som visar respondenternas ölkunskaper. 
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Respondenternas ölvanor 

På frågan ”Hur ofta dricker du öl?” fick respondenterna fylla i en 
differentialskala från 1 till 5 där 1 = Sällan och 5 = Ofta. Majoriteten av 
respondenterna svarade 2 (60,77 %). Se Figur 7 för mer detaljer. 

 
Figur 7 Ett stapeldiagram som visar respondenternas ölvanor.   

De viktigaste köpfaktorerna vid inköp av öl 

På frågan ”Vad har störst betydelse när du köper öl?” fick respondenterna 
med hjälp av kryssfrågor fylla i vilka köpfaktorer de anser är viktigast vid 
köp av öl. Majoriteten av respondenterna tycker att det är viktigt att 
framhäva att ölet är lokalproducerat (58,5 %) följt av smaken (37,7 %). Se 
Figur 8 för mer detaljer. 

 

Figur 8 Ett liggande stapeldiagram som visar de mest betydelsefulla 
köpfaktorerna vid inköp av öl bland respondenterna. 
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Vikten av visuellt tilldragande öletiketter 

På frågan ”Hur viktigt är det att öletiketten har en snygg design?” fick 
respondenterna fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 1 = Inte viktigt 
och 5 = Väldigt viktigt. Majoriteten av respondenterna svarade 5 (56,9 %). 
Se Figur 9 för mer detaljer. 
 

 

Figur 9 Respondenternas preferens gällande hur viktigt det är att 
öletiketten är visuellt tilldragande.  

 

Öletikettens visuella framtoning 

På frågan ”Föredrar du en enkel och stilren design på öletiketten eller en 
design som sticker ut?” fick respondenterna välja vilket alternativ de 
föredrog. Majoriteten av respondenterna svarade ”en design som sticker 
ut” (77,70 %). Se figur 10 för mer detaljer. 

 

Figur 10 Respondenternas preferens av öletikettens design 
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Framhävning av ölsort på öletiketten 

På frågan ”Hur viktigt är det att öletiketten framhäver ölsorten?” fick 
respondenterna fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 1 = Inte viktigt 
och 5 = Väldigt viktigt. Majoriteten av respondenterna svarade 5 (70 %). 
Se Figur 11 för mer detaljer. 

 

Figur 11 Ett liggande stapeldiagram som visar respondenternas 
intresse för att ölsorten framhävs på öletiketten. 

 

Framhävning av smak på öletiketten 

På frågan ”Hur viktigt är det att öletiketten framhäver smaken?” fick 
respondenterna fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 1 = Inte viktigt 
och 5 = Väldigt viktigt. Majoriteten av respondenterna svarade 5 (60 %). 
Se Figur 12 för mer detaljer. 

 

Figur 12 Ett liggande stapeldiagram som visar respondenternas 
intresse för att smaken framhävs på öletiketten. 
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Vilken alkoholhalt föredrar respondenterna 

På frågan ”Vilken alkoholhalt föredrar du vid val av öl?” fick 
respondenterna välja vilket/vilka alternativ de föredrog. Majoriteten av 
respondenterna svarade en volymprocent på 3,5–4,5 (71 %). Se figur 13 för 
mer detaljer. 

 

Figur 13 Ett liggande stapeldiagram som visar respondenternas 
preferens gällande alkoholhalt vid val av öl. 

 

Intresset för ett ökat utbud av alkoholfria ölsorter 

På frågan ”Skulle du vilja se ett ökat utbud av alkoholfria ölsorter?” fick 
respondenterna svara ja eller nej. Majoriteten svarade ja (85,4 %). Se figur 
14 för mer detaljer. 

 

Figur 14 Ett cirkeldiagram som visar respondenternas preferens av ett 
ökat utbud av alkoholfria ölsorter. 
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Framhävning av tillverkaren på öletiketten 

På frågan ”Hur viktigt är det att öletiketten framhäver tillverkaren?” fick 
respondenterna fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 1 = Inte viktigt 
och 5 = Väldigt viktigt. Majoriteten av respondenterna svarade 5 (54,6 %). 
Se Figur 15 för mer detaljer. 

 

Figur 15 Ett stapeldiagram som visar respondenternas intresse av att 
framhäva tillverkaren på öletiketten.  
 

Testa en ny produkt baserat på öletikettens design 

På frågan ”Hur stor är chansen att du testar en ny produkt baserat på 
öletikettens design?” fick respondenterna fylla i en differentialskala från 1 
till 5 där 1 = Väldigt liten och 5 = Väldigt stor. Majoriteten av 
respondenterna svarade 5 (68,5 %). Se Figur 16 för mer detaljer. 

 

Figur 16 Ett stapeldiagram som visar respondenternas intresse för att 
testa en ny produkt baserat på öletikettens design. 
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Varumärkets betydelse på öletiketten 

På frågan ”Hur viktigt är varumärket på öletiketten?” fick respondenterna 
fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 1 = Inte viktigt och 5 = Väldigt 
viktigt. Majoriteten av respondenterna svarade 5 (53,1 %). Se Figur 17 för 
mer detaljer. 

 

Figur 17 Ett stapeldiagram som visar respondenternas intresse av att 
framhäva varumärket på öletiketten. 

 

Vikten av ekologisk märkning på ölet 

På frågan ”Hur viktigt är det att öletiketten framhäver att ölet är 
ekologiskt?” fick respondenterna fylla i en differentialskala från 1 till 5 där 
1 = Inte viktigt och 5 = Väldigt viktigt. Majoriteten av respondenterna 
svarade 2 (51,5 %). Se Figur 18 för mer detaljer. 

 

Figur 18 Ett stapeldiagram som visar respondenternas intresse av att 
framhäva att ölet är ekologiskt på öletiketten. 
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Respondenternas åsikter om huruvida öl upplevs som en maskulin 
dryck eller ej 

På frågan ”Upplever du att öl är en maskulin dryck?” fick respondenterna 
svara ja eller nej. Majoriteten svarade nej (76,2 %). Se figur 19 för mer 
detaljer. 

 
Figur 19 Ett cirkeldiagram som visar om respondenterna upplever att 

öl är en maskulin dryck eller inte. 
 

Respondenternas preferens gällande styrka på beska i ölet 

På frågan ”Vilken styrka på beska föredrar du i ölet?” fick respondenterna 
välja vilket/vilka alternativ de föredrog. Majoriteten av respondenterna 
svarade tydlig beska (58,5 %) följt av liten beska (25,4 %) och måttlig 
beska (23,8 %). Se figur 20 för mer detaljer. 

 
Figur 20 Ett liggande stapeldiagram som visar respondenternas 

preferens av beska i ölet. 

 
 

Nej

76% 

Ja

24% 

Nej Ja

25,40% 

23,80% 

58,50% 

4% 

Liten	beska	(T.ex.	veteöl	eller	ljus	lageröl)

Måttlig	beska	(T.ex.	ljus	lageröl,	fyllig	ale	
eller	mörk	lageröl

Tydlig	beska	(T.ex.	bitter,	IPA	(India	Pale	
Ale),	stout	och	porter)

Påtaglig	beska	(T.ex.	bitter,	IPA	(India	
Pale	Ale)	och	DIPA	(Double	India	Pale	Ale)



29/88 

Respondenternas preferens av typetikett  

På frågan ”Vilken av dessa två designförslag föredrar du mest?” fick 
respondenterna välja vilket designförslag de föredrog. Majoriteten valde 
designförslag 2 som baseras på de vanligaste designelementen från 
mikrobryggeriers öletiketter. Se figur 21 och figur 22 för mer detaljer. 

 

Figur 21 Designförslag 1 (makrobryggerier) och 2 (mikrobryggerier). 

Figur 22 Respondenternas preferens gällande typetiketterna 
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Utdrag från respondenternas kommentarer kring frågan om huruvida 
öletikettens utseende har någon betydelse för att öka ölintresset bland 
kvinnor  

Här följer några exempel från de 35 respondenter som valde att svara på 
sista frågan i webbenkäten. Frågeställningen syftade till att ge mer 
djupgående svar än figur 16. Svaren har delats in i olika kategorier för att 
enklare urskilja ett mönster.  

Öletikettens utseende har ingen betydelse för att öka ölintresset bland 
kvinnor 

”Det känns som att om etiketterna skulle göras mer kvinnliga, så 
kommer det bli som schampoflaskor, att de blir för stereotypa. 
Vilket hade lockat mig ännu mindre till att dricka de ölsorterna.” 
 
”Jag tror att smaken är det viktigaste, etiketten är nog ganska 
betydelselös om personen inte gillar öl. Så svaret är nej.” 
 
”Tror det handlar mer om individer än kön i den frågan.” 
 
”En öletikett som är attraktiv fångar nog en person mer än ett kön 
tror jag.” 
 
”Viktigare med smak och att det är hållbart producerat.” 
 

Öletiketten har viss betydelse för att öka ölintresset bland kvinnor 

”Både ja och nej. Personligen så kan jag tycka att de flesta 
etiketterna är ’hårda/maskulina, ska framställas som tuffa’. Vilket 
kanske påverkar vad man väljer, Men behöver inte göra det. Oftast 
går nog folk på smaken mer än utseendet, men såklart påverkar 
nog etiketten ens val av dryck.” 
 
”Jag tror öletikettens utseende kan påverka kvinnor något när det 
gäller ölintressen hos kvinnor. Sen tror jag mycket har med attityd 
och normer i samhället.” 
 
”Jag tror att kvinnor tittar mer på ekologiskt och smak (enligt 
etikettförslag) och därför kan det spela roll.” 
 
”Det tror jag att det har. Eftersom oftast så framställs öletiketter 
väldigt maskulina och hårda. Skulle de vara lite mjukare med lite 
varmare färger som på det andra designförslaget så kanske tjejer 
skulle överväga att prova ölen åtminstone. Sen verkar det ju vara 
främst ölsmaken som gör att både män och kvinnor avstår från öl.” 
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Öletiketten har betydelse för att öka ölintresset bland kvinnor 

• ”Jag tror att utseendet har stor betydelse. Jag kan tänka mig att de 
som vet väldigt lite om öl i överlag väljer en mer utstickande, 
tydlig design framför en rörig som ser ut att ha funnits i hyllorna 
länge. Om etiketten sticker ut och samtidigt är väldigt tydlig tror 
jag att även de som inte kan mycket om öl kan tänka sig testa! Det 
kan kanske vara lite avskräckande annars med alldeles för mycket 
text och svårtolkad information som gör att man inte vågar testa. 
Mer variation i ölhyllorna tror jag på!” 
 

• ”Ja. Oftast är det inte öl i sig som jag tycker uppfattas maskulint 
utan utseendet på flaskan och etiketten. Jag menar då inte att man 
ska förkvinnliga designen, utan göra den mer ’icke maskulin’” 
 

• ”Jag som kvinna väljer nog mer efter etiketten än vad män gör. För 
att få mig mer intresserad skulle etiketterna gärna få vara mer 
"feminina", ljusare layout, mer färgglatt, tydlig information om 
smak, procent och tillverkning.” 
 

• ”Ja. Att göra en etikett som möter både kvinnor och män utan att 
behöva vara rosa eller liknande för att kunna göra det.” 
 

• ”Jag tror absolut att etiketten har en påverkan på kvinnors intresse 
för öl. Utseendet på de flaskor jag känner till känns väldigt 
maskulina. Jag tror att en lättare och ljusare design med mjukare 
former (precis som designförslag 2) kan dra kvinnors blickar till 
sig, även de kvinnor som kanske inte ens är speciellt intresserade 
av öl.” 
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Diskussion. Från webbenkätens resultat kan man urskilja ett mönster som 
stämmer överens med Nyman (2015) som påpekar att kvinnor är 
intresserade av smaker och lokalproducerat öl. Nyman menar även att 
kvinnor är intresserade av ekologisk öl, vilket inte stämde med resultatet 
från webbenkäten. En anledning till det låga intresset för ekologisk öl kan 
vara respondenternas ålder. Majoriteten som deltog i studien var i åldrarna 
41–55 och enligt Carlsberg (2015) varierar intresset för att köpa ekologisk 
öl mellan olika åldersgrupper. Den yngre generationen som är 20–30 år har 
ett större intresse för ekologisk öl än den äldre (Carlsberg, 2015). Enligt 
Carlsberg (2015) känner sig många osäkra på vad ekologisk öl är för något, 
men trots detta finns en stor efterfrågan, särskilt bland kvinnor.  

Resultatet från webbenkäten visade att en klar majoritet av respondenterna 
sällan drack öl, föredrog en lägre alkoholhalt och ville se ett ökat utbud av 
alkoholfria ölsorter. Detta stämmer överens med Spendrups (2017) som 
påpekar att den sammanlagda konsumtionen av alkohol minskar samtidigt 
som intresset för alkoholfria alternativ ökar.  

Resultatet visar även att en klar majoritet av kvinnorna inte verkar anse att 
öl är en maskulin dryck, vilket stämmer överens med Galatea (2016) som 
menar att kvinnor trotsar könsnormen och dricker öl. När det gäller hur 
kvinnor ser på öletiketten skiljer sig respondenternas åsikter åt, vilket är 
intressant. Resultatet från webbenkäten pekar på att det är andra faktorer än 
öletikettens utseende som påverkar kvinnors ölintresse.  
Bland respondenternas egna kommentarer i webbenkäten finns olika 
åsikter. En del av respondenterna ansåg att normer i samhället och smaken 
påverkar i större utsträckning än själva öletiketten. Samtidigt ansåg vissa 
att öletiketter kan upplevas som maskulina i sin framtoning.  

Utifrån webbenkätens resultat kan man skönja att respondenterna inte 
upplever att öl som dryck är maskulin men att omkringliggande faktorer 
som t.ex. smaker och normer i samhället kan bidra till att öl tolkas som en 
maskulin dryck. I den visuella innehållsanalysen framkom det att 
öletiketten ofta symboliserar bryggeriets värderingar, hantverksskicklighet 
och professionalism. Enligt Andersson (2016) togs ölbryggningen över av 
männen i takt med den industriella utvecklingen. En förklaring till att öl 
upplevs som en maskulin dryck kan vara att öl länge präglats av det 
kulturarv som tidigare generationer av manliga bryggmästare lämnat efter 
sig. 
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3.5 Del 3 – Semistrukturerade djupintervjuer 
Den första kontakten med respondenterna skedde via e-mail där jag 
bifogade ett följebrev och fick samtycke från samtliga respondenter att 
genomföra intervjuer. Frågorna kunde även besvaras via mail eller telefon 
om respondenten saknade möjlighet att genomföra intervjun personligen. 
 

Ölkonsumenter. Samtliga informanter berättade att deras primära 
målgrupp är ölkonsumenter.  

B1 riktade sig in på konsumenter över 20 år som tycker om smakrikt öl, B2 
fokuserade på den lokala ölmarknaden medan B3 delade upp sitt 
produktsortiment efter Systembolagets kundsegmentering (Systembolaget, 
2016). Även B4 fokuserade primärt på ölkonsumenter men poängterade att 
det även finns konsumentgrupper som är styrda utifrån situation, behov och 
livsstil.  

 

Öletikettens design. Både B1 och B3 designar sina egna etiketter. B1 
berättade mer djupgående att de designar sina egna etiketter i samråd med 
en medarbetare och att det är viktigt att framhäva produktens innehåll på 
öletiketten. B3 ansåg att det är det är viktigt att framhäva att produkten är 
lokalproducerad. 

B1: ”Ja, dels för att alla livsmedel måste ha tydlig märkning 
vad gäller ex. allergener men även ekologiskt samt information 
så konsumenter vet vad de dricker och kontaktuppgifter till oss. 
Vi tycker det är viktigt att vara transparanta.”  

B3: ”Det dominerande är att det är en lokal produkt.”  

B4 och B2 skapar inte sina egna etiketter utan får sin 
etikettdesign av tredje part men de bestämmer över 
slutresultatet. 

B4: ”Ja, vi jobbar ju med designbyråer. Som jobbar då med grafisk 
design som huvuddisciplin där vårt uppdrag är så att säga att ge en 
brief, ett underlag då [….] vad det är för behov och situationer vi 
försöker matcha, det vi vill visa upp på marknaden” 

B2: ”Så vi tittar på designen och sen säger vi ja eller nej, så är det. 
Det är en ’stomach feeling’. Vi får olika förslag och sen säger vi: 
’vi tar den’.”  

B4 berättade mer djupgående om själva designprocessen av 
öletiketten: 

”Man gör alltid en avvägning [….] Det är ju bara att titta på den, 
den är ju väldigt begränsad till ytan. Du har rätt få rader och 
grafiskt så finns det en klar begränsning också. Så att du måste 
vara väldigt varsam och noga [….] här ska ju designen då ta hand 
om det mest centrala.” 
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På frågan ”Har ni kvinnliga formgivare som designar era 
öletiketter?” svarade majoriteten av respondenterna ja. B4 
berättade mer djupgående kring detta: 

”Ja, det är blandat men generellt så är det relativt mansdominerat 
när det kommer till grafiska designers som vi har sett och möter 
från byråerna som vi har uppfattat. Men det blir fler och fler. 
[….] Men grafiska designers så tycker jag fortfarande det är över 
andel män.” 

På frågan ”Hur stor betydelse tycker du öletiketten har för att fånga 
uppmärksamhet eller intresse hos konsumenterna?” svarade informanterna 
att öletiketten har betydelse. 

B3: ”Stor. Bör sticka ut i mängden men också finnas i ett 
produktsammanhang så att all min öl har ett samband via 
etiketten.” 

B1: ”Har inget mätbart men vi tror att det är viktigt att ha något 
som känns igen och förmedlar vårt varumärke.”  

B2: ”Jag tänker en etikett måste ha en så kallad ”attention” man 
måste se den och man måste tänka att den är spännande.” 

B4: ”Slaget om konsumenten den sker ju faktiskt i butiken där du 
kanske har en 3–4 sekunder på dig att antingen påminna 
konsumenten om ett varumärke, de känner igen den, påkalla 
uppmärksamhet om ett nytt varumärke de inte sett tidigare [….] 
men i det då så klart så är den grafiska designen ett extremt viktigt 
element [….] det är självklart inte bara i köpögonblicket, utan 
också sen när du som konsument kommer hem och du sitter med 
flaskan och har den i handen. [….] det är ju en viktig kontaktyta 
även efter köpet för att applicera det du vill att varumärket ska stå 
för.” 

 

Smak. Ett återkommande tema bland majoriteten av respondenterna var 
smaken. De ansåg att smak är en viktig bidragande faktor. 

B1: ”Vi tror mer på att ha öl med olika smakprofil för att 
ölkonsumenter ska hitta sin egen typ av öl.”  

B2: ”De tittar på smaken. Du kan ha en väldigt fin design. Det 
kan göra så att folk börjar köpa den men för att de ska fortsätta 
köpa så tittar de bara på smaken.”  

B2: ”Många kvinnor vill ha ett mer sött öl. På det sättet gör 
många bryggerier sötare öl men de får anstränga sig för det.”  

B4 berättade mer djupgående om smakens betydelse: 

” Det är ju en viktig komponent i hur du positionerar ett 
varumärke, ett erbjudande. Så att för vissa varumärken så är det 
helt kritiskt att göra det. För att du som mottagare förväntar dig 
och kräver det och vill ha den informationen för du är i den typen 
av situation osv. Sen finns det andra varumärken i positionering 
där det är sekundärt [….] du vill ha… kanske en öl som är… ja, 
men tillgänglig, inte alltför liksom avancerad eller svår. Du 
lägger såhär lagom energi på att läsa om produkten, utan du vill 
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ha en tillgänglig, god öl helt enkelt [….] samma sak med det 
ekologiska som är extremt relevant och viktigt för vissa grupper i 
vissa sammanhang medan det så att säga tappar relevans i andra. 
Så det där hanteras då från fall till fall för att återigen skapa den 
här relevansen.”  

 

Genus. Samtliga respondenter konstaterade i olika utsträckning att det är 
andra faktorer än kön som styr när det kommer till öletiketters utseende. 

B1: ”Vi har inte tänkt genus utan människor som tycker om öl 
oavsett kön. [….] Vi tror mer på att ha öl med olika smakprofiler 
för att ölkonsumenter ska hitta sin egen typ av öl.” 

B2: ”Det är unisex. [….] Du gör en etikett för en produkt som 
presenterar produkten. Du tänker inte på vilken grupp som skulle 
köpa den. Speciellt för dryck. Det är endast om man gör 
kosmetikgrejer och sånt.” 

B4: ” Jag tror man går fel om man försöker skapa ”grabbiga” 
etiketter eller ”tjejiga” etiketter. Jag tror inte att det landar rätt och 
framförallt tappar man relevans helt enkelt. [….] Risken är att man 
missar och eliminerar och utesluter viktiga grupper, jag tror att det 
är helt fel väg framåt. [….] Jag tror det är en riktig tankevurpa om 
man börjar utgå ifrån och kategorisera halva jordens befolkning i 
två designläger. [….] frånse den här demografiska 
kategoriseringen i den mån det går och se andra mer underliggande 
och viktigare parametrar som driver försäljningen, för det vet man. 
Det är behov och situation som styr försäljning. Den är 
genusneutral [….] det är liksom kommersiellt korkat att hålla på 
och skapa isolerade målgrupper som inte gör att det hjälper oss 
framåt.” 

På frågan ”Hur stor betydelse tror ni att öletikettens utformning har för att 
intressera fler kvinnor till att välja öl?” nämner B3 kort att den är 
begränsad. Övriga respondenter svarade mer djupgående: 

B1: ”Kan ej svara, möter många kvinnor och män bl a på våra 
bryggerivisningar och det finns ett stort intresse av 
smakupplevelser och tillverkning oavsett kön.” 

B2: ”Det spelar ingen roll om det är kvinnligt eller manligt. Det är 
produkten bakom som är viktig. [….] jag gör en produkt och 
produkten ska intressera folk. För mig spelar det ingen roll om det 
är en kvinna eller en man som dricker min öl.” 

B4: ”Jag tror att den är lika viktig för kvinnor som den är för män 
som dricker öl.” 

 

 

 

 

 



36/88 

Diskussion. Från resultatet av de semistrukturerade 
djupintervjuerna kunde man se en röd tråd som visar att 
bryggerierna inte är intresserade av att särskilja på ölkonsumenter 
efter demografiska värden. När det gäller designen av öletiketter så 
visade det sig att hälften av bryggerierna skapade dessa själva och 
resten fick hjälp av reklambyråer. Enligt B1 (personlig 
kommunikation, 10 mars, 2017) är det viktigt att ha något som 
känns igen och förmedlar varumärket, vilket stämmer överens med 
svaren från webbenkäten som visar att kvinnor tycker att det är 
viktigt att framhäva varumärket. Enligt B3 (personlig 
kommunikation, 18 mars, 2017) bör etiketten sticka ut i mängden, 
vilket även framgick av webbenkätens resultat som visade att 
kvinnor är intresserade av en design som sticker ut.  

Bland informanterna var smaken en viktig faktor. Enligt B4 
(personlig kommunikation, 30 mars, 2017) är smaken en viktig 
komponent i hur man positionerar sitt varumärke, vilket stämmer 
överens med Carlsberg (2015) som menar att ölkonsumenter blir 
allt mer medvetna om smak. Samtidigt finns det enligt B4 
(personlig kommunikation, 30 mars, 2017) andra varumärken där 
smaken är sekundär och fokus ligger på att leverera en 
lättillgänglig och inte alltför avancerad öl. Detta är en intressant 
riktning som stöds av Nyman (2015) som menar att det är viktigt 
att ölbryggerierna följer utvecklingen och anpassar 
marknadsföringen därefter. Även B1 (personlig kommunikation, 10 
mars, 2017) menar att man bör ha öl med olika smakprofiler för att 
ölkonsumenterna ska hitta sin egen typ av öl. 

I genusfrågan var samtliga bryggerier överens om att det är andra 
faktorer än själva öletiketten som styr ölintresset bland könen.  
B4 (personlig kommunikation, 30 mars, 2017) menade att det är en 
tankevurpa att kategorisera halva jordens befolkning i två 
designläger. Detta håller jag med om men samtidigt visar 
webbenkäten att kvinnor inte är intresserade av feminina öletiketter 
men däremot finns ett intresse för mindre maskulina etiketter. Detta 
får mig att fundera på om det finns något i designen man kan skala 
bort för att dämpa det maskulina intrycket?   
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3.6 Sammanfattande diskussion 
Resultatet från den visuella innehållsanalysen visade att det fanns en del 
framträdande designelement för respektive bryggerityp. Tradition tycks 
spela en viktig roll hos bägge bryggerityper. Lite mer än hälften av 
öletiketterna har text som beskriver ölbryggeriets historia. Jag tror att det 
hänger ihop med det starka kulturarv som många ölvarumärken har med 
sig. Mikrobryggeriernas öletiketter präglades ofta av ett mer färgglatt 
designmanér och hade i viss mån fler öletiketter som frångick den mer 
traditionella designen man ofta förknippar med öletiketter. En möjlig orsak 
till detta skulle kunna vara att mikrobryggerier är den yngre bryggeritypen 
som saknar samma slags kulturarv som många av de äldre ölvarumärkena 
har med sig. De kan därför utforma sina öletiketter efter tycke och smak 
och skapa sina egna identiteter. Enligt Spendrups (2017) och Avery 
Dennison (2015) är en tilltalande design ofta avgörande bland okända 
bryggerier för att ens få folk att prova deras öl. Det kan vara ett sätt för 
mikrobryggerierna att sticka ut från mängden.  

Webbenkäten visade att intresset för smaker, lokalproducerat öl och 
alkoholfria alternativ är stort bland kvinnor. Det låga intresset för 
ekologisk öl bland respondenterna var ett intressant undantag. Detta kan ha 
sin förklaring i att intresset för ekologisk öl är större bland yngre kvinnor i 
20–30 årsåldern (Carlberg 2015). I föreliggande underökning var 
majoriteten i åldrarna 41–55. Bland de framtagna typetiketterna föredrog 
en klar majoritet designförslag 2 som baserades på de vanligaste 
designelementen från mikrobryggeriers öletiketter. Bland kommentarerna 
kunde man urskilja ett visst intresse för mer färgglada, ljusare och mindre 
maskulina öletiketter, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför 
designförslag 2 prefererades.  

Webbenkäten och de semistrukturerade djupintervjuerna visade 
samstämmigt att normer i samhället och smakfaktorer påverkar kvinnors 
dryckesvanor i större utsträckning än själva öletiketten. De 
semistrukturerade djupintervjuerna visade att det snarare handlar om 
individer än kön när det gäller den visuella perceptionen av öletiketter.  
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3.7 Metodreflektion 

3.7.1 Visuell innehållsanalys 
Den visuella innehållsanalysen gav en tydlig överblick över de vanligaste 
designelementen på de analyserade öletiketterna. En del av kategorierna 
som ingick (exempelvis tradition och illustration kopplad till ölet) hade 
brister och kunde varit tydligare i sina beskrivningar för att ge ett mer 
korrekt resultat. Om fler ölflaskor hade ingått i analysen hade resultatet 
blivit mer pålitligt.  

De två typetiketter som togs fram baserades på de vanligaste 
designelementen för respektive bryggerityp och en subjektiv tolkning av 
deras designmanér. Mina bristande kunskaper inom etikettdesign kan ha 
lett till att typetiketterna inte levde upp till det typiska utseendet för 
bryggeritypernas öletiketter. De mest förekommande designelementen 
bidrog inte till ett typiskt designmanér och visade ingen tydlig stil. Chan 
(2000) menar att om samma designelement förekommer på flera produkter 
så skapas en stil där designelement med stor betydelse kan fungera som 
nämnare för att representera en stil. Med hjälp av resultatet från den 
visuella innehållsanalysen bedömde jag att designelementen inte förekom 
tillräckligt ofta för att kunna kalla det en stil.  

3.7.2 Webbenkät 
Respondenternas kunskaper om öl baserades på deras subjektiva 
bedömning, vilket i sin tur påverkade resultatet. Vilka som deltog i studien 
gick inte att kontrollera men för att nå ut till fler ölintresserade personer 
delades webbenkäten i relevanta Facebookgrupper. Majoriteten av 
respondenterna var i åldrarna 41–55 år, vilket kan ha påverkat resultatet. 
Män exkluderades ur webbenkäten på grund av lågt deltagande. En del 
frågeställningar uteslöts från resultatdelen då dessa inte ansågs tillföra 
något till studien. 

Webbenkätens svarsfrekvens var låg då endast 130 respondenter deltog av 
närmare 100 000 potentiella respondenter, vilket ledde till bristande 
generaliserbarhet. En möjlig orsak till det låga deltagandet skulle kunna 
vara att undersökningens frågeställning var otydlig och att en tydligare 
formulering hade kunnat locka fler respondenter till att besvara enkäten.  

Fokusgrupper hade möjligtvis varit ett bättre alternativ för att få fram 
tydligare svar och resonemang kring t.ex. köpfaktorer och skapa en 
diskussion kring öletiketter. 
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3.7.3 Semistrukturerade djupintervjuer 
Bryman (2011) menar att några av de vanligaste argumenten mot kvalitativ 
forskning handlar om att den aldrig kan bli fri från subjektivitet. Bryman 
menar även att forskarens egna uppfattningar och tolkningar påverkar 
resultatet vilket i sin tur kan leda till att resultatet blir vinklat. Då studiens 
resultat baseras på mina egna tolkningar kan det bli svårt att upprepa 
undersökningen. Detta stämmer överens med Bryman (2011) som menar 
att trovärdigheten avtar när undersökningen inte går att upprepa.  

Det är i överlag svårt att generalisera kvalitativ forskning då 
undersökningarna ofta består av en mindre grupp individer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Men Ryen (2004) poängterar att kvalitativa intervjuer 
inte syftar till att framställa statistisk säkerställd kunskap som går att 
generalisera.  

Totalt kontaktades 24 bryggerier varav 4 valde att ställa upp på en intervju. 
En av orsakerna till det låga deltagandet var troligtvis tidsbrist då denna 
studie pågick samtidigt som flera stora ölmässor runt om i Sverige. En 
annan möjlig orsak kan vara att frågeställningen var för otydlig eller att det 
fanns ett ointresse av att delta i undersökningen.  
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4 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka om öletiketten har något 
inflytande på kvinnors ölintresse. Med hjälp av den visuella 
innehållsanalysen kunde de vanligaste designelementen tas fram, se tabell 
2 och tabell 3 för detaljerat resultat. Både mikro- och makrobryggerierna 
hade en del framträdande designelement men dessa räckte inte för att skapa 
ett typiskt designmanér. Det gick dock att urskilja vissa skillnader. 
Mikrobryggerierna har fler färgglada öletiketter och ett mer lekfullt 
designmanér gentemot makrobryggerierna som följer en mer traditionell 
design.  

Det tydligaste resultatet som framkom genom föreliggande undersökning 
var att könsnormer och smakfaktorer påverkar kvinnors ölintresse i större 
utsträckning än själva öletiketten. Studien visar även att kvinnor är 
intresserade av lokalproducerad öl, smaker och fler alkoholfria ölsorter. 
Majoriteten av kvinnorna i undersökningen upplever inte öl som en 
maskulin dryck.  

Utifrån webbenkätens resultat kan man konstatera att vissa öletiketter 
upplevs ha maskulina drag och att det finns ett intresse för fler färgglada, 
ljusare och mindre maskulina etiketter. 

Avslutningsvis visade de semistrukturerade djupintervjuerna att det snarare 
handlar om individer än kön när det gäller den visuella perceptionen av 
öletiketter.  

Med det begränsade antalet informanter måste emellertid försiktighet 
påkallas vid generaliseringen av resultatet. I framtiden rekommenderas 
därför ytterligare studier i detta ämne. Nya forskningsprojekt skulle istället 
kunna undersöka möjligheten att fördjupa sig i trender inom etikettdesign. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Den visuella innehållsanalysens 
huvudkategorier  

Huvudkategori Beskrivning 

Produktnamn Varumärke 

Tillverkare Ölets producent 

Liter Antal sålda liter på Systembolaget I Sverige år 2016 

Stansform Formen på etiketten 

Färger Primär-,sekundär- och tertiärfärg (mäts I Lab-värden) 

Primär 
typsnittsklass 

Vilken klass som typsnittet I fokus tillhör. Finns det två primärtexter ingår båda 

Textfokusering Om den primära texten fokuserar på producent eller sort 

Textplacering Var primärtexten är placerad 

Textmodifikation Om primärtexten har någon form av förvrängning eller dylikt 

Grafik** Vad för grafik som förekommer på etiketterna ex. fotografier och illustrationer med underkategorier som 
natur, människor, byggnader osv., dubbelkategorisering förekommer 

Bildplacering** Var grafiken är placerad 

Övrig dekor** Ornament, ram, stjärnor, banners, etc. 

Layout** Hur är helhetsintrycket av själva etiketten 
 

Smak* Om ölets smak framhävs på etiketten. T.ex. beska eller fyllighet 

Premium* Om etiketten har några efterbehandlingar t.ex. kallfoliering eller lackning som bidrar till en premiumkänsla. 

Miljö* Om etiketten framhäver att den är ekologisk eller organisk. 

Tradition* Om öletiketten framhäver/anspelar på ölbryggeriets historia i text.  

Alkoholhalt* Om alkoholhalten är placerad på ett traditionellt eller alternativt sätt på etiketten.  

Närproducerat* Om det framgår på etiketten i text att ölet är närproducerat eller om ortsnamnet/länet finns med. 

Ölsort* Om det framgår vilken ölsort det är, t.ex. lageröl eller Indian pale ale. 

Illustration kopplad 
till ölet* 

Om det finns grafiska element på öletiketten som går att koppla till själva ölet, t.ex. humle. 

 

*Egna kategorier som inte tillhör Hjort och Nordströms (2016) analysmetod. 

**Tillåter dubbelklassificering/överlappning, d.v.s. att mer än ett värde kan stämma överens 
med en etikett. 
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Huvudkategori	 Kategorisering	 Beskrivning	

	

	

	

	

	

	

Stansform	

Cirkel	 Öletiketten	är	cirkelformad.	

Kvadrat	 Formen	på	öletiketten	eller	dess	layout	är	inramad	som	en	kvadrat.	

Liggande	
rektangel	

	

Om	det	vid	studering	av	öletiketten	antas	att	öletiketten	går	runt	flaskan	klassas	den	som	
liggande	rektangel.	Om	det	finns	en	ram	i	övre	och	undre	kant	som	fortsätter	runt	klassas	
öletiketten	även	som	liggande	rektangel.	Är	det	ett	mönster,	bild	eller	illustration	som	
fortsätter	runt	flaskan	klassas	den	också	som	liggande	rektangel.		

Hexagon	 Öletiketten	har	en	form	av	en	hexagon	d.v.s.	en	sexhörning.	

Oktagon	 Formen	på	öletiketten	är	en	oktagon,	d.v.s.	en	åttahörning.		

Oval	 Formen	på	öletiketten	är	oval.	

Romb	 Formen	på	öletiketten	är	av	en	vinklad	romb.	

Special	 De	öletiketter	som	saknar	en	geometrisk	grundform	placeras	i	denna	kategori.	

Stående	rektangel	 Om	etiketten	inte	går	runt	flaskan	klassas	den	som	stående	rektangel.	Fortsätter	etiketten	
runt	men	endast	med	en	enfärgad	bakgrund	och	övriga	layouten	är	i	stående	format	klassas	
den	som	stående	layout.		

Triangel	 Etiketten	har	en	form	av	en	triangel.	

																

													

										Färger	

	

Primär	 Den	färg	på	etiketten	som	drar	till	sig	mest	uppmärksamhet	klassas	som	primärfärg.	

Sekundär	 Den	färg	på	etiketten	som	drar	till	sig	näst	mest	uppmärksamhet	klassas	som	sekundärfärg.	

Tertiär	 Den	färg	på	etiketten	som	drar	till	sig	tredje	mest	uppmärksamhet	klassas	som	tertiärfärg.	
Denna	kolumn	kan	lämnas	tom	om	etiketten	endast	innehåller	två	färger.	Den	kan	även	
innehålla	två	färger	om	de	inte	går	att	urskilja	vilken	av	dem	som	drar	mest	uppmärksamhet.		

	

Textfokusering	

	

Producent	 Om	den	primära	texten	på	etiketten	är	producenten	placeras	etiketten	inom	producent	

Sort	 Om	den	primära	texten	på	etiketten	är	ölets	namn	placeras	etiketten	inom	sort.	

	

Textplacering	

Övre	 Om	primärtexten	är	placerad	på	övre	delen	av	etiketten.	

Mitten	 Om	primärtexten	är	placerad	i	mitten	av	etiketten.	

Nedre	 Om	primärtexten	är	placerad	på	nedre	delen	av	etiketten.	

	

	

	

Textmodifikation	

	

	

	

	

Cirkel	 Primärtexten	sveper	i	cirkulär	bana	på	etiketten.	

Diagonal	 Primärtexten	är	placerad	i	diagonal	vinkel	på	etiketten.	

Konkav	 Primärtexten	har	en	konkav	böj	på	etiketten.	

Lodrät	 Primärtexten	är	placerad	lodrätt	på	etiketten.	

Valv	 Primärtexten	har	en	böjning	liknande	ett	valv.		

Vågrät	 Primärtexten	är	placerad	på	en	vågrät	linje	på	etiketten.	

Båge*	 Primärtexten	har	en	böjning	liknande	en	båge	
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Grafik	

Element	/	
Mönster	

	

Abstrakt	 Om	öletiketten	innehåller	abstrakta	former.	

Byggnad	 Om	det	finns	ett	bakgrundselement	som	ska	föreställa	någon	slags	byggnad.	

Färgsplasch	 Om	det	finns	färgstänk	i	bakgrunden	på	öletiketten.	

Föremål	 Om	det	är	föremål	som	bildar	ett	mönster	på	öletiketten.	

Mönster	 Om	det	förekommer	grafiska	mönster	på	öletiketten.	

Tonplattor	 	

Foton	 	

Djur	 Fotografier	på	djur.	

Byggnad	 Fotografier	på	byggnader.	

Människa	 Fotografier	på	människor.	

Fordon	 Fotografier	på	fordon.	

Illustrationer	 	

Djur	 Illustrationer	eller	skisser	på	djur.	

Föremål	 Illustrationer	eller	skisser	på	föremål.	

Byggnad	 Illustrationer	eller	skisser	på	byggnader.	

Människa	 Illustrationer	eller	skisser	på	människor.	

Natur	 Illustrationer	eller	skisser	av	natur	eller	växter	som	finns	i	naturen,	exempelvis	sädesslag.	

Vapensköld	 	

Stor	 Om	vapenskölden	som	finns	på	öletiketten	är	större	än	halva	etikettens	yta.	

Liten	 Om	vapenskölden	som	finns	på	öletiketten	är	mindre	än	halva	etikettens	yta.	

	

	

Bildplacering	

Övre	 Primärbildens	placering	är	i	övre	del	av	öletiketten.	

Mitten	 Primärbildens	placering	är	i	mitten	av	öletiketten.	

Nedre	 Primärbildens	placering	är	i	nedre	delen	av	öletiketten.	

Hela	 Primärbildens	placering	breder	ut	sig	över	hela	öletiketten.	

	

	

	

Övrig	dekor	

Banner	 Om	det	förekommer	en	banner	på	öletiketten.	

Ornament	 Om	det	förekommer	ornament	på	öletiketten.	

Pergament	 Om	ett	designelement	ska	föreställa	pergament	på	öletiketten.	

Punkter	 Om	det	förekommer	större	punkter	som	designelement	på	öletiketten.	

Ram	 Om	layouten	är	inramad	på	öletiketten,	helt	eller	bara	upp	och	nedtill.	

Stjärnor	/	
Stjärna	

Om	det	förekommer	större	stjärnor	som	designelement	på	öletiketten.	
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Stämpel	 Om	det	förekommer	en	stämpel	på	öletiketten.	

Textur	 Om	ett	designelement	ska	föreställa	textur	på	öletiketten.	

Vapensköld	 Om	det	förekommer	fler	än	en	vapensköld.	

	

	

Layout	

	

Plottrig	 Den	övergripande	layouten	på	öletiketten	anses	som	plottrig	med	flera	designelement	och	
svårfokuserad	design.	

Stilren	 Den	övergripande	layouten	på	öletiketten	anses	som	stilren	med	färre	designelement	och	en	tydligt	
strukturerad	design.	

	

Smak*	

Ja	 Om	ölets	smak	framhävs	på	öletiketten.	T.ex.	om	det	finns	en	text	som	beskriver	ölets	smak	(fyllighet,	
sötma	etc).	

Nej	

	

Premium*	

Ja	 Om	öletiketten	känns	exklusiv	eller	har	några	efterbehandlingar	som	bidrar	till	en	premiumkänsla,	
t.ex.	kallfoliering	eller	lackning.		

Nej	

	

Miljö*	

Ja	 Om	öletiketten	framhäver	att	den	är	ekologisk	eller	organisk.	

Nej	

	

Tradition*	

Ja	 Om	öletiketten	framhäver/anspelar	på	ölbryggeriets	historia.	

Nej	

	

Alkoholhalt*	

Framsida	 Om	alkoholhalten	förekommer	på	den	främre	öletiketten,	klassas	det	som	framsida.	Om	
alkoholhalten	förekommer	någon	annanstans	på	flaskan,	klassas	det	som	alternativ	placering.	

Alternativ	
placering	

	

Närproducerat*	

Ja	 Om	det	framgår	på	öletiketten	i	text	att	ölet	är	lokalproducerat	eller	om	ortsnamnet/länet	finns	med	
för	att	ge	intryck	av	att	det	rör	sig	om	en	närproducerad	produkt.	

Nej	

	

Ölsort*	

Ja	 Om	ölsorten	framhävs	på	öletiketten,	t.ex.	att	det	är	ett	lageröl	eller	indian	pale	ale.	

Nej	

	

Illustration	
kopplad	till	

ölet*	

	

Ja	 Om	det	finns	grafiska	element	på	öletiketten	som	går	att	koppla	till	själva	ölet,	t.ex.	humle.	

Nej	
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Bilaga 2 – Färgkartor 
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Bilaga 3 – Typsnittsdefinitioner 

 
Källa: http://www.warne.se/docs/Tryck2typogrkorr.pdf 

 

 

 

 



49/88 

Bilaga 4 – Skärmdump av webbenkäten 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor 
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Bilaga 6 – Excel-tabeller från den visuella 
innehållsanalysen 
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Bilaga 7 – Diagram från den visuella 
innehållsanalysen  

Makrobryggerier 
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Mikrobryggerier 
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Bilaga 8 – Topp 25 öl från makro- och 
mikrobryggerier 
 

Topp 25 öl från makrobryggerier 
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Topp 25 öl från mikrobryggerier 
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