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Sammanfattning  

 

Introduktion: I Sverige förhåller vi oss till vissa förordningar när det kommer till att 

marknadsföra alkoholhaltiga drycker, en rad lagar och regler kring marknadsföring och 

försäljning finns att ta i beaktning för att nå ut till kunden med sina produkter. Hur skall 

företagen kunna möta konsumenten och vad är viktigt för konsumenten vid köpbeslutet.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka konsumentens köpbeteende vid köp av rom. Detta 

för att öka förståelsen för hur företag kan marknadsföra produkten med hänsyn till de svenska 

alkohollagarna. 

 

Metod och material: Undersökningen utfördes i form av en enkätstudie för att ta reda på 

konsumenter relation till drycken rom samt faktorer som spelar roll vid köpbeslut. Urvalet 

skedde med ett så kallas bekvämlighetsurval där 236 svar kom in.  

 

Resultat: Resultatet visar på att rom associeras med Västindien och att information, tips, pris 

och ursprung är viktigt när det kommer till köpbeslut. Vidare finns en viss korrelation mellan 

kvinnor och män samt vilken ålderskategori man tillhör.  

 

Slutsats: Studien visar på att konsumenterna främst går efter tre faktorer när det kommer till 

sitt köpbeslut av rom. Information om produkten, tips från andra och ursprunget. En del vill 
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ha Systembolaget kvar i nuvarande form men en större del vill ha möjligheter att handla 

drycken online eller i privata butiker. Varumärket är också något som påverkar och ger en 

känsla av trygghet och säkerhet vid köp. Varumärket kan man stärka med hjälp av 

storytelling.  

 

Nyckelord: Storytelling, köpbeslut, marknadsföring 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka de opponeringsgrupper som genom arbetets gång har gett oss 

ovärderlig hjälp och feedback, utan er hade arbetet aldrig varit möjligt. Vi vill också tacka vår 

handledare Anders Herdenstam för värdefull hjälp med utformningen av detta arbete.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla de 236 respondenter som tog sig tiden att svara på vår 

undersökning och som möjliggjorde resultatet av det här arbetet.  

 

Tack!  

 

Oskar Bennerhed & Gunnar Ellström 

Datum: 2017-05-24, Grythyttan 
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Introduktion 

I Sverige förhåller vi oss till vissa förordningar när det kommer till att marknadsföra 

alkoholhaltiga drycker, en rad lagar och regler kring marknadsföring och försäljning finns att 

ta i beaktning för leverantörerna. Detta är något de behöver förhålla sig till för att nå ut till 

kunden med sina produkter. All försäljning av alkohol i detaljhandeln måste gå genom det 

statligt ägda systembolaget. Hur ska man då som privat aktör nå ut till kunden och hur vill 

kunden själv kunna köpa deras produkter? 

 

I EU är inte monopol tillåtet, men hur kommer det sig att Sverige då har Systembolaget? Jo 

statliga monopol kan vara tillåtna om det kan motiveras med hänvisning till folkhälsa och 

allmän säkerhet (EU-upplysningen, 2017). Men monopolet får inte göra skillnad mellan 

personer från andra medlemsländer eller mellan inhemska och utländska varor. I Sverige 

hävdar man att systembolaget finns till för folkhälsan (Systembolaget, 2017).  

 

Systembolaget beskriver själva sitt uppdrag på sin hemsida med att de säljer med ansvar 

(Systembolaget, 2017). Att sälja med ansvar betyder att de inte försöker få kunden att köpa 

mer än vad de tänkt och att de inte säljer till vem som helst. Systembolaget fokus ligger inte 

heller i att generera någon vinst, utan vinsten kommer genom en bättre folkhälsa och ett 

minskat missbruk.  

 

Debatten kring Systembolaget och hur det är uppbyggt är hård. Många menar på att 

monopolet måste avskaffas bland annat Isabell Mörner (2017) jurist och vice ordförande i 

omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun som skriver i en debattartikel från 

aftonbladet:  

 

Monopolet är ett överförmynderi som envist hänger kvar och som ivrigt försvaras, fastän 

argumenten för existensberättigandet är ihåliga. Exempelvis hävdas det ofta att 

alkoholkonsumtionen skulle öka kraftigt om inte Systembolaget fanns. Här är det dock 

intressant att notera att den registrerade alkoholkonsumtionen är ungefär samma idag som 

för 20 år sedan, trots omfattande liberaliseringar av bolaget, avseende öppettider, 

hemleverans, näthandel med mera sedan dess. När Systembolaget är öppet är det dessutom 

möjligt att köpa precis så mycket alkohol man vill, och så ofta man vill.  
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Bo Hagström (2017), tv-producent för Solens mat och författare till tio böcker om mat och 

vin menar på att Systembolaget inte alls lever upp till sin policy när det gäller att begränsa 

försäljningen utan skriver i en debattartikel från Svenska Dagbladet.  

 

Systembolaget hävdar att deras policy är att inte sälja så mycket som möjligt. Det är ren 

lögn. Det finns bara ett kriterium som styr vilka viner som får ingå i det ordinarie 

sortimentet: de som säljer mest. Hur vinet produceras, vilken kvalitet det håller, vilka till-

satser som ingår och om det är prisvärt spelar ingen roll alls. Det är vinerna som ger mest 

klirr i kassan som prioriteras. Som allra bäst mår Systembolaget under semestermånaden 

juli. Då säljer man fyra liter vin per sekund! 

 

Med alla regler, lagar och förordningar hur ska då ett företag som antingen tillverkar eller 

importerar alkoholhaltiga drycker gå till väga? Den svenska alkohollagen tillåter inte 

leverantörer att ge smakprover på en produkt, vilket komplicerar hela processen för kund att 

veta vad som är en bra produkt och som leverantör att sälja sin dryck på ren kvalité. 

Hagström (2017) säger att personalen som är anställd via Systembolaget även saknar 

kunskapen kring produkterna vilket ytterligare försvårar för leverantören att nå ut med sin 

produkt. Detta lämnar kunden till att mer eller mindre blint göra ett val utifrån flaskans 

design, varumärke, rykte eller eventuell information kunden själv letar upp.  

 

Uppsatsen ämnar undersöka hur köpbeteenden av rom i Sverige ser ut samt analysera hur 

företagen kan göra för att marknadsföra sin produkt med tillåtna metoder. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Arbetet knyter an till modellen FAMM eller Five Aspect Meal Model. FAMM handlar om 

måltidens fem aspekter som tillsammans utgör helhetsupplevelsen av en måltidssituation 

(Magnusson Sporre, Jonsson, & Pipping Ekström, 2013). De fem aspekterna är: Rummet, 

mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären. Magnusson et al. (2013) menar att de fem 

aspekterna är beroende av varandra och varje aspekt har samma mål, att förse gästen med 

bästa möjliga upplevelse som går bortom all förväntan.  
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Det här arbetet lägger fokus på produkten, i detta fall rom. Drycken kan ses som en produkt i 

måltidssituationen och påverkar den totala upplevda kvalitén (Magnusson et al., 2013) Vidare 

behandlas även det som i FAMM beskrivs som styrsystemet och Magnusson et al. (2013) 

menar att det är den aspekt som behandlar lagar, regleringar, regler och ekonomiska aspekter 

samt mänskliga relationer.  

 

Fortsättningsvis behandlas även mötet. Idag är debatten kring den monopoliserade 

dryckesmarknaden i Sverige hård och med en alkohollag som begränsar möjligheterna till 

försäljning blir det svårt för företag att möta konsumenten och kunna marknadsföra sina 

produkter. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden avhandlar rom och dess historia samt faktorer som i Sverige 

påverkar hur man kan marknadsföra och sälja rom. Dessutom presenteras ett antal regler och 

lagar kring alkoholen.  

 

Svensk alkohollag och -politik 

Den svenska alkohollagen gäller bland annat tillverkning, införsel och marknadsföring av 

alkoholdrycker (Riksdagen, 2017). Alkoholhaltiga drycker får serveras till personer över 18 

år i Sverige men när det kommer till försäljning och utlämning av densamma så är det en 

gräns på 20 år (ibid). Staten har i Sverige monopol på all alkoholförsäljning över 3.5 

volymprocent när det kommer till detaljhandel direkt mot konsument. Gällande partihandel så 

får godkända företag sälja och leverera alkohol till godkända restauranger och det statligt 

ägda Systembolaget (ibid). Systembolaget ägs av svenska staten och finns främst till för att 

minska alkoholskador genom att sälja alkohol utan vinstintresse (Systembolaget, 2017). I 

Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja 

med ansvar (ibid). Marknadsföring genomförs av systembolaget för att påvisa varför de finns 

och vilken skillnad de gör i minskandet av alkoholkonsumtionen (ibid). 
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Systembolaget är en del av svensk alkoholpolitik och som enligt de själva har som mål att 

begränsa alkoholkonsumtionen och detta görs bland annat genom antal butiker och öppettider 

(Systembolaget, 2017). Öppettiderna bestäms i sin tur utav den svenska riksdagen. Forskning 

visar på att försäljningen av alkoholhaltiga drycker skulle vara 30% högre än idag om det var 

tillåtet att sälja i livsmedelsbutiker (Systembolaget, 2017).  

 

Staten använder sig utav alkoholskatt som det andra stora instrumentet för att begränsa 

alkoholkonsumtionen och det tredje instrumentet är regler kring marknadsföring av 

alkoholhaltig dryck (Systembolaget, 2017). När det kommer till marknadsföringen så säger 

lagen att särskild måttfullhet måste iakttas (Riksdagen, 2017). Marknadsföringen får inte vara 

påträngande, uppsökande eller uppmana till konsumtion och inte heller rikta sig eller skildra 

personer under 25 år (ibid).   

 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker finns det ett antal begränsningar satta. Till exempel 

finns begränsningar i att man inte får annonsera genom ljudprogram och Tv (Riksdagen, 

2017). Drycker som överstiger 15% alkohol får inte heller marknadsföras i tidning, 

undantaget skrifter som tillhandahålls på försäljningsstället. Vid marknadsföring genom 

kommersiella annonser får endas återgivning av varan, råvaror som används i varan, enstaka 

förpackningar och varumärke ske (ibid). Vidare får inte annonsen överstiga 2100 

spaltmillimeter och annonsen ska på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt men inte som 

en positiv egenskap. Marknadsföringen får inte strida mot god sed genom det sammanhang 

där den förekommer eller använda sig av metoder som kan vara opassande med tanke på 

konsumenten. Till sist måste annonserna på ett tydligt sätt genom text informera om 

alkoholens skadeverkningar (ibid).  

 

Enligt systembolaget vill 3 av 4 svenskar behålla systembolaget i dess nuvarande form 

(Systembolaget, 2017). Systembolaget har dessutom ett högt förtroende och har fyra år i rad 

utsetts till Sveriges bästa serviceföretag och innehar en åttonde plats i konsumentens 

bedömning av hur hållbara företag är (ibid).  
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Rom 

Rom är idag världens vanligaste sprittyp där hela 80% av all export till EU kommer från 

karibien (Talburt, 2012). Ursprunget i en rom är viktigt och härstammar från Västindien där 

produkten tillverkas av sockerrör. Sockerrör och framförallt melassen från dem gör att rom 

inte är lagringskänslig och tillverkning kan därför ske i princip överallt (Systembolaget 

2017).  

 

Produktion och tillverkning 

Rom får produceras var som helst i världen men härstammar från de karibiska öarna samt 

delar av Västindien som Puerto Rico, Kuba, Martinique och Jamaica (Whiskycollector, 

2017).  

 

Produktionen av rom skall ske från sockerrören, antingen från sockerrör saften eller från 

melass som förr utvanns som en biprodukt från sockerproduktionen i Europa. Nuförtiden 

skapar de flesta producenter sin egna melass (ibid.).  

 

Vid destillation används såväl kolonnpannor som enkelpannor men även kombination av de 

båda (ibid.). I EU finns följande lagar: destillationen måste ge ett destillat av minst 96% 

volymprocent och rom måste buteljeras på minst 37,5% (Broom, 2013). Rom får inte 

smaksättas men sockerkulör får adderas i syfte att kalibrera dess färg (ibid.).  

 

Rommens historia 

Historien kring rom tar sin början sent 1400-tal och de första sockerrören sägs ha kommit till 

Västindien med Christopher Columbus (Whiskycollector, 2017). Denna krydda fanns ombord 

på skeppen då sockret ansågs vara den hetaste kryddan i Europa för tillfället, men det 

ordinarie ursprunget var Indien, Persien och de arabiska länderna (ibid). 

Att pirater och sjörövare blivit starkt associerade med rommen är inte enbart påhittat och 

rommens anknytning till flottan visar sig vara väldigt stark (Harrison & Ridley, 2016). Då 

refererar man självklart till den sprit som gav sjömännen i den brittiska flottan en daglig 

styrketår för att klara av det hårda livet till sjöss (ibid).  
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Den dagliga ranson rom som sjömännen tilldelades kallades “tot” och sättet man serverade 

samt drack rommen kallades “totting” (Harrison & Ridley, 2016).  

Fram till 31 juli 1970 brukades “tot” samt “totting” men denna dag kom att bli känd som 

“Black tot day” då rätten att bruka rom i flottan togs ifrån sjömännen (Harrison & Ridley, 

2016).  

 

För att försäkra sig om att rommen skulle hålla korrekt kvalite var den väldigt alkoholstark, 

men den lagrades även längre tid på ekfat vilket bidrog till en mycket aromatisk och god rom 

trots den höga styrkan (Harrison & Ridley, 2016). Rommen fick endast komma ombord 

skeppen om den var antändningsbar då man inte ville riskera att krutet ombord skulle gå 

förstört vid eventuell blötläggning (ibid). Myten säger att gud förbjud om alkoholsvag rom 

skulle läcka över krutet, då skulle sjömännen inte ens kunna försvara sig mot sjöjungfrur 

(Harrison & Ridley, 2016).  

 

Så småningom skapade flera europeiska länder kolonier. Brittiska, franska och de spanska 

kolonierna i Västindien har en stor betydelse idag när vi talar om rom (Whiskycollector, 

2017). Rommen kom med tiden att bli en av de viktigaste handelsvarorna i Västindien, vilket 

skapade behovet av arbetskraft på plantagen (ibid). Med detta infördes triangelhandeln 

mellan Västindien, Europa och väst Afrika (ibid). Rom och andra handelsvaror skeppades 

från Västindien till Europa där varorna byttes mot smycken, tyger och annan billigare sprit 

för att sedan skeppas ner till Afrika (ibid). I Afrika bytte handelsvarorna mot slavar som 

sedan seglades över till Västindien för att säljas som arbetskraft (Whiskycollector, 2017).    

 

Idag finner vi annan stil av rom, och då talar man om, ljus rom, gyllne rom samt mörk rom 

(Harrison & Ridley, 2016). Ljus rom är ofta olagrad och buteljeras snarast efter destillation 

(ibid). Gyllene rom kan vara en blandning av ljus och mörk som lagras under en mindre tid 

och får viss färg och smak av fatlagring (ibid). Mörk rom anses vara mest exklusiv då den 

spenderat mest tid på fat ofta gamla använda fat som tidigare innehållit cognac, whisky eller 

bourbon (Harrison & Ridley, 2016).  
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Marknadsföring  

Marknadsföring beskrivs av Holmström och Lindholm (2011) som ett verktyg med syfte att 

skapa lönsamt samspel mellan företag och marknad. Som företag vill man skapa lönsamhet 

och marknadsföring anses vara den mest intäktsskapande aktiviteten (Holmström & 

Lindholm, 2011).  

 

När det kommer till företagsekonomiska funktioner så handlar marknadsföring om kunder 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Kotler et al. (2013) definierar marknadsföring som att 

utveckla lönsamma kundrelationer och fortsätter sedan med att marknadsföring har två mål, 

att attrahera nya kunder och att behålla befintliga. Marknadsföring handlar alltså om mycket 

mer än att bara sälja, det handlar om att bygga relationer och tillfredsställa kundbehov. 

Företag som förstår kundens behov och utvecklar produkter som skapar kundvärde har goda 

förutsättningar för att lyckas (Kotler et al., 2013).  

 

Marknadsföringsprocessen består utav fem steg enligt Kotler et al. (2013). Dessa är:  

 

• Förstå marknader och kunder 

• Utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi 

• Leverera högt kundvärde 

• Skapa nöjda kunder och lönsamma relationer 

• Högt kundvärde ger lönsamhet och kundkapital (ta betalt av kund)  

 

Kotler et al. (2013) påstår att även om marknadsföringsstrategier som är genomtänkta har 

potential att skapa en attraktivitet, starkare varumärken och ett högre pris så är det ofta själva 

produkten som är det avgörande. Med en differentierad produkt är man mindre utsatt för 

konkurrenters förändringar i strategier, kampanjer och rabatter. Kotler et al. (2013) förklarar 

vidare med att en produkt som liknar konkurrenters men med rätt slags distribution, 

varumärkesprofilering och marknadskommunikation kan skapa konkurrensfördelar. Men 

samtidigt kan en unik produkt få konsumenten att anstränga sig extra för att få tag på den. Till 

exempel kan en kund betala ett högre pris, åka till en annan plats än där man skulle vilja köpa 

produkten eller acceptera en månads väntetid om produkten är unik (Kotler et al., 2013).   
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Köpbeteenden 

En konsument fattar många köpbeslut varje dag och det är där fokus ligger på för 

marknadsföraren, det faktiska köpbeslutet (Kotler et al., 2013). När det har kollats på 

konsumenter och deras köpbeslut så är det ganska enkelt och identifiera vad, vart och hur de 

konsumerar men inte varför. Varför en konsument köper en viss produkt framför en annan är 

till och med komplicerat för en kund själv att förstå (Kotler et al., 2013).  

 

Spritmarknaden har historiskt sett betraktats som en marknad riktad mot äldre män, men har 

på senare tid börjat luckras upp för att bli mer mångsidig och nå flera olika målgrupper 

(Prentice & Handsjuk, 2016). Enligt Prentice och Handsjuk (2016) så handlar det om flera 

faktorer när det kommer till en kunds köpbeslut kring spritdrycker och nämner varumärke, 

förpackning och ursprungsland som de tre viktigaste faktorerna.  

 

Med varumärke menar Prentice och Handsjuk (2016) logotypen, företaget, bilden i kundens 

minne, personlighet, värde, relation m.m. Men för att förenkla det så beskrivs varumärke 

inom alkoholbranschen som logotyp, färger och design. Dessa tre används för att skapa en 

bild av drycken och företaget som står ut gentemot sina konkurrenter. En studie som 

genomfördes på alkoholfria drycker visar på att varumärket har en stor roll när det kommer 

till att välja en produkt, likaså menar Prentice och Handsjuk (2016) på att varumärket spelar 

en central roll när det kommer till kundens val av alkoholhaltig dryck. Varumärket kommer 

att vid kundens köpbeslut associeras med en viss typ av smak, en viss typ av tillverkning och 

vart produkten härstammar ifrån.  

 

I en intervjustudie gjord av Anselmsson, Johansson och Persson (2007) som handlar om 

köpbeteende svarade respondenterna att ett välkänt varumärke ger en känsla av säkerhet och 

pålitlighet. Därför dras också slutsasten att varumärket kan spela en stor roll vid köptillfället 

gentemot produkter som inte har ett lika känt varumärke bakom sig (Anselmsson et al. 2007).  

Forskare är också intresserade av effekten som ursprung har på en produkt när det kommer 

till köpbeslut hos en konsument (Prentice & Handsjuk, 2016). När man tidigare har kollat på 

drycken vin som ett exempel så har man kunnat se att ursprunget har en tydlig påverkan när 

det kommer till köpbeslutet av en flaska. Prentice och Handsjuk (2016) menar på att trots 

bristen av studier kan detta appliceras även på andra drycker som exempelvis vodka. Drycken 

vodka är starkt förknippad med Ryssland och i fall där konsumenter väljer mellan en vodka 
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som är tillverkad i just Ryssland eller en vodka som är tillverkat i ett annat land så är chansen 

större att man faktiskt väljer den ryska vodkan (Prentice & Handsjuk, 2016). Detta sker då 

man som konsument associerar drycken som rysk och därför väljer det “säkra” alternativet 

snarare än att testar vodka från ett land som inte är känd som en tillverkare av drycken. 

 

Förpackning är starkt förknippat till varumärket och förmedlar varumärkets budskap genom 

strukturen och dess visuella element (Prentice & Handsjuk, 2016). Studier visar på att 70% av 

konsumenten bestämmer sig först vid köpbeslutet. Prentice och Handsjuk (2016) skriver 

vidare att 85% rör inte ens vid andra alternativ och att 90% inte plockar upp varan för att 

studera den innan belutet att köpa har fattats. Förpackningens betydelse är därför stor när det 

kommer till köpbeslut. Förpackningen är av så stor betydelse att i vissa fall är förpackningen 

viktigare än själva produkten och att konsumenters uppfattning om produktens kvalité ökar 

med en tilltalande förpackning (Prentice & Handsjuk, 2016).  

 

Storytelling  

Alkoholhaltiga drycker representerar ett lands kultur och de flesta har sina egna traditioner 

kring drycken (Lee & Shin, 2015). Detta skriver Lee och Shin (2015) är anledningen till 

varför alkohol konsumeras på de flesta event till exempel bröllop och begravningar. Vidare 

menar Lee och Shin (2015) att alkohol snarare går under samma kategori som mat än 

alkoholhaltig dryck. Detta då ett lands matkultur och historia inte är komplett utan att ha med 

alkoholen. Alkoholhaltiga drycker är viktiga kulturella produkter som omsluts av berättelser, 

traditioner och historier. Detta har också lett till att dryckesföretag har utvecklats till en 

självständig industri med högt kulturellt och ekonomiskt värde. Men Lee och Shin (2015) 

menar att det fortfarande går att utveckla industrin och integrera storytelling till produkten.  

 

Storytelling handlar om berättelser, myter och fabler och de kan vara muntliga, skriftliga, 

bildliga eller en kombination av dem (Mossberg & Johansen, 2006). Storytelling anses vara 

ett kraftfullt verktyg i mänskliga relationer och i marknadsföring. Historierna involverar 

människan känslomässigt, stimulerar föreställningar och kommunicerar kunskap. Med andra 

ord handlar storytelling om hur organisationer i kommersiella sammanhang kan bygga hela 

eller delar av verksamheten runt en historia (ibid). Detta kan också appliceras på en produkt 

och historien används då i marknadsföringssyfte där differentiering är den viktigaste biten. I 
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en intervju Lena Mossberg (2015) genomförde så kom man fram till en rad saker som 

sammanfattar den praktiska arbetsgången inom storytelling.  

 

● Man ska fundera över det egentliga syftet med historien 

● Användning av historien för att stärka vi-känslan inom ett företag 

● Användning av historien för att profilera företaget  

● Fundera över de etiska aspekterna  

● Undersöka den tilltänkta marknaden 

 

Utöver dessa ovan nämnda punkter nämner Mossberg och Johansen (2006) tre andra viktiga 

aspekter att tänka på när det kommer till storytelling. Dessa är till för att fånga intresset och 

låta konsumenten vara delaktiga i historien:  

 

• Varje berättelse måste innehålla en inbyggd konflikt  

• Var inte rädd för att använda klichéer  

• Låt mottagaren fylla “luckor”  

 

Lee och Shin (2015) beskriver processen att identifiera en användbar berättelse börjar med att 

man gör en lista över historier knutna till specifika platser. Berättelserna kan ha en innebörd 

av en viss kultur, natur, industri eller fabrik. Vidare pekar Lee och Shin (2015) på att just 

berättelser om kultur är effektivt och har ett symbolvärde. Ur ett traditionellt perspektiv 

innehåller berättelser baserat på kulturer allt från myter, legender och folktro som är passande 

att bygga storytelling kring.  

 

Effekten av Storytelling är att det skapas en länk mellan konsument och företaget samtidigt 

som det blir svårt för andra att kopiera och att spridningen av word-of-mouth blir påtaglig 

(Mossberg & Johansen, 2006). Mossberg och Johansen (2006) beskriver för att en produkt 

ska bli framgångsrik måste den vara unik på något sätt. Det kan handla om utseende, 

funktionalitet eller pris samt att produkten ska vara synlig. För att bli synlig behöver till 

exempel produkten dra till sig uppmärksamhet eller diskuteras konsumenter emellan (ibid).  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka konsumentens köpbeteende vid köp av rom. Detta för att 

öka förståelsen för hur företag kan marknadsföra produkten med hänsyn till de svenska 

alkohollagarna.  

 

Frågeställningar 

Vilka faktorer är avgörande vid köpbeslut av rom?  

 

Hur vill en konsument inhandla sin rom? 

 

Hur kan företag arbeta med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i Sverige?  

 

 

Metod och material 

Det insamlade materialet har hämtats från olika källor, precis som Bryman (2013) förklarar, 

med syfte att finna relevant litteratur och redan uppmärksammad forskning inom ämnet. De 

tekniker som har valts har gjort det med tanke på Patel och Davidson (2011) som säger att 

man ska begränsa sig beroende på tid och vilka medel som står till förfogande. Nedan följer 

en redogörelse för vilka metoder och vilket material som har använts för utformningen av det 

slutgiltiga arbetet. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Den teoretiska bakgrunden grundar sig i en blandning av litteratur, vetenskapliga artiklar och 

tidsskrifter som anses ha relevans för ämne och problemområde. Studien behandlar 

köpbeteenden vid köp av rom. Ämnet har tidigare behandlats i andra studier men ingen med 

fokus på just rom utan på annan alkoholhaltig dryck. Därför har det funnit god tillgång till 

relevant litteratur och artiklar. Författarna till fler av den utvalda litteraturen och de 

vetenskapliga artiklarna arbetar regelbundet med vetenskaplig forskning.  
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Sökning i elektroniska databaser är något Bryman (2013) förespråkar för att få tag i 

publicerade verk rörande området. Databasen Primo har använts för att finna artiklar och 

vetenskapliga texter till detta arbete. Bryman (2013) menar att det behövs passande sökord 

för att få fram relevant material. Sökorden som har använts för att hitta dessa artiklar och 

texter är: Design, purchase, rum, bottle, branding, beverages, market, Storytelling.  

 

För att begränsa mängden av funnet material har i enlighet med Patel och Davison (2011) 

inklusionskriterier och exklusionskriterier tillämpats. 

 

Inklusionskriterier för databasinsamling  

● Artikeln ska vara vetenskapligt granskad 

● Artikeln är skriven på antingen svenska eller engelska 

 

 Exklusionskriterier för databasinsamling  

● Artikeln kostar pengar 

● Artikeln är äldre än 20 år 

 

I övrigt har artiklar och webbsidor relevanta för syftet används i arbetet.  

 

Pilotstudie  

I enlighet med Bryman (2013) har en pilotstudie genomförts innan enkätundersökningen.  

En pilotstudie användes i de fall där det behövs en prövning av teknik för att samla 

information eller pröva en viss uppläggning (Patel & Davidson, 2011). Detta görs för att 

säkerställa att surveyfrågorna fungerar som de ska men också för att undersökningen i sin 

helhet ska bli bra (Bryman, 2013). Pilotstudier är särskilt viktiga vid en enkätundersökning då 

det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter som kan 

uppstå (Bryman, 2013). Pilotstudien genomfördes på en grupp som är relevant och motsvarar 

den egentliga undersökningsgruppen precis som Patel och Davidson (2011) förespråkar.  
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Metodval 

Detta arbete använder sig av forskningsmetoden kvantitativ undersökning. För att finna 

adekvat material har studien fått stöd i ett frågeformulär, teknik som är byggt för insamlandet 

av information (Patel & Davidson, 2011). Kvantitativ forskning betraktas som en 

forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data 

(Bryman, 2013). Vid utformningen av arbetets frågeformulär har man tagit i beaktande hur 

mycket ansvar svarspersoner får gällande frågornas utformning och inbördes ordning (Patel 

& Davidson, 2011). Tyngden av metoden ligger i prövning av teorier (Bryman, 2013). En 

viktig del av forskningsprocessen när det kommer till kvantitativ forskning är att övertyga 

andra om att resultatet är av betydelse och är valida (Bryman, 2013). När resultatet väl har 

publicerats blir det en del av en kunskapsmassa eller “teorin” på det aktuella området.  

 

Kvantitativa forskares huvudsakliga fokus ligger på fyra intresseområden och dessa är: 

mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 2013). Mätning är den 

viktigaste angelägenheten och beskriver skillnader, beräkningar och relationer mellan 

begrepp. Kausalitet handlar om vilken slutsats forskaren kommer fram till och varför. 

Generalisering handlar i detta fall om att man vill kunna dra slutsatser om resultatets giltighet 

även för personer som inte har deltagit i undersökningen. Replikation vilket betyder att 

undersökningen skall kunna gå att genomföra igen utan att resultatet ska skifta allt för mycket 

(Bryman, 2013). 

 

Enkätundersökning 

Arbetet kommer att ha en enkätundersökning som grund för studiens genomförande. Tanken 

är att ha fasta svarsalternativ blandat med öppna för att få till en bra balans i respondenternas 

svar. Vissa av de fasta svarsalternativen har haft en efterföljande “varför”-fråga vilket Patel 

och Davison (2011) förespråkar och menar är bra i dess sammanhang.  

 

Enkäter som respondenter besvarar på egen hand är ett av de huvudsakliga instrument som 

finns för att samla in data (Bryman, 2013). Enkäter är en teknik för att samla information som 

bygger på frågor (Patel & Davidson, 2011). Enkäten börjar med att förklara syftet i den mån 

det går samt klargöra på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, till exempel om 

det är konfidentiellt eller ej vilket Patel och Davidson (2011) nämner som ett krav. Fördelar 
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med enkäter är att det går snabbare att administrera samt att de inte medför en 

intervjuareffekt som riskerar att påverka resultatet (Bryman, 2013).  

 

Arbetet använder sig av en enkätundersökning i onlineformat utvecklat i EyeQuestion, en så 

kallad webbsurvey (Bryman, 2013). Fördelen med detta är att man kan nå ett stort antal 

individer på ett enkelt sätt samtidigt som långa avstånd inte utgör ett problem och att data kan 

samlas in mycket snabbt (Patel & Davidson, 2011). Andra fördelar med webbsurvey-formatet 

är att respondenternas svar automatiskt sparas till en databas vilket gör det enkelt att 

strukturera och få ordning på (Bryman, 2013).  

 

Mängden förarbete som behövs genomföras innan enkätfrågorna ställs beror på hur väl 

studiens problem är avgränsat (Patel & Davidson, 2011). Vid utformning av enkätfrågor med 

fasta svarsalternativ är variation viktigt dels för att personer ska behålla motivationen men 

också för att undvika att de fastnar i ett speciellt svarsmönster (Patel & Davidson, 2011).  

 

Urval 

Urvalet av respondenter till enkätundersökningen har skett genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för forskaren (Bryman, 2013). Urvalet har skett genom bekanta till författarna 

och som befinner sig i olika åldersgrupper med olika kunskaper och erfarenheter samt från ett 

blandat samhällsskikt. Fördelen med ett bekvämlighetsurval är att sannolikheten är stor att 

alla enkäter kommer tillbaka och svarsfrekvensen blir hög (Bryman, 2013).  

 

Metod/Teori för analys av datan 

Till hjälp för sammanställningen av det insamlade materialet har vi använt oss av 

EyeOpeners som kan presentera exakt data och fördelning av de svar respondenterna har 

givit. Detta är en del av programmet EyeQuestion vilket frågorna och enkäten utformades i. 

 

Rådatan har sedermera förklarats och förenklats i text för att lättare knyta an till studiens 

syfte och frågeställningar. 
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Arbetet har dessutom använt sig av så kallade frekvenstabeller för att bearbeta och analysera 

det insamlade materialet. En frekvenstabell visar antalet personer och den procentuella 

andelen till var och en av de kategorier som finns för den aktuella variabeln (Bryman, 2013). 

Frekvenstabeller är också en metod som ingår i en univariat analys vilket innebär att man 

analyserar en variabel i taget (Bryman, 2013).  Detta är framställt i resultatet i form av 

figurer.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Med hänsyn till respondenterna genomfördes studien anonymt. Det tydliggjordes att 

deltagandet var frivilligt och de själva kunde avgöra om de önskat medverka eller inte. Den 

privata information respondenten lämna var kön och åldersspann, men kan inte kopplas till 

individer. Innan deltagande fick samtliga respondenter informationsblad där studiens syfte, 

bakgrund samt meningen med undersökning tydligt framgår. Det tydliggörs också att deras 

deltagande var frivilligt och att undersökning var anonym.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att det finns fyra huvudkrav kring forskningsetik att ta 

hänsyn till dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Informationskravet belyser vikten av att informera respondenterna kring 

studiens syfte (Patel och Davidson, 2011). Samtyckeskravet tydliggör att deltagarna i en 

undersökning själva ska bestämma om medverkan (Patel och Davidson, 2011). 

Konfidentialitetskravet menar att all information kring deltagare skall behandlas med ytterst 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så inte obehöriga får tillgång till dem 

(Patel och Davidson, 2011). Nyttjandekravet tydliggör att den insamlade information endast 

får användas i studiens ändamål (Patel och Davidson, 2011). 

 

 

Resultat 

Under denna rubrik presenteras enkätundersökningens resultat. 236 respondenter svarade på 

enkätundersökningen, där 75% av de svarande var män och resterande 25% kvinnor. 
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Åldersspannet på de svarande är jämnt spritt mellan 18 och 60 år där endast 4% av 

respondenterna är över 60 år.   

 

Associationer 

Det första vi ville ta reda på i studiens undersökning är vilket land folk förknippar med 

produkten rom, detta för att få en bild av var i världen folk ser framför sig när de tänker på 

drycken. De flesta svarande förknippar rom med någon del av Västindien eller Karibien där 

Kuba har fått högst svarsfrekvens men också länder som Jamaica, Dominikanska Republiken, 

Trinidad och Barbados i fallande ordning. Mest anmärkningsvärt i den här frågan är att länder 

som inte på förhand är kända för sin romtillverkning nämns. Ett par respondenter har svarat 

Italien och Thailand som det land de förknippar rom med. Andra förknippar drycken rom 

med spanska kolonier och storbritannien.   

 

En annan fråga, enkätens fjärde (bilaga 2), var en öppen fråga som avhandlar vad 

respondenterna associerar med drycken rom. 43st av respondenterna associerar rom till någon 

form av drink, ofta som en del av drinkarna Cuba Libre och Mojito. Cuba Libre består av rom 

och cola i drinksammanhang och utöver de 43 respondenter som nämnde drinkar i någon 

form så associerar 26 personer rom med drycken cola. Utöver drinkar så associerade hela 41 

respondenter rom med någon form av njutning, det kan vara allt från att koppla av i hemmet 

eller på en semester. Ord som sandstrand, livsnjutare, ro, avkoppling m.m. förekommer i 

anslutning till associationen njutning. 18 respondenter har svarat att de inte främst förknippar 

rom med drinkar utan snarare som en form av avec.  

 

Sötma, socker, sockerrör är en lika vanlig association som njutning då hela 41av 236 

respondenter svarar att det är de man förknippar med ordet rom. Just sötma är också något 

som nämns i positiva ordalag när det kommer till smaken av rom. 27 personer förbinder ordet 

rom med smak eller doft i olika sammanhang. Fascinerande är att hela 14 personer förknippar 

rommen med en helt annan produkt, cigarren. Det går inte heller att komma ifrån att 22 

respondenter sammankopplar rom med gamla tidens piratverksamhet. I svaren förekommer 

uttryck som sjörövare, brittiska flottan, pirat och kapten rödskägg. En respondent beskriver 

att personen helst dricker rom som tillverkas på liknande sätt som under piraternas tid.  
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Kunskap och tidigare erfarenheter 

I figur 1 som avhandlar enkätens tredje fråga presenterar vi resultatet av hur skulle du 

beskriva din kunskap om rom? 43% har svarat att de har lite kunskap om rom följt av 24% 

som säger att de har kunskap om rom. 22% har svarat att de helt saknar kunskap om rom och 

11% har svarat att de har mycket kunskap om rom. Detta visar att majoriteten 65% av 

respondenterna har liten eller ingen kunskap om rom.  

 

 

Figur 1. Hur skulle du beskriva din kunskap om rom?   

 

Figur 2 visar svaren på frågan om respondenter endast köper rom som de tidigare har testat i 

något sammanhang. Endast 6% svarade ja på frågan medan 60% svarade nej. En klar 

majoritet har alltså inte provat den rom de väljer att köpa. 34% menar att det varierar om de 

provat rommen de köper innan eller inte.  

 

 

Figur 2. Köper du endast rom du provat tidigare?  
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Tillfällen när man dricker rom 

Nästa fråga som behandlades på enkäten var: när dricker du rom? (Figur 3). Här kunde 

respondenterna välja flera alternativ för att kunna ge en mer nyanserad bild av när folk väljer 

att dricka rom, det behöver således inte vara vid ett specifikt tillfälle. 25% av respondenterna 

svarade att de dricker rom när det bjuds på, detta var den största procentenheten av 

svarsalternativen men är marginellt större än när det är en ingrediens i en drink som fick 25% 

av svaren. 21% och 19% dricker rom på krogen respektive efter en måltid i hemmet. De som 

svarade övrigt som svar på enkäten fick också möjlighet att lägga till ett eget svar när de 

dricker rom, det mest förekommande svaret var i sociala sammanhang, på kvällen efter en 

dag på jobbet och “bara” för att det är gott eller ger njutning.  

 

 

Figur 3. När dricker du rom?  

 

Marknad och faktorer vid köp   

Vidare behandlades frågan: Var köper du rom och syftar på vart konsumenter köper rom 

(Figur 4). 48% av respondenterna anger Systembolaget som köpställe. Resterande del väljer 

att införskaffa drycken genom taxfree-butiker, bordershops, auktioner, butiker i utlandet samt 

på internet. Några få respondenter inhandlar inte rom i annat fall än på krogen där det 

sedermera konsumeras på plats. 
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Figur 4. Vart köper du rom?  

 

Figur 5 är respondenternas svar på frågan: Hur vill du kunna köpa rom. 37% vill främst 

kunna köpa sin rom från Systembolaget. Att kunna köpa online fick 26% av svaren följt av 

privata spritbutiker som fick 24% anser att det är där de vill kunna köpa drycken. 10% vill 

kunna köpa rom i matbutiker. 3% anger övrigt och förtydligar med kommentarer som att de 

vill kunna köpa sin rom på resan, över allt, kombination av online och 

matbutik/specialistbutik, på restaurang och gårdsbutiker.  

 

 

Figur 5. Hur vill du kunna köpa rom?  

 

Till sist fick vi svar på vilka faktorer som påverkar konsumenter vid köp, detta är en fråga 

som tillåter flera svarsalternativ samt en avslutande öppen fråga där man ska peka ut det mest 

väsentliga (Figur 6). De tre alternativen med störst procent av svaren är: tips med 22%, 

information du läst om produkten 20% och ursprung 18%. Detta bekräftas som de viktigaste 

faktorerna när man läser den öppna delen av frågan där tips ligger etta med flest svar och 

information som tvåa. Anmärkningsvärt är dock att på tredjeplats kommer smak som den 
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viktigaste faktorn och ursprung först som fyra, tätt följt av pris. Pris och smak fanns inte med 

som ett valbart alternativ bland de fasta svarsalternativen men i den öppna delen av frågan så 

visade respondenterna att detta var bland de viktigaste faktorerna när det kommer till köp.  

 

 

Figur 6. Vilka faktorer påverkar konsumenter vid köp?  

 

Korrelationer 

I studien har vi dessutom valt att kolla på vissa korrelationer för att få fram en bild över 

skillnader mellan män och kvinnor men också mellan ålderskategorierna.  

 

Kön  

När det kommer till korrelationer mellan män och kvinnor så har vi kunnat identifiera vissa 

skillnader i svaren från respondenterna.  

 

En skillnad som vi tydligt kunde se på frågan, när dricker du rom, var att kvinnor tenderar att 

dricka rom när det är som en ingrediens i en drink som hela 43% av de kvinnliga 

respondenterna svarade medans bara 8% av kvinnorna dricker det efter en måltid (Figur 7). I 

männens fall var det lika mellan dessa två svarskategorier där 21% svarade att de dricker rom 

som en ingrediens och 22% efter en måltid i hemmet (Figur 8).  
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Figur 7. Kvinnors svar på frågan: När dricker du rom?  

 

 

Figur 8. Männens svar på frågan: När dricker du rom?  

 

På frågan om respondenterna endast köper rom de provat tidigare kunde vi också se en viss 

skillnad i svaren mellan män och kvinnor. 3% (Figur 9) av männen svarade ja på frågan 

medans hela 16% (Figur 10) av kvinnorna svarade detsamma. Vi kan därför dra slutsatsen att 

när det kommer till kvinnors köpbeslut av rom så är det av en större betydelse att produkten 

har testats tidigare i något sammanhang.  
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Figur 9. Männens svar på frågan: Köper du endast rom du provat tidigare?  

 

 

Figur 10. Kvinnors svar på frågan: Köper du endast rom du provat tidigare?  

 

Kopplat till arbetets bakgrund om svensk alkoholpolitik samt debatten om den är skillnaden 

mellan män och kvinnors svar till frågan, hur vill du kunna köpa rom intressant. Detta då det 

visar på att kvinnorna är mer inställsamma till att kunna handla rom på Systembolaget. Hela 

58% (Figur 11) av kvinnorna anger att det är där de vill kunna handla rom medans 

motsvarande siffra för männen är 33% (Figur 12) och där istället online har ett ökat stöd med 

28% kontra kvinnornas 14%.  
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Figur 11. Kvinnors svar på frågan: Hur vill du kunna köpa rom? 

 

 

Figur 12. Männens svar på frågan: Hur vill du kunna köpa rom? 

 

Ålder 

Även ålder har spelat roll i korrelationen mellan respondenternas svar. Vi har därför valt ut de 

frågor och svar som skiljer sig mellan åldersgrupperna.  

 

På frågan när dricker du rom har vi kunnat se en viss skillnad mellan den yngsta 

åldersgruppen i studien och den äldsta. Det syns ett tydligt mönster att yngre personer dricker 

rom som en ingrediens i en drink där 36% av respondenterna har angett det som svar (Figur 

13). Den äldre generationen anger att 14% dricker rom som en ingrediens i en drink men hela 

24% har angett övrigt som tillfälle när de dricker rom (Figur 14). Övrigt har de sedan 

definierat med: Framför Tv:n, bara för att det är gott, vardagskväll bara för att och med 

varmt vatten och socker när jag är förkyld. 
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Figur 13. Ålder 18 - 25: När dricker du rom?  

 

 

Figur 14. 60+: När dricker du rom?  

 

En annan intressant aspekt när vi kollar korrelation mellan åldrarna är att när det kommer till 

faktorer som påverkar konsument vid köp så utvecklas det med tiden. I ung ålder är det 

ganska balanserat bland faktorerna som påverkar köpet (Figur 15). När man kommer upp ett 

snäpp i ålderskategorin kan man börja urskilja två stora faktorer som påverkar vid köp, dessa 

är: Information du har läst om produkten och tips du fått (Figur 16). Kollar vi ytterligare en 

ålderskategori upp så är det tre faktorer som spelar in, tillsammans med de två redan nämnda 

så är det också ursprunget på produkten som är viktig (Figur 17.). Detta håller sedan i sig ju 

äldre man blir.  
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Figur 15. 18 - 25år: Vilka faktorer påverkar dig vid köp? 

 

 

Figur 16. 26 - 35år: Vilka faktorer påverkar dig vid köp?  
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Figur 17. 36 - 45 år: Vilka faktorer påverkar dig vid köp?  

 

 

Diskussion av resultatet 

 

Synen på systembolaget och Sveriges alkoholpolitik 

Sveriges alkohollag behandlar tillverkning, införsel och marknadsföring av alkoholhaltiga 

drycker (Riksdagen, 2017). Staten har utsett Systembolaget som den enda tillåtna aktören 

inom detaljhandel att sälja drycker med en alkoholhalt som överstiger 3.5 volymprocent 

(ibid). Samtidigt hävdar Systembolaget att de verkar för att främja folkhälsan och att hela 3 

av 4 personer vill ha kvar Systembolaget i dess nuvarande form (Systembolaget, 2017). Detta 

sista påstående är dock något som i detta arbetes resultat motsäger. 

 

Av de 236 personer som svarade på enkät-undersökningen påstår bara 37% att de helst vill 

köpa sin rom via Systembolaget. Resterande del och alltså majoriteten av de tillfrågade vill 

kunna köpa via andra kanaler såsom onlinebutiker, privata specialistbutiker och genom 
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matvarubutikerna. Vi kunde dock de se en skillnad i studien mellan män och kvinnor när det 

kommer till Systembolaget, där kvinnor tenderar att i större utsträckning vilja handla på 

Systembolaget kontra männen. Regeringen tvekar dock om att tillåta försäljning på andra 

ställen då undersökningar gjorda av Systembolaget (2017) visar på att försäljningen skulle 

öka med 30% om alkohol säljs i livsmedelsbutiker och i sin tur bidra till en sämre folkhälsa. 

 

Marknadsföring och varumärke 

Sveriges förordningar och lagar kring alkohol är väl debatterade, som vi bland annat har 

kunnat ta del av i detta arbetes introduktion. Ett faktum man kanske skulle kunna ställa sig 

frågande till är att det är okej för personer över 20 år att handla på systembolaget i Sverige 

(Systembolaget, 2017) men att marknadsföring kring alkohol inte får rikta sig mot personer 

under 25 år (Riksdagen, 2017). Marknadsföringen får inte heller vara påträngande, 

uppsökande eller uppmana till ökad konsumtion (ibid). Dessutom får man heller inte 

annonsera genom TV eller Radio (ibid). Men gränsen är hårfin, Systembolaget syns allt som 

oftast i TV-rutan där de framför sitt budskap om att de jobbar för att minska 

alkoholkonsumtionen. Men kanske är det bara ett sätt att kringgå reglerna då Holmström och 

Lindholm (2011) beskriver marknadsföring som ett verktyg för att skapa lönsamhet. Även 

Kotler et al. (2013) hävdar att marknadsföring främst är till för att attrahera nya kunder samt 

att behålla befintliga kunder nöjda. Detta som i sin tur leder till ökad lönsamhet (ibid). 

Systembolaget (2017) hävdar dock bestämt att de visserligen har kundnöjdhet som ett av sina 

fokusområden men att lönsamhet inte är det.  

 

När vi kollat på respondenternas svar så kan vi se flera faktorer som påverkar vid köp. 

Information och tips om produkten är något som är viktigt oavsett av vilket kön eller hur 

gammal du är. Riksdagen (2017) har beslutat att vid marknadsföring genom kommersiella 

annonser får endas återgivning av varan, råvaror som används i varan, enstaka förpackningar 

och varumärke ske. Detta medför att respondenterna i stor utsträckning får finna information 

på annat håll och kanske därför också är med benägna till att lyssna till tips från vänner och 

bekanta. 

 

Ett sätt för företagen att arbeta är att stärka sitt varumärke snarare än själva produkten. 

Prentice och Handsjuk (2016) menar att varumärket stärks genom logotypen, färger och 
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design. Företagets varumärke används i sin tur för att skapa en bild av produkten som står ut 

gentemot sina konkurrenter och att varumärket spelar en central roll när det kommer till 

konsumentens val av produkt (Prentice & Handsjuk, 2016). Även Anselmsson et al (2007) 

pekar på att ett starkt varumärke ger en känsla av säkerhet och pålitlighet vilket spelar stor 

roll vid köpbeslutet av en produkt.  

 

Vikten av Storytelling och ursprung 

Medan Systembolaget kan marknadsföra sitt varumärke i TV, hur kan då företagen göra för 

att nå ut med sina produkter och varumärken? Enligt Lee och Shin (2015) representerar 

alkoholhaltiga drycker ett lands kultur och traditioner. Lee och Shin (2015) tror dessutom att 

det går att integrera Storytelling till produkten för att göra den mer attraktiv mot konsumenter 

samtidigt som de skapar en länk mellan dem och företagen. Arbetets undersökning visar att 

respondenter förknippar rom med bland annat pirater och Västindien samt landet Kuba. Just 

den starka associationen med pirater är, om vi ska tolka Lee och Shin (2015) rätt, ett utmärkt 

exempel på att utnyttja ett lands eller regions kultur och historia för att kunna integrera 

Storytelling till en produkt. Även Mossberg och Johansen (2006) skriver att berättelser, myter 

och fabler är centralt i Storytelling. Detta kan jämföras med vad Harrison & Ridley (2016) 

skriver om att flottans rom endast fick komma ombord om den var antändningsbar. Vid 

olycka och blötläggning av rom säger myten att sjömännen inte ens kunde försvara sig mot 

sjöjungfrur och detta skulle kunna vara ett exempel på en myt man använder sig av vid 

Storytelling.  

 

Respondenterna i arbetets undersökning påpekade även att ursprung, smak och njutning är 

något som associeras med rom. Effekten som Storytelling skulle kunna ge är en länk mellan 

konsument och företaget samtidigt som det blir svårt för andra att kopiera och att spridningen 

av word-of-mouth blir påtaglig (Mossberg & Johansen, 2006) 

 

Kunskap och historia kring rom 

Rom är världens vanligaste spritsort (Talburt, 2012). Precis som Systembolaget (2017) 

skriver på sin hemsida så härstammar rommen från Västindien och det är också den region 

som respondenterna till det här arbetet förknippar rom med. Men hur är egentligen den 
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allmänna kunskapen om rom? Majoriteten av studiens deltagare, alltså 65% anser att de inte 

har någon kunskap alls eller endast liten kunskap om rom.  

 

Historien kring rom sägs ha kommit tillsammans med Christopher Columbus och de första 

sockerrören på 1400-talet (Whiskycollector, 2017). De franska, spanska och engelska 

kolonierna i Västindien har också en stor påverkan på historien och således också den 

brittiska flottan (Whiskycollector, 2017). Just den brittiska flottan är också något som 

respondenterna har angivit i resultatet och tillsammans med associationer av pirater vars 

kultur har stor del i Västindien, visar på en viss kunskap från respondenterna i alla fall om 

ursprunget och historien av rom.  

 

Faktorer som påverkar köp 

Respondenterna till studien anger som vi tidigare nämnt information, tips och ursprung som 

de viktigaste faktorerna som påverkar vid ett köp. Ursprungsland är också något Prentice och 

Handsjuk (2016) menar påverkar vid konsumenters köp, men påpekar också att förpackning 

och varumärke är bland det mest relevanta. Enligt undersökningen i det här arbetet så 

återfinns dock design först på sjätte plats bland de viktigaste faktorerna.  

 

Även andra faktorer såsom pris och smak har en viktig del i hur respondenterna tar sitt 

köpbeslut. Ett kanske på förhand överraskande resultat kring köpbeslut beroende på om 

konsumenten testat produkten innan eller inte visade på att bara 6% köper produkter de testat 

innan. 60% svarade nej och 34% angav att det varierar. Kanske beror det på Systembolagets 

regler kring varuprover eller kanske ligger det något i det Kotler et al. (2013) menar med att 

det är lätt att identifiera vad, var och hur en kund konsumerar men att valet av en produkt 

framför en annan är komplicerat, även för kunden själv.  

 

Kanske är det då tillfället som även påverkar köpet? Lee och Shin (2015) menar att alkoholen 

har en central del vid högtider. Kanske är det därför svaret, när det bjud på var det vanligaste 

när vi i enkäten frågade om när man dricker rom. En annan aspekt som kanske spelar roll är 

att kvinnor och de i åldern 18 till 25 år dricker rom som en ingrediens i en drink, vilket kan 

härledas till festligheter i krogmiljöer. Men männen vill snarare dricka det som en avec efter 

maten och de som är över 60 år vill gärna ha det framför Tv:n, eller när de är sjuka 
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tillsammans med varmt vatten och socker vilket kanske inte kan kopplas till speciellt festliga 

tillfällen. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Avsnittet nedan presenterar en diskussion av studiens metod och det använda materialet. 

Diskussionen ämnar bringa klarhet kring den valda metoden sett mot studiens genomförande 

samt behandla hur studiens kunde genomförts på annat sätt.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Vid insamlandet av artiklar användes databasen primo. Artiklar på engelska har använts 

främst då det har genomförts liknande studier i andra länder även om de inte behandlar den 

svenska marknaden. Artiklar valdes bort som var kostandsburna samt om de var äldre än 20 

år då de inte längre blir relevanta. Vid första sökningar fanns fåtalet artiklar som inte visade 

fulltext vilket kan ha resulterat i uteslutande av relevant text. 

 

Metodval  

Studien genomfördes med kvantitativ metod med syfte att finna tydlighet i konsumenters 

köpbeteende vid köp av rom för att sedan ställa det mot svenska lagar och regler kring 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Valet blev en enkätundersökning som utformades 

i programmet EyeQuestion och enligt Bryman (2013) ses enkätundersökningar som en 

forskningsstrategi som betonar kvantifiering gällande analys av data. Med hänsyn till Bryman 

(2013) samt Patel & Davidsons (2011) genomfördes kvantitativa principer för 

datainsamlingen samt analys och bearbetning av data. Enkätundersökning gjordes då vi 

önskade få många svar och göra undersökning valid. Metoden upplevdes relevant då ett stort 

antal respondenter deltog vilket resulterade i ett stort spann på ålder samt kunskapsnivå. 

Enkätundersökning bestod av frågor där respondenterna fick fasta svarsalternativ men också 

frågor där alternativet att svara fritt var möjligt.  

 



 37 

Pilotstudie 

Inför studiens genomförande gjordes en pilotstudie i enlighet med Bryman (2013). 

Pilotstudien var riktad mot en målgrupp som var relevant sett till det faktiska genomförandet. 

Pilotstudien genomfördes för att bekräfta validiteten i frågeformuläret, vilket blir viktigt då 

ingen intervjuperson är närvarande vid genomförandet. Frågeformuläret visade sig vara valid 

och behövdes inte korrigeras.  

 

Val av urval 

Sätt till studiens syfte och dess begränsningar var bekvämlighetsurval lämpligt. Det 

genomfördes likt Bryman (2013) som förklarar det som personer som för tillfället finns 

tillgängliga, i denna undersökning var det via sociala medier. Likt det Bryman (2013) skriver 

om att bekvämlighetsurval genererar ofta hög svarsfrekvens, resulterade urvalet i stort 

engagemang från respondenterna och efter ett dygn fanns data från tillräckligt många 

deltagare insamlade. Studien ämnade täcka ett stort demografiskt område vilket de sociala 

medierna möjliggjorde. Vid en mer omfattande studie skulle detta resultat ställas mot 

liknande insamling av kvalitativa data. Negativt med studien var att spridningen av enkäten 

var svår att kontrollera när den publicerades via sociala medier. Vilket resultera i att 

frågeformuläret nådde forum för romentusiaster som i och för sig gav studien högre 

svarsfrekvens men dock kanske inte representativ för den målgrupp enkäten var ämnad för.   

 

Bearbetning av data 

Då studiens undersökning som skapades i EyeQuestion var genomförd användes programmet 

EyeOpener för att omvandla text till data. Till en början öppnades den insamlade data i Word 

där allt bearbetades till en informativ text. Sedan öppnades den insamlade data i Exel för att 

studera korrelationer mellan ålder och kön. Med detta skapades underrubriker där information 

av relevans presenterades. För att ytterligare tydliggöra resultatet skapades så kallade 

frekvenstabeller för att förstärka samt understryka det som respondenterna svarat. Bryman 

(2013) menar att en frekvenstabell presenterar antalet personer samt den procentuella andel 

för de kategorier som finns för den aktuella variabeln. Men frekvenstabeller är också en 

metod som möjliggör analys av en variabel i taget (Bryman, 2013).  
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Etisk reflektion om studiens genomförande 

I enlighet med Patel och Davidson (2011) så har arbetet använt sig av och uppfyllt de fyra 

huvudkraven kring forskningsetik. Respondenterna har blivit informerade i enlighet med 

informationskravet och deltagandet har skett frivilligt som samtyckeskravet gör gällande. 

Information om respondenterna har hanterats efter konfidentialitetskravet och endast 

författarna till arbetet och handledarna har tillgång till detta. Nyttjandekravet är uppfyllt 

genom att den insamlade informationen endast används för studiens ändamål. 

Slutsatser 

Syftet var att undersöka konsumenter köpbeteende vid köp av rom. Detta för att öka 

förståelsen för hur företag kan marknadsföra produkten med hänsyn till de svenska 

alkohollagarna. Kring detta har vi kunnat dra en del slutsatser. Tre faktorer är mest centrala 

för konsumenten och det är information kring produkten, tips från andra och ursprunget. 

Systembolagets roll på marknaden är något mer positiv hos kvinnor än hos män även om fler 

alternativ önskas, bland annat vill konsumenten kunna köpa sina produkter online eller i 

privata butiker. Företag kan använda sig av associationer och Storytelling som kretsar kring 

rom för att stärka sitt varumärke. Ett starkt varumärke är viktigt då konsumenten medvetet 

eller omedvetet får en känsla av trygghet och säkerhet i valet av produkt om varumärket är 

känt.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Detta arbete är ett första steg att undersöka relationen mellan kundens köpbeteende och 

svenska företags möjligheter till att marknadsföra alkoholhaltiga produkter. För att kunna 

förstå marknaden måste vi också kunna förstå konsumenten. Var är det konsumenten är ute 

efter och vad är viktigt i deras köpbeslut. När man kan fatta en sådan slutsats blir det också 

lättare att ta fram material för företagen att kunna arbeta med för att anpassa sin 

marknadsföring och sitt varumärke till de alkohollagar och -politik som finns i Sverige.  
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Vidare forskning i ämnet behövs och hade varit relevant för att fördjupa kunskapen om vart 

kunden och företaget har möjlighet att mötas när en marknad är styrd. För att öka förståelsen 

för just produkten rom så finns det andra sätt att undersöka än den studien som har 

presenterats i det här arbetet. Exempelvis genom att göra sensoriska bedömningar på drycken 

för att i ett annat skede kunna undersöka även de bitarna när det kommer till konsumentens 

köpbeslut.  
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Bilaga 1 

 

Sökmatris 

Sökord:  

1. Design  

2. Purchase 

3. Rum 

4. Bottle 

5. Branding 

6. Beverages 

7. Storytelling 

8. Market 

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref 

Kombination Antal ref. i 

kombination 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar 

2017-

04-15 

Primo 1 12 978 

619 

1+3+4 1571 5 2 - 

2017-

04-15 

Primo 2 4 828 

659 

2+3+4  1582 3 2 - 

2017-

04-15 

Primo 3 102 

989 

3+2+1+4 345 1 1 - 

2017-

04-15 

Primo 4 634 

761 

4+2+1+5 1727 1 1 - 

2017-

04-15 

Primo 5 372 

291 

5+3+2+1 203 7 2 1 

2017-

04-16 

Primo 6 508 

839  

6+4+5+7 24 4 2 2 

2017-

04-16 

Primo 7 163 

356 

7+2+3+5 13 (1) (1) (1) 

2017-

04-16 

Primo 8 16 389 

823 

8+3 22 515 5 3 1 
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Bilaga 2 

 

Enkät 

 

Hej! Tack för att du tar dig tid att svara på denna korta enkät. Den kommer endast ta några 

minuter, vi uppskattar om ni svara så utförligt som möjligt! 

 

 Restaurang - och hotellhögskolan, Örebro universitet 2017-05-05. 

 

Informationsblad om undersökning för examensarbete. Att undersöka hur konsumenter gör 

köpval mellan olika typer drycker i detta fall rom. 

 

Vi heter Oskar Bennerhed och Gunnar Ellström. Vi studerar vår sista termin vid Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan. I vårt examensarbete väljer vi att undersöka människors 

köpbeteende vid köp av rom, vi ställer frågor kring vad det är som avgör ett köp.  

 

Ert deltagande i denna undersökning är frivillig, er identitet är och kommer vara skyddad då 

hela enkäten är anonym. Ingen information om ert deltagande kommer sparas eller 

synliggöras för någon.  

 

Om ni önskar läsa det färdiga resultatet av studien kommer det vara möjligt efter den 2 juni 

2017 via kontakt med oss. Studien kommer publiceras i DiVA's databas.  

 

Kursansvarig för projekter är professor Åsa Öström och Handledare är Anders Herdernstam.  

 

Kontaktpersoner: 

 

asa.ostrom@oru.se 

Anders.Herdernstam@oru.se 

oskar.bennerhed@gmail.com 

gunnar.ellstrom@gmail.com 
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1: Kön? 

Man 

Kvinna 

Övrigt 

 

2: Ålder? 

18 - 25 

26 - 35 

36 - 45 

45 - 60 

60 + 

 

3: Vilket land/region förknippar du rom med? 

 

 

4: När dricker du rom? (Du kan välja fler alternativ)  

När det 

bjuds på 

När det är 

ingrediensen i en 

drink 

Efter en 

måltid i 

hemmet 

På krogen/restaurangen Övrigt 

     

 

 

5: Om övrigt vänligt definiera 

 

 

6: 

6: Hur skulle du beskriva din kunskap om rom? 

Saknar kunskap om rom 

Har lite kunskap om rom 

Har kunskap om rom 

Har mycket kunskap om rom 
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7: Vad associerar du med rom? Vänligen definiera. 

 

 

8: Var köper du oftast rom? 

Systembolaget 

Taxfree 

Boardershop 

Auktion 

Annat 

 

9: Om annat vart köper du då? 

 

 

 

10: Köper du endast rom du provat tidigare?  

Ja Nej Det varierar 

   

 

 

11: Vilka faktorer påverkar dig vid köp? (Du kan välja fler alternativ)  

Alkoholstyrka 
Dess 

färg 

Dess 

ursprung 

Etikettens 

design 

Flaskans 

design 

Flaskans 

volym 

Hur mycket 

information 

etiketten 

utger 

Information 

du läst om 

produkten 

Köper 

endast 

rom 

du 

provat 

Tips 

du 

fått 
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12: Vänligen nämn den viktigaste faktorn vid köpet du får gärna nämna andra faktorer 

ifall vi missat något du anser viktigt. 

 

 

 

 

13: Hur vill du kunna köpa rom?  

Via systembolaget I matvarubutiken 
I privata 

spritbutiker 
Online Övrigt 

     

 

 

14: Om övrigt vänligen förklara vart. 
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