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Sammanfattning      
 

Ölbryggning har genom historien alltid varit en syssla som hört till kvinnornas arbete på 

gården. Kunskapen gick i arv från mor till dotter men idag är situationen den omvända. Öl 

görs av män för män. Det finns en utvecklingspotential att skapa ett varumärke som vänder 

sig till kvinnliga konsumenter, också. Uppsatsen undersöker huruvida det finns en kvinnlig 

smakprofil på öl och ger förslag på hur den i så fall kan se ut. Två fokusgrupper om vardera 

fyra kvinnliga informanter har intervjuats. Båda grupperna var att anse som naturliga grupper 

med en medelålder på 23 respektive 45 år. Det transkriberade intervjumaterialet har 

analyserats med hjälp av innehållsanalys där fem kategorier knutna till studiens syfte uppkom. 

Slutsatser som kan dras av studien är att den internationella lagern är normgivande för vad en 

öl är och för att öl som stilmässigt skiljer sig från lagern objektivt ska kunna bedömas måste 

den flyttas från kategorin öl till kategorin dryck. Normen påverkar även inlärningsprocessen 

att lära sig tycka om öl, som i sig beror på en vilja att vara en del av en gemenskap. Den 

kvinnliga smakvärlden kommer sig av en kulturell prägling där arv och samhälleliga normer 

kring genus är viktiga faktorer. Den kvinnliga smakprofilen inrymmer balans mellan smak, 

alkoholstyrka och beska samt karaktärer såsom blommighet och fruktighet. Däremot verkar 

den viktigaste delen i en kvinnlig smakprofil handla om sätt att feminisera öl, genom att 

etikettera öl med exempelvis festöl, sippöl och efterrättsöl kunde all öl inrymmas i en kvinnlig 

smakprofil.  

 

 

Nyckelord: Genus, kultur, alkohol, fokusgrupper, The Five Aspect Meal Model
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Förord 

På Nackamässan hålls det årligen en öl- och whiskymässa under två helger i slutet av 

september och början av oktober. Det är en folkfest med massor utav besökare och mässan 

ökar ständigt i omfattning. Under mässan som hölls 2013 arbetade jag i montern på det 

mikrobryggeri som jag praktiserar hos sedan augusti samma år, Adelsö bryggeri. Under två 

helger besöktes vi av otaliga män. Män i alla åldrar, former och storlekar. Män från olika 

bakgrunder, med olika typer av arbeten med ett gemensamt intresse att dricka öl. Men var 

fanns kvinnorna?  

De få som hittade fram till Nacka kom i sällskap med män. De framhöll ofta att de inte tyckte 

om öl och väntade med att dricka tills de skulle gå en trappa upp där vinet fanns. Det slog mig 

då att öl är förknippat med män och manlighet. En trappa upp fanns dock en öl, som en katt 

bland hermelinerna. Den var av importören marknadsförd som en kvinnoöl. Rosa, kraftigt 

kolsyrad och med doft och smak av sötsliskiga vingummin. Men är det så enkelt? Finns det 

kvinnoöl? Finns det mansöl? 

Konjak åt far, likör åt mor. 

Snart löser upp varje hämning. 

Så sjunger Cornelis Vreeswijk i Jultomten är faktiskt död och visar tydligt på de stereotyper 

som finns inom dryckeskulturen. Kan det vara så att det finns smaker som är att anse som 

kvinnliga? Det är något som jag med denna uppsats har velat undersöka. 

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Till Inger 

M. Jonsson för dina goda råd och energin att driva arbetet framåt. Till mina informanter för 

att ni låtit mig ta del av era tankar kring öl, smak och kvinnlighet. Slutligen vill jag tacka 

Anders Kotz, Torbjörn Svensson och Patrik Borin på Adelsö bryggeri för att ni ville ta emot 

en praktikant för att vara med under några bryggningar. Inte visste jag då att jag fortfarande 

skulle vara kvar såhär tio månader senare, med ett nytt mål och en ny dröm att arbeta mot. 

Ovetande om att jag i källaren under lanthandeln skulle hitta hem. 

 

Sara Andersson 

Husby, maj 2014 
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1. Introduktion 

Historiskt har det alltid varit kvinnornas syssla att brygga öl till gården och för inte så länge 

sedan så var det på Gotland fortfarande väldigt vanligt att det av kvinnorna bryggdes dricka. 

Det var en kunskap som gick i arv från mor till dotter precis som det alltid hade gjort. Men 

idag är öl en väldigt manlig dryck i Sverige. Den görs av män för män. Mikrobryggerier 

poppar upp som svampar ur jorden men det är få kvinnor som hänger på tåget. När man 

besöker pubar som inriktar sig på öl, Systembolagens ölhyllor och ölmässor runt om i Sverige 

slås man av bristen på kvinnliga besökare. Jag undrar vad det är som gör att öl inte lockar 

kvinnor? Det finns en otrolig potential att skapa ett varumärke som vänder sig till kvinnliga 

konsumenter, också. Men för att kunna göra det måste man veta vad det är som kvinnliga 

konsumenter söker i en öl.  

 

1.1 Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

I de områden av världen som spannmålsproduktionen var tillräckligt omfattande bryggde man 

öl eller andra maltdrycker menar Salomonsson (1979). Han pekar även på att öl i det 

förindustriella samhället var en vanligt förekommande måltidsdryck. Vad är då en måltid? 

Och hur hänger måltidsdrycken samman med den? Ordet måltids innebörd är kopplat till 

tidpunkten för ett mål mat och i dess vidare bemärkelse till hur måltider både strukturerar 

dagen samt delar upp den i olika avsnitt (Douglas, 1999; Mäkelä, 2000; Gustafsson, 2004). 

Ytterligare dimensioner som bör läggas till är innehållet i en måltid, ätmönster och den sociala 

aspekten på en måltid (ibid.). Det som definierar en måltid är därmed allt som rör sig omkring 

en måltid menar Gustafsson (2004). 

Det mångvetenskapliga kunskapsområdet måltidskunskap och värdskap är uppbyggt kring de 

tre kunskapsformerna vetenskap, praktiska kunskaper samt estetisk gestaltning (Gustafsson, 

Öström & Annett, 2009).  Gustafsson (2004) menar att mångvetenskapen inom 

måltidskunskapen är nödvändig för att kunna behandla måltiden ur olika perspektiv och 

därmed få ökad förståelse.  

Ramverket för både utbildning och forskning inom måltidskunskapen är baserat på en modell 

kallad The Five Aspects Meal Model (FAMM) som går ut på att tillgodose individers 

förväntningar likväl som behov (Gustafsson m.fl., 2009). Modellen bygger på fem aspekter 

och dess betydelse för måltidens helhetsupplevelse. Måltidens struktur styrs av aspekten 

Styrsystemet vilket exempelvis är juridiska, arbetsrättsliga, ekonomiska och logistiska ramar. 
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Inuti denna ram finns de tre aspekterna Rummet, Mötet samt Produkten som handlar om de 

aspekter som påverkar individens måltidsupplevelse i relation till förväntningar och behov 

vad gäller omgivande och sociala faktorer samt mat och dryck. Resultatet av ansträngningarna 

för att tillgodose dessa förväntningar och behov ses som den allomfattande aspekten; 

Stämningen. 

Alsne (2004, s. 91) menar att måltidskunskapen som ämne rymmer frågeställningar om den 

"sensoriska upplevelsen av mat, dryck, miljö m.m.". Produkten är därmed inte endast mat och 

dryck gemensamt utan kan också studeras var för sig. I vidare mening blir därför dryck 

följaktligen en beståndsdel i en måltid. Även den upplevelse som man får genom 

inmundigande av dryck skapar ett samband till måltidens fysiska, psykiska och sociala 

betydelse menar Alsne (2004) vilket då kan relateras till de aspekter som påverkar 

konsumenters köpbeteende. 

Jonsson (2004a) menar att en viktig del i att lära sig att bli människa är att lära sig vad som 

tillhör kategorin mat. En av utgångspunkterna för människans mathållning är nämligen att hon 

tenderar att inte äta allt ätbart som finns i hennes omgivning, utan hon väljer ut vad hon vill 

ska ingå i hennes mathållning och därmed vad som ska ingå i kategorin mat (Mäkelä, 2000; 

Hjulström & Isaksson, 2005; Tellström, 2012, muntlig uppgift). Det här valet av mat, ett 

begrepp som även inrymmer dryck, görs inte i ett socialt vakuum (Jonsson, 2004a). Alla är vi 

delar av ett samhälle där olika sociala faktorer påverkar hur vi upplevs samt hur vi upplever 

oss själva (ibid.). Vår smak för en matvara, eller för den delen en dryck, har därför via den 

sensoriska upplevelsen av smak, doft och konsistens i vår mun sedan ställts och tolkats mot 

andras och vår egen bild av oss själva (Jonsson, 2004a). Maten och drycken vi konsumerar 

görs därför inte endast så för att stilla vår fysiologiska hunger utan den tillfredställer och 

uttalar vår plats i samhället (Kjærnes m.fl., 2001). Drycken är en kulturell värdering som 

säger något om oss. Dock så är konsumtion, precis som Jonsson (2004a, s. 145) beskriver "ett 

område där allmän valfrihet råder och individen har möjlighet att gå utanför de i sin grupp 

inlärda smakvalen". 

Kulturellt finns det i Sverige ett intresse för öl som ökar. Enligt Systembolagets statistik för 

2013 så har försäljningen av starköl ökat med 1,7 % jämfört med försäljningen under 2012 

(Systembolaget, 2014a). Totalt under perioden 2009 till 2012 ökade tillväxten av 

försäljningen i denna varugrupp med 0,5 % i volym (Systembolaget, 2014a). Öl är därför en 
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produktgrupp på framväxt och intresset för mikrobryggd kvalitetsöl är stort (Systembolaget, 

2014b). Det visas av att värdetillväxten under samma period låg på 9,3 % att jämföra med 

volymökningen på 0,5 % (Systembolaget, 2014a). Då Systembolagets uppdrag inte är att öka 

sin försäljning varken i volym eller värde innebär detta att det torde bero på samhälliga 

förändringar och att dessa aspekter bör undersökas gällande kvinnliga konsumenters 

köpbeteende (ibid.). 

 

2. Teoretisk bakgrund 

I denna del av uppsatsen ges en översikt över de områden som studien berör. Avsnittet 

behandlar ölets kulturhistoria, tillverkningsmetoder, kvinnlig och manlig smak samt dagens 

ölscen. 

 

2.1 Ölets kulturhistoria 

Många hävdar att konsten att brygga öl är lika gammal som spannmålsodlingen (Svensson, 

1995; Schiefenhövel & Macbeth, 2013; Thomas, 2013). De tidigaste beläggen är från 

neolitikum och härrör från Mesopotamien och Egypten (Svensson, 1995; Schiefenhövel & 

Macbeth, 2013, Stika, 2013; Meussdoerffer, 2013; Cantarero & Sacconi, 2013; Hornsey, 

2013). Svensson (1995) menar att kunskapen om ölbryggning spreds med kunskapen om 

spannmålsodlingen vilket då innebär att den nådde Sverige under neolitikums senare del kring 

2000 f.Kr.. All öl bör från början ha varit spontanjäst men troligt är att man snart insåg att 

ölen börjar jäsa fortare om man tillsätter lite av den förra brygden menar Svensson (1995). 

Likadant bör man snart ha insett att vissa bryggde godare öl än andra och man kan då ha delat 

med sig och de första stammarna av öljäst ha bildats (ibid.). Stika (2013) hävdar att det var 

under tidig medeltid som humle började användas som ölkrydda. Allt efter att tiden har gått 

har teknikerna för att brygga öl förändrats och förbättrats. Nya öltyper har tillkommit mycket 

på grund av olika städers vattenkvaliteter som har lämpat sig olika bra för olika typer av öl 

(Svensson, 1995). 

 

2.2 Vad är öl? 

Öl är en jäst dryck huvudsakligen beredd på spannmål och är i allmänhet även kryddad med 

en bitter krydda (Svensson, 1995; Thomas, 2013; Schiefenhövel & Macbeth, 2013; Hornsey, 

2013). I denna vida definition ryms därför möjligheten att brygga öl av flera olika råvaror som 
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kan behandlas och blandas i olika proportioner vilket i sin tur resulterar i en mängd olika 

typer och smaker. Svensson (1995) menar att öl som grundregel innehåller fyra stycken 

basråvaror; vatten, malt, humle och jäst. Mängden vatten i en öl är cirka 90 procent varför 

vattnets kvalitet har en stor betydelse för hur ölet blir (ibid.). Likadant har även de tre andra 

basråvarorna olika egenskaper som när de kombineras i stor utsträckning påverkar varandra. 

2.2.1 Vatten 

Historiskt sett var det av stor vikt att ha tillgång till vatten av lämplig kvalitet varför 

bryggerierna placerades i närheten av en vattenkälla av bra kvalitet (Svensson, 1995; 

Parízková & Vlkova, 2013). Idag kan man med enkla medel anpassa vattnet efter till den 

öltyp man avser att brygga förutsatt att det är friskt och rent (Svensson, 1995; Thomas, 2013). 

Uppkomsten av olika öltyper är nästan helt sammankopplat till vattenkvaliteten som fanns på 

orten menar samma författare. Olika mineralsalter ger olika mäskningsförlopp och vattnets 

pH-värde påverkar omvandlandet till olika typer av sockerarter (Svensson, 1995; Thomas, 

2013). Färg, jäsningsmetod och önskat restextrakt påverkar därför vilken typ av vatten (hårt - 

mjukt, surt - basiskt) man vill ha. 

2.2.2 Malt 

Ölets kropp kommer av malten (Svensson, 1995). Den bidrar även med de kolhydrater 

(sockerarter) som jästen livnär sig på samt omvandlar till alkohol, smakämnen och koldioxid 

under jäsningsprocessen (Svensson, 1995; Thomas, 2013). Malt tillverkas av spannmål, 

framförallt korn, som stöps och får gro under ett par dagar (Hornsey, 2013). Svensson (1995) 

menar att maltkornets främsta egenskap för ölbryggningen sett är bra grobarhet. Det är när 

kornet gror efter stöpningen som enzymer bildas kring groddens rot som hjälper till att 

omvandla stärkelsen till socker (Svensson, 1995; Thomas, 2013).  Ju mer enzymer som bildas, 

den främsta är amylas, desto lättare kan stärkelsemolekylerna brytas ned till mindre och 

förjäsbara sockermolekyler under bryggningsprocessen (ibid.). När kornet har groddats ska 

den torkas vilket numer sker i en kölna med varmluft (Svensson, 1995). Svensson (1995) 

hävdar att traditionellt sett användes rök från en öppen eld till denna process. Vilken 

torkningstemperatur som används påverkar maltens färg; ju högre temperatur desto mörkare 

färg (ibid.). Pilsnermalt, som används till ljusa öl, torkas kring 80°C menar Svensson (1995). 

Kring 100°C så får malten en mer rostad karaktär och används till halvmörka och mörka öl 

(Svensson, 1995). Wienermalt och münchnermalt är exempel på sådana. Om man låter 

enzymerna omvandla en del av stärkelsen till socker redan i mälteriet får man vid torkningen 
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karamellmalt då sockret karamelliseras vilket ger en aromatisk sötma till det färdiga ölet 

(Svensson, 1995; Thomas, 2013). Malt som torkas vid 250-300°C får en bränd karaktär och 

kallas färgmalt (Svensson, 1995). 

En del av malten kan ersättas mot någon annan sockerhaltig gröda såsom majs, ris eller 

vanligt socker i någon form och kallas då för råfrukt (Svensson, 1995; Thomas, 2013). Även 

andra sädesslag än korn kan användas som komplement till korn i ölbryggningen vilket ger 

olika typer av egenskaper till brygden (ibid.).  

2.2.3 Humle 

Humle används som ölets krydda och ger den beska smaken. Den tillhör släktet hampväxter 

och till ölbryggning används endast honblommor som kallas humlekottar (Svensson, 1995; 

Schiefenhövel & Macbeth, 2013; Kaiser, Medicus & Brüne, 2013). Det finns två 

smakgivande ämnen i humlekottar; den ena är alfahumulonsyra (alfasyra) och den andra är 

volatila, aromatiska ämnen (Svensson, 1995; Kaiser, Medicus & Brüne, 2013). Alfasyran är 

det som ger den beska smaken och kommer från humlens frömjöl - lupulin. Vidare bidrar 

ämnen i humlen till det färdiga ölets hållbarhet samt skummets hållfasthet (Svensson, 1995; 

Schiefenhövel & Macbeth, 2013). Tanniner som finns i kottarnas stjälkar gör att ölet klarnar 

lättare (Hornsey, 2013). Humlen tillsätts under kokningen av vörten och oftast sker det vid 

olika tidpunkter för att komma åt olika delar av humlens egenskaper. Den första givan förlorar 

mycket av sin aromatik och används för att lämna kvar alfasyra och därmed beska - kallas för 

bitterhumle (Svensson, 1995). Den humle som läggs in sent under kokningen kallas för 

aromhumle och lämnar i första hand kvar arom menar samma författare. Att torrhumla öl 

innebär att man lägger i humle efter avslutat kok och bidrar med mycket aromatiska ämnen 

(Svensson, 1995). Olika humlesorter har olika egenskaper vad gäller mängden alfasyra och 

smakkaraktärer som på olika sätt bidrar till ölets karaktär (Hornsey, 2013). 

2.2.4 Jäst 

Jästen består av mikroorganismer som, precis som tidigare nämnt, ombildar kolhydrater till 

alkohol, koldioxid och smakämnen. De vanligaste jästarterna är Saccharomyces cerevisiae 

samt Saccharomyces uvarum/Saccharomyces carlsbergensis vilka används vid överjäsning 

respektive underjäsning (Svensson, 1995; Schiefenhövel & Macbeth, 2013). Då jäst är en 

encellig mikroorganism så uppstår lätt mutationer vilket innebär att en mängd olika 
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jäststammar har uppkommit från dessa två ursprungliga som alla har sina speciella 

smakegenskaper (Svensson, 1995). 

 

2.3 Öltillverkning 

Det första steget i tillverkningsprocessen är att malten krossas och sedan blandas med vatten 

(Svensson, 1995; Thomas, 2013). Vattentemperaturen höjs stegvis från ca 40-50°C till 70-

80°C och detta förfaringssätt kallas mäskning (ibid.). Under processen bryter de enzymer som 

bildades vid mältningen ned kolhydraterna till olika typer av sockerarter som bildas vid skilda 

temperaturer (Svensson, 1995; Thomas, 2013). Sockerarter kan vara mer eller mindre 

förjäsbara och ger därför olika karaktärer till öl som kan matchas efter den stil man brygger 

menar Thomas (2013). Därför stannar man under mäskningen vid olika temperaturraster för 

att få just de sockerarter som man är ute efter (Svensson, 1995).   

Den färdiga mäsken lakas för att avskilja draven, som består av skalrester och andra fasta 

delar från malten. Det som blir kvar, sötvörten, består av vatten, maltsocker och andra ämnen 

som separerats ur malten såsom aminosyror, polyfenoler, mineraler och vitaminer (Svensson, 

1995; Thomas, 2013). Vätskan kokas med humle och kallas då stamvört (Svensson, 1995). 

Anledningarna till kokningen är flera; sterilisering, inaktivering av enzymer, utveckling och 

stabilisering av smak samt fysisk stabilisering för att undvika grumling i den färdiga ölen 

(Thomas, 2013). Efter kokningen kyls stamvörten ner och överförs till jästanken (Svensson, 

1995; Thomas, 2013). Där tillsätts jäst och processen där bland annat alkohol bildas påbörjas. 

Man talar om tre typer av jäsning; spontan-, över och underjäsning (Svensson, 1995; Thomas, 

2013). Vid spontan jäsning tillsätts ingen jäst menar Svensson (1995) utan man låter 

stamvörten infekteras av mikroorganismer som finns naturligt  i bryggeriet. Denna jäsning 

bildar öl som oftast är mycket torra, syrliga och fruktiga. Överjäsning innebär att jästen flyter 

upp till ytan under processens gång och ger öl som har en rik, mjuk och fruktig smak 

(Svensson, 1995; Thomas, 2013). Underjäsning innebär istället att jästen sjunker till botten 

och ger i sin tur ett öl som ofta har en ren och råvarupräglad smak (ibid.). 

Efter primärjäsningen som tar minst en vecka och sker vid olika temperaturer beroende på 

jäststam och vilka smakkaraktärer som efterfrågas så kyllagras ölet i fortsatt minst tre veckor 

(Svensson, 1995; Thomas, 2013). Detta för att bland annat fälla ut proteiner, mätta ölet med 

kolsyra samt mogna i smaken (Thomas, 2013). Det nu färdiga ölet kan innan tappning på 



12 

 

flaskor eller andra behållare filtreras och pastöriseras för att öka hållbarheten och göra det mer 

blankt (Svensson, 1995). 

 

2.4 Vad är smak? 

Bourdieu (refererad i Broady & Palme, 1993) menar att den främsta skillnaden när det 

kommer till konsumtion och preferens av olika födoämnen är smaken. Ordet smak har i det 

svenska språket två innebörder. Dels kan det betyda förnimmelse i munnen, dels kan det 

innebära uppfattning om vad som är vackert, passande och bra (Macbeth & Lawry, 1997; 

Harbottle, 1997). Mennell, Murcott och van Otterloo (1994, s. 8) uttrycker att "smak är 

kulturellt skapad och socialt kontrollerad". Smak för alkohol är därför något som inte säkert 

sker med automatik. Både Mennell (1996), Sigfridsson (2005), Willott och Lyons (2012) samt 

Lyons och Willott (2008) talar om att lära sig att använda alkoholhaltiga drycker, såsom öl, i 

första hand handlar om inlärning. Sigfridsson (2005) beskriver vidare att det handlar om att 

vänja sig vid dess lukt och smak. Utöver detta så sker denna inlärning parallellt med en 

insocialisering till vad Sigfridsson (2005, s. 58)  kallar för "samhälliga och/eller 

gruppspecifika" alkoholvanor. Ett sätt att vänja sig vid eller att lära sig att tycka om smaken 

av öl menar Sigfridsson (2005) är att använda sig utav smakdämpare eller smakdöljare. 

Genom att späda ut drycken med exempelvis läskedryck dämpas smaken av öl och det blir en 

strategi i inlärningen (ibid.). Att låta en välbekant smak agera mellanhand vid inlärningen är 

en annan strategi som kan användas (Sigfridsson, 2005). Exempelvis att välja dryck som 

påminner om något annat som man redan tycker om, ett sött vitt vin som påminner om saft 

eller cider.  

Orsaken till denna insocialisering är att mat och dryck används för att uttrycka 

grupptillhörighet, gruppidentitet samt relationer till andra grupper (Mennell m.fl., 1994). Viss 

mat och dryck är socialt accepterad för vissa grupper medan den för andra inte är det och 

fungerar på så vis som en disktinktionsfaktor (Gronow, 1997; Sigfridsson, 2005). Bourdieu 

(refererad i Broady & Palme, 1993) menar att könstillhörighet kan fungera som faktiska 

urvals- och uteslutningsprinciper, utan att det någonsin uttrycks. På samma sätt uttrycker 

Guptill, Copelton och Lucal (2013) att skillnader mellan könen ibland förstärks och korsas 

genom matvanor. 
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2.5 Manlig och kvinnlig smak 

Som individ ingår man i en mängd olika grupperingar som alla har olika normer och inom 

vilka man besitter olika positioner menar Lyons och Willott (2008). Man har därför en mängd 

olika könsidentiter som kan användas strategiskt i olika situationer (ibid.). Diskussionen kring 

kön och genus är sprunget ur en diskussion mellan det biologiska könet man och kvinna å ena 

sidan, och en social indelning av manligt och kvinnligt å andra sidan (Freedman, 2003). Ordet 

kön är på svenska kopplat till det biologiska genom betydelsen av bestämda kroppsdelar 

(Elwin Nowak & Thomsson, 2006). Freedman (2003) menar att det i sin tur har inverkat på de 

skilda roller, både socialt, kulturellt och historiskt, som kvinnor och män har förlänats med. 

De olika rollernas betydelse har i vidare mening tilldelat män och kvinnor olika positioner i 

samhället (ibid.). Hirdman (2001) benämner könens ojämlika position som genussystemet, där 

kvinnor i Sverige givits en underställd roll i förhållande till mannen. Det handlar därmed om 

aktiva handlingar, om än kanske omedvetna, och om en relation mellan könsrollerna vilket 

kan beskrivas som att göra kön (Elwin Nowak & Thomsson, 2006). De innebörder vi socialt, 

kulturellt och historiskt har tilldelat manlighet och kvinnlighet finns alltid med oss och det är 

genom det filtret vi ser på världen (ibid.). På samma sätt som kön kan inverka på 

dryckesvanor så kan handlingen att dricka alkohol ses som ett sätt att göra kön (Lyons & 

Willott, 2008). Då man gör kön så innebär det att maskuliniteter och femininiteter ständigt 

omskapas inom en kulturell och social kontext i och med den ständiga förändring som sker 

(Lyons & Willott, 2008). 

Manlighet och kvinnlighet är i alla kulturer associerade med specifik mat och specifika regler 

som kontrollerar dess konsumtion (Counihan, 2004; Douglas, 1999; Lyons & Willott, 2008; 

Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). Likadant menar Guptill m.fl. (2013) att det inom en 

kultur finns viss mat och vissa maträtter som anses kvinnliga respektive manliga. Den 

klassiska sociologen Bourdieu (2000) hävdar att olika smak för mat beror på hur man 

uppfattar kroppen och vilka effekter maten har på kroppen. Närmare bestämt på dess styrka, 

hälsa och skönhet. Fisk och frukt är mat som är opassande för män och är att anse som 

kvinnlig mat (ibid.). Anledningarna, menar Bourdieu (2000) är dels att det är lätt mat som inte 

är tillräckligt mättande, men även att frukt är pillig mat som mäns händer inte är anpassade till 

och som därmed sätter honom i ett barns situation. Fisk måste ätas på ett sätt som  motsäger 

det manliga sättet att äta; i små tuggor, försiktigt och med främre delen av munnen för att 

undvika benen (ibid.). 



14 

 

Öygard (2000) beskriver att män har funnits vara mer negativt inställda till att vilja prova och 

ta till sig ny mat än vad kvinnor är samt att ny och exotisk mat är populärare hos kvinnor än 

vad den är hos män. 

 

2.6 Manlig och kvinnlig smak för dryck 

Willott och Lyons (2012) beskriver att alkoholtypen som konsumeras inte är könsneutral utan 

att öl kraftigt associeras med maskulinitet. På samma sätt belyser van Beek (2013) att öl 

markerar de olika arenor som män och kvinnor befinner sig i och menar att öl är könskodat.  

Öl är en viktig del i den manliga världen och deras sätt att socialisera (Medina, 2013; 

Sigfridsson, 2005). I Sigfridssons (2005) avhandling förknippar hennes informanter öl som en 

manlig dryck och kopplas samman med manlighet. Mennell m.fl. (1994) menar att det utöver 

kulturella pro- och preskriptioner finns skillnader i reella konsumtionsmönster. I Mäkelä m.fl. 

(2006) studie om åtta europeiska länders alkoholvanor framkom att män föredrog öl som 

primär dryck medan kvinnor föredrog vin, med vissa undantag; i Finland föredrog även 

kvinnorna öl framför vin och i Tjeckien var öl och vin lika populärt. Att män föredrar öl och 

sprit medan kvinnorna föredrar vin, likör och fortifierat vin är något som även O'Doherty och 

Holm (1999) påstår. En annan distinktion är mäns och kvinnors preferens för olika öltyper 

(Mennell m.fl.,1994, s. 56): 

This is the region [North East of England] in which allegiance to ale, as distinct from the increasingly ubiquitous 

lager, remains strong. And it is men who sustain this allegiance, maintaining that the palate has to be developed. 

And a palate for ale is held to be an exclusive male attribute. Lager is for women (and ill-tutored youngsters). 

Learning to appreciate ale is a process that can effectively only take place in those bastions of English maleness, 

pubs and working men's clubs. 

Hall (2005) uppmärksammar i sin studie att mörk öl, som oftast är starkare smaksatt, 

kraftigare, mer kaloririk och uppfattas ha högre alkohol, i Storbritannien, Irland och 

Nordamerika anses som en typisk manlig dryck. I Tjeckien är könstereotyperna för öl det 

omvända menar samma författare. Trots att även tjeckisk mörk öl är kaloririkare än den mer 

humlade ljusa ölen så anses den som kvinnlig, mycket på grund av deras högre sötma. Även i 

Sigfridssons studie (2005) gjordes associationer på manligt respektive kvinnligt beroende på 

smak. Smaken av sött karaktäriseras som kvinnligt medan strävt och beskt hörde ihop med 

manliga drycker (Sigfridsson, 2005). Andersson (1980) menar att den söta smaken hänger 

samman med kvinnlighet genom estetiken, och menar då att det riktigt vackra är sött och 

tänker då på till exempel tårtor och bakverk. Andra exempel han ger är likörer som lyser och 
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glittrar i olika pasteller. Det söta, vare sig det är mat eller dryck, är i en måltid aldrig i 

huvudfokus utan kommer efter det som utgör basen eller grunden (Andersson, 1980). Samma 

författare belyser hur kvinnans sociala position i samhället har definierats på samma sätt; som 

mannens dekorativa efterrätt eller bihang. Genom synsättet att kvinnan är underordnad 

mannen blir de smaker som tillhör manlighet därmed överordnade kvinnliga smaker 

(Andersson, 1980). Ytterligare en aspekt som härrör från den underordnade positionen i 

samhället, menar Andersson (1980), är att kvinnor behöver skyddas från den beska 

verkligheten och därför socialiseras kvinnor och män till olika smaker.  

Manliga och kvinnliga drycker grupperas även efter alkoholstyrka; starka drycker anses 

manliga medan svagare drycker anses som kvinnliga (Sigfridsson, 2005; Andersson, 1980). 

Lyons och Willott (2008) har i sin studie studerat kvinnor på nya Zeeland och hur de 

definierar sin könsidentitet i relation till män genom alkoholkonsumtion. De menar att 

kvinnor tidigare drack lättare och alkoholsvaga drycker men att det nu genomgår en 

förändring mot att dricka mer som männen gör. Mennell (1996), Kjærnes (2001) samt 

Harbottle (1997) förklarar fenomenet genom att preferenser inte är statiska utan de förändras 

över tid. Ökningen av kvinnors alkoholkonsumtion kan ses som reflektion på kvinnors 

förändrade och höjda sociala position menar Lyons och Willott (2008). I deras studie talade 

informanterna om att kvinnors drickande var ett tecken på jämlikheten som numer rådde 

mellan könen. Emellertid, så ansågs kvinnors drickande mer negativt än männens (ibid.).  

En av informanterna i Sigfridssons studie (2005) benämnde det som vulgärt att bjuda en 

kvinnlig gäst på öl. Framförallt var öl något som de äldre, kvinnliga informanterna i samma 

studie sade sig att inte tycka om och heller inte drack. Medan de hos de yngre, kvinnliga 

informanterna fanns en mer blandad smakpreferens; några föredrog öl framför andra 

alkoholdrycker, andra tyckte egentligen inte om det men drack det ändå och åter andra drack 

det inte alls (ibid.). Samma mönster återkommer i Lyons och Willotts (2008) studie där endast 

4 av 16 kvinnliga informanter uppgav att de drack öl, att jämföra med de manliga 

informanterna där 14 av 16 uppgav att de primärt drack öl. 

Den ökande konsumtionen av öl hos nya zeeländska kvinnor mötte motstånd hos de manliga 

informanterna i Willott och Lyons (2012) studie som menade att det inte var ett kvinnligt 

beteende. I den mån kvinnorna accepterades att dricka öl av männen i studien så var det 

endast specifika märken vilket hör samman med de  'kvinnoöl' som började dyka upp på den 
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Nya Zeeländska marknaden (ibid.). Benämningen "girl's drinks" användes också i studien (s. 

337) för att beskriva drycker såsom alkoläsk, olika mixer av drycker samt vin. 

Pollock (2013) tar i sin studie om ölkulturen på Nya Zeeland upp att bryggare försöker att nå 

till konsumenter av båda könen genom att producera mer unik öl. Genom att frångå den 

vanliga variationen, att använda olika sorters humle, och istället fokusera på att brygga både 

lättare öl, isöl, citrussmakande öl eller öl som marknadsförs för sin 'chokladdoftande arom 

med en hint av karamell' eller sin 'söta och blommiga smak' är något som Pollock (2013) 

menar används för att locka både manliga och kvinnliga konsumenter. 

I Lyons och Willotts (2008) studie framkom att kvinnor som drack öl helst gjorde det ur glas 

och inte direkt ur flaskan eller en burk. På det sättet feminiserades sättet att konsumera öl och 

den högt maskulina drycken omvandlades därigenom till något som var acceptabelt att för en 

kvinna att dricka. Dryckens utseende matchade nu kvinnans utseende (Lyons & Willott, 

2008). 

 

2.7 Från dåtidens vardagsbryggande till dagens svenska ölscen 

Salomonsson publicerade 1979 sin avhandling om traditionell ölbryggning i Sverige genom 

att ingående studera det gotländska fenomenet dricka. Han förklarar hur det traditionellt var 

ett ensamt kvinnoarbete att brygga öl, där männens arbete sträckte sig till att bära vatten och 

ved, och det var i det närmaste otänkbart för en man att brygga öl. Salomonsson (1979) 

förklarar vidare att det skedde en tillbakagång av bryggandet under 1900-talet och att det var 

först under 1960-talet som det åter tog fart på Gotland. I denna nya fas tog man istället gärna 

hjälp av varandra och två till tre hushåll utförde ofta bryggningen tillsammans. Arbetet med 

att brygga dricka sågs då inte längre som ett nödvändigt ont eller som något påfrestande utan 

var numera en hobby (Salomonsson, 1979). Denna återupptagna bryggning sköttes framförallt 

av män och Salomonsson (1979, s. 150) jämför sysslan med "hemjäsning av vin eller 

extravaganta hushållssysslor". När matlagning har drag av offentlighet eller öppenhet står 

gärna männen för den (Ekström, 1990; Salomonsson, 1979). Att bryggningen kom att kopplas 

samman med fritidssysselsättning är viktigt för sammanhanget.  

När maten anses som mer än föda, när tillagandet görs till en hobby, då ställer husfar gärna upp. I vardagslag, då 

matlagningen inte innebär annat än att just laga mat, då överlåter han helst arbetet åt hustrun (Salomonsson, 

1979, s. 150). 
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I norra England finns det en stigande trend av real ale, både att dricka och starta upp 

bryggerier (Spracklen, Laurencic & Kenyon, 2013). Författarna (ibid., s. 312) menar att detta 

beror på det ökande intresset av lokala produkter och "riktig mat och dryck" vilket de menar 

exemplifieras av uppgången av craft brewing i Nordamerika. Den nya konsumenten menar de 

består av den yngre, medelklasshipstern. Personerna bakom bryggerierna och ölpubarna 

precis som medelklasshipstern var nästan uteslutande män (Spracklen m.fl., 2013). Kvinnor 

var i minoritet och fanns de så var de i sällskap med män. 

I Spracklens m,fl. (2013, s. 317) studie framkom att real ale-konsumenterna distanserade sig 

själva från "tonåringarna som dricker lager". Real ale sågs som ett tecken på autenticitet, 

riktig mat, lokalitet samt regionalitet (ibid.) vilket i förlängningen visade på god smak och 

distinktion (Bourdieu, 2000).  

Salomonsson (1979) menar att just synen och inställningen till drickat är det som har inverkat 

på bevarandet av bryggningen på Gotland. Han förklarar att de som även efter 1960 bryggde 

ofta såg drycken som något naturligt och typiskt för vardagen som inte var så mycket att orda 

om medan sällanbryggarna såg drickan som något väldigt gotländskt och benämnde den även 

med Gotlandsdricka. Likadant påverkade synen på drickat skillnader på vem som utförde 

sysslan. Bland de informanter som bryggde ofta var sysslan fortsatt utförd av kvinnan i 

hemmet och var en privat tillställning. Bland de som bryggde mer sällan och såg drickat som 

något mer speciellt som endast serveras på högtider och vid speciella tillfällen så hjälptes hela 

familjen åt vid bryggningen. Bland de som börjat brygga på sistone var det i första hand 

männen som bryggde och de diskuterade gärna recept och bryggningsteknik med varandra. 

Bryggning var något de var stolta över att kunna behärska och skänkte även en viss status 

bland likasinnade gotlänningar menar Salomonsson (1979). Bland dessa var bryggning av 

dricka mode (Salomonsson, 1979).  

2.7.1 Mode i öl 

Gronow (1997) å sin sida beskriver att mat har svårt att bli mode då en viktig del i modets 

cykel är förändring, där människor måste vara redo att revidera eller kassera gamla vanor. Det 

finns i alla matkulturer många starka traditioner och till och med saker som anses heliga vilket 

då skulle innebära att mode inte kan fungera fullt ut (Gronow, 1997). Modet skulle ha samma 

funktion som den socialt formade smaken - att hjälpa konsumenter att välja socialt accepterad 

mat och dryck (ibid.).  
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Det är inte endast i Englands norra delar som det syns en trendförskjutning från intresse av öl 

producerad av de stora bryggerierna mot öl från mindre bryggerier och en mer 

hantverksmässigt tillverkad produkt. Det händer i dagens Sverige också. 2013 gavs boken 

Mikrorebeller: Den svenska ölrevolutionen ut av Henningsson m.fl som försöker kartlägga ett 

antal av de mikrobryggerier som på kort tid har startats runt om i Sverige. Författarna talar om 

en revolution på den svenska ölscenen som de menar handlar om att ta Sverige tillbaka till hur 

det var innan den massproducerade ölen tog över. På 1950- och 1960-talen fanns det 

fortfarande småbryggerier i nästan varje svensk stad (Svensson, 1995) och Henningsson m.fl. 

(2013) menar att det är dit vi är på väg tillbaka. Både bredd och kvalitet har enligt Karlsson 

(2011) ökat avsevärt under de senaste åren. 1998 lanserade Nils Oscar en jubileumsöl som 

kostade 49:90 SEK vilket ifrågasattes kraftigt av konsumenterna menar samma författare. 

Idag är det å andra sidan inga problem att sälja öl i den prisklassen (ibid.).  

Ljus lager med lagom beska menar Systembolaget (2014c) har blivit en norm över hela 

världen, speciellt utanför de stora bryggarnationerna Tyskland, Tjeckien, Belgien och 

Storbritannien, och det har skett en likriktning. Samtidigt nämner de att det under senare år 

har märkts ett större intresse för ölkultur och den artrikedom som finns bortanför den 

internationella lagern. De beskriver den ökande uppkomsten av ölfrämjande föreningar, 

hembryggningen som närmast liknar en folkrörelse samt de olika ölmässor som finns 

runtomkring i Sverige och utlandet (ibid.). Mikro- och hantverksbryggerier menar de har 

blivit ett internationellt fenomen sprunget ur en motreaktion mot de stora bryggeriernas 

dominans på marknaden. Vilket även syns på försäljningssiffrorna då vi i Sverige idag köper 

allt mer lokalproducerad öl från mikrobryggerier (Systembolaget, 2014c). 

Salomonsson (2001) förklarar hur konsumenter allt oftare frågar efter spårbarhet och 

framställningssätt på varor de köper. Vidare även hur regionalitet, lokalitet, äkthet och 

traditionella tillverkningsmetoder blir viktiga urvalsord. Salomonsson (2001, s. 45) funderar 

kring om "the flavour of knowing" spelar in på upplevelsen av smaken, huruvida kunskapen 

om det man äter gör att det smakar godare.  

Sveriges bryggerier (2014) talar om det nya svenska ölundret och enligt Sveriges 

mikrobryggeriers (2014) medlemslista finns det idag åtminstone 115 mikrobryggerier runt om 

i Sverige. Orsaken till det förklaras med (Henningsson m.fl., s. 139): 
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Vi vill ha hantverksmässiga varor, vare sig det är jeans, bröd, möbler - eller öl. Äkta varor helt enkelt, gjorda 

med känsla och kärlek. Vi vill veta vem som har gjort ölen. Och var. Och gärna hur! 

Vilka som innefattas i grupperingen vi ovan är däremot något oklart. Samtliga av 

Mikrorebeller: Den svenska ölrevolutionens (Henningsson m.fl., 2013) intervjuade bryggare 

var män. Bryggarna, pubägarna och besökarna på den ölfestival som Spracklen m.fl studies 

baserades på var i huvudsak män. De få kvinnor som noterades var då i sällskap med män. 

Salomonsson (1979) menar att de gotlänningar som bryggde för hobbyns och inte 

husbehovets skull var män. Gronow (1997) hävdar även att kvinnor har tagit upp många 

maskulina vanor såsom att dricka och röka, men att de har gjort dem lättare och mer 

civiliserade. Om samma sak gäller för öl - hur vill då kvinnorna att den ska smaka? 

 

3. Syfte   

Syftet med studien är att undersöka om det finns en kvinnlig smakprofil för öl. 

 

4. Metod och material 

Avsnittet beskriver den kvalitativa metod som använts för materialinsamling samt hur 

materialet bearbetats med hjälp av innehållsanalys. 

 

4.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsstrategi. Med ett kvalitativt 

angreppssätt tas hänsyn till individens tolkningar av verkligheten och olika former av 

intervjuer är rimligtvis den vanligaste metoden (Bryman, 2011; Lantz 2013). Detta eftersom 

det lättaste sättet att få reda på människors uppfattningar är att ställa frågor, med andra ord 

prata med personen menar samma författare. Genom att låta informanten berätta med egna 

ord om det område som forskaren intresserar sig för fångas dess uppfattningar om ämnet och 

dess verklighet i datan (ibid.). Ämnen som är av komplex karaktär och som kan vara svåra för 

en amatör att förstå sig på kan vara problematiska att behandla i en enskild intervju enligt 

Lantz ( 2013). Under en gruppintervju kan informanterna istället dra nytta av varandra för att 

ställa frågor eller utveckla tankegångar gemensamt (ibid.; Jonsson, 2004b). Därför valdes 

fokusgrupp som  metod för denna studie. En fokusgrupp är en typ av gruppintervju där data 
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samlas in genom att en grupp informanter diskuterar kring ett av forskaren givet ämne (Lantz, 

2013; Jonsson, 2004b). 

 

4.2 Urval 

I studien har ett strategiskt urval använts men även ett bekvämlighetsurval har nyttjats. 

Urvalet skedde i två olika nivåer. Den första nivån bestod av att välja ut två olika grupper som 

skulle medverka i studien. Den andra nivån å sin sida bestod av att välja ut de informanter 

som skulle ingå i respektive grupp.  

Antalet två grupper sattes då det enligt Bryman (2011) inte är troligt att det räcker med endast 

en fokusgrupp för att kunna besvara studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. Risken med en 

grupp är att reaktionerna är specifika för just den gruppen medan alltför många grupper 

innebär slöseri med tid (Bryman, 2011; Wibeck, 2012). För heterogenitet valdes grupper som 

befann sig på två olika platser i Stockholm. Deltagargrupperna hade även olika medelålder för 

att få en mer samlad bild av den kvinnliga konsumenten och även en möjlighet att observera 

skillnader emellan ålderskategorierna (Wibeck, 2012). Grupperna blandades dock inte utan 

var homogena i sin åldersstruktur var för sig (ibid.). Gruppernas geografiska platser valdes 

utifrån författarens förförståelse i ämnet som en befintlig aktör inom fältet och man skulle 

därför kunna kalla urvalet för ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Antalet informanter i 

varje fokusgrupp sattes till fyra till fem personer. Orsaken var att vid detta antal undviker man 

att subgrupper bildas som talar med varandra samt att vissa mer tillbakadragna informanter 

inte kommer till tals alls som lätt händer om antalet informanter är för många (Wibeck, 2012). 

Likadant undviks att var och en av informanterna fungerar som medlare mellan de andra två 

om en grupp om tre informanter hade valts (ibid.). 

De informanter som valdes ut som studiens informanter tillhör urvalets andra nivå, som 

tidigare nämnts. För att urvalet skulle stämma överens med forskningsfrågorna valdes grupper 

bestående av endast kvinnliga deltagare (Bryman, 2011). Vidare styrde studiens syfte att både 

kvinnor som säger sig tycka om liksom de som säger sig inte tycka om öl eftersöktes. Enligt 3 

kap. 7§ i Alkohollagen (SFS 2010:1622) är minimiålder för att bli serverad alkohol på lokal 

18 år samt 20 år för köp av alkohol. Minimiåldern på informanterna sattes till 22 år för att 

försäkra sig om att informanterna hade kommit i kontakt med öl på ett naturligt sätt under en 

längre tid (Bryman, 2011). Ingen övre gräns sattes dock. Vilka informanter som valdes ut till 

studien berodde på deras lättillgänglighet samt uppvisat intresse för att delta i studien och kan 
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därför anses vara ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Båda grupperingarna är att anse 

som naturliga grupper vilket både underlättar rekryteringen till gruppen samt att alla 

informanter har lättare att ge sig in i diskussionen (Wibeck, 2012). 

 

4.3 Undersökningsinstrument 

Inför fokusgruppsintervjun bör frågan ställas vilken grad av strukturering som ska användas 

under intervjun (Bryman, 2011; Wibeck, 2012). Att som moderator endast ha en eller två mer 

övergripande frågeställningar passar lika bra in på metoden som att ha en färdig uppsättning 

frågor av mer strukturerad art (Bryman, 2011). I denna studie utformades en frågemall om 

fem teman, var och en hade ett antal underfrågor, som togs fram i diskussion mellan 

författaren och handledaren (se bilaga 3). Nedan följer resumering av temana: 

1. Konsumerar ni öl? 

2. Hur smakar en god öl? 

3. Hur smakar en mindre god öl? 

4. Vad tycker ni om prov * 

5. Upplever ni att öl är könskodat? 

Temana behövde inte gås igenom i ordning. Gick informanterna självmant in på ett av temana 

så ställdes inga frågor om det utan när ett ämne hade diskuterats så bockades det av (Wibeck, 

2012). Frågor ställdes när ett tema riskerades att hoppas över helt, för att sondera eller när det 

blev tyst under en längre tid (ibid.). En slutfråga av typen 'Är det något mer ni har tänkt på?' 

användes då Wibeck (2012) menar att det kan komma fram intressanta saker precis vid 

diskussionens slut. Under fokusgruppsintervjuerna användes stimulusmaterial i form av 

provsmak av olika öltyper. Wibeck (2012) menar att det är användbart för att få en givande 

diskussion speciellt i de fall när informanterna kan befinna sig på olika kunskapsnivåer i 

ämnet samt om ämnet är obekant för informanterna.  

 

4.4 Etiska regler 

I denna studie har de etiska principer som gäller för svensk forskning vad gäller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav följts (Bryman, 

2011). Se avsnittet för forskningsetisk planering för ingående information om hur de etiska 

principerna har efterlevts. 
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4.5 Förförståelse  

Önskan med denna uppsats är att visa på verkligheten såsom mina informanter ser den. När 

man på det sättet vill försöka förstå eller förklara ett fenomen blir frågan varför således  

väldigt viktig. Det finns sällan endast ett givet svar på den frågan varför forskarens 

förförståelse i ämnet kan resultera i varierande tolkningar (Fjellström, 1990). På samma sätt 

spelar tidpunkten för studien roll där det som anses som sanning idag kan vara osanning 

imorgon. Kunskaper fördjupas ständigt och nya ställningstaganden kan vara nödvändiga att 

dra. Genom att använda ett tvärvetenskapligt synsätt menar Fjellström (1990) att ett alltför 

ensidigt och snävt synsätt kan undvikas. 

Mina egna erfarenheter och förförståelse i ämnet är något som jag har reflekterat över. Min 

kunskap i ämnet, alkohol generellt och öl i synnerhet, vill jag beskriva som mycket god. Detta 

beror dels på att jag under snart tre år har studerat sommellerie, dels på tio månaders praktik 

på ett bryggeri men även på mitt grundläggande intresse för mat och dryck. Denna kunskap 

kan rimligtvis inverka på mina tolkningar och förståelse av empirin och det är därför mycket 

möjligt att en annan forskare skulle ha tolkat empirin annorlunda precis som Fjellström (1990) 

i stycket ovanför menade. Jag kan även känna en viss samhörighet med den yngre 

informantgruppen då jag befinner mig i nära ålder till dem, vilket kan ha medfört att den äldre 

informantgruppen kan ha förfördelats. Men i och med mitt val av fokusgruppsintervjuer som 

metodval anser jag att jag har kunnat undvika att själva intervjusituationen blir alltför 

subjektiv då det är gruppen själv som för diskussionen framåt och inte jag som intervjuare. 

Vad gäller analys av empirin har fokus legat på att lyfta fram informanternas syn på manligt 

och kvinnligt, deras tycke och smak för att visa på verkligheten så som de ser den och mitt 

eget tyckande har i möjligaste mån undertryckts. 

 

4.6 Pilotintervjun 

En pilotintervju genomfördes för att få en uppfattning om hur väl frågorna var formulerade 

samt hur väl de gick att förstå (Bryman, 2011). Ett andra syfte var att testa så att 

inspelningsutrustningen fungerade väl. Enligt Bryman (2011) samt Wibeck (2012) är det att 

föredra att spela in fokusgruppsintervjuer då moderatorn behöver rikta fokus till den pågående 

diskussionen för att kunna ställa följd- eller sonderingsfrågor vid behov. Samma författare 

menar även att det annars kan vara svårt att uppfatta allt som sägs samt vem som säger vad av 

deltagarna. Pilotintervjun utfördes som en individuell intervju. Informanten valdes genom 
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bekvämlighetsurval av tidsmässiga samt geografiska skäl. Då informanten var av samma kön 

samt ålderskategori som studiens övriga informanter var urvalet även strategiskt, vilket Lantz 

(2013) menar är värdefullt i en pilotintervju. Informanten fick samma informationsblad samt 

information innan intervjun som utgick till deltagarna i fokusgruppsintervjuerna. Efter 

intervjun evaluerades frågemallen kort.  

 

4.7 Genomförande av fokusgruppsintervjuerna 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av fokusgruppsintervjuerna; från intervjutillfällena på 

plats till analys av materialet. 

4.7.1 Fokusgruppsintervjuerna 

Båda intervjuerna genomfördes kvällstid under en vardag. Den första intervjun, med den 

yngre fokusgruppen, hölls hemma hos intervjuaren för att vara i en miljö som uppmanar till 

samtal och trygghet. Det fanns vid tidpunkten för intervjun inga andra människor närvarande 

för att undvika distraktioner. Den andra intervjun, med den äldre fokusgruppen, hölls i en 

pub/festlokal som hade lånats för kvällen av en lokal företagare. Även denna lokal valdes för 

att gynna samtal men även för dess avskildhet från andra människor. Ingen av miljöerna var 

att anse som idealiska ur provningssynpunkt då tillgång till dagsljus eller artificiellt neutralt 

ljus samt ljusa underlag saknades (Svensson, 1995). Därutöver gjordes inga restriktioner 

gällande användning av parfym eller röklukt (ibid.). Anledningarna var att provningen endast 

fungerade som stimulus för samtalet och att den sensoriska upplevelsen av ölen var sekundär, 

det var samtalet som skulle gynnas.  För att skapa en positiv relation  mellan intervjuare och 

informanter samt en fri atmosfär för en bra diskussion samtalade vi inledningsvis innan en 

kort spontan inledning till intervjun gjordes av intervjuaren (Wibeck, 2012). Informanterna 

påmindes om att intervjun skulle spelas in samt att deras deltagande var frivilligt och att de 

närhelst kunde välja att avbryta. För att lättare kunna särskilja informanternas röster fick de 

när inspelningen började säga sitt namn.  

När intervjuerna startade bars samtliga ölprover, redan upphällda i glas, in av intervjuaren till 

intervjulokalen. Proverna bestod av nio olika sorters öl (se Urval av ölsorter till provning samt 

genomförandet vid intervjutillfällena) där varje informant fick ett glas av varje sort. Totalt 

bestod proverna av 36 glas. Informanterna fick själva bestämma i vilken ordning de provade 

ölsorterna förutsatt att samtliga provade samma öl. Förutom att de fem teman gicks igenom 
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under intervjuerna ställdes sonderings- samt uppföljningsfrågor under båda intervjuerna. 

Intervjuerna pågick under 98 respektive 131 minuter. 

4.7.1.1 Urval av ölsorter till provning samt genomförandet vid intervjutillfällena 

Svensson (1995) menar att det är viktigt att inte prova för många öl vid samma tillfälle och 

hävdar att vissa sensoriker sätter den övre gränsen till sex prover. För denna studie valdes 

dock att nio olika öl skulle ingå i provningen efter diskussion med Anders Kotz, ansvarig 

bryggare på Adelsö bryggeri AB. Det antalet medförde att provningen inte skulle bli 

ohanterlig för informanterna att särskilja proverna åt och samtidigt skulle en tillräckligt stor 

variation finnas för att matcha och kontrastera det som i den teoretiska bakgrunden menades 

vara kvinnliga respektive manliga smaker. De ölsorter som valdes ut att ingå i provningarna 

var Corona Extra, R.E.S.P.E.C.T. Stout, La Trop, Lindemans Apple, Hoegardeen Wit, Sierra 

Nevad Torpedo IPA, Yeti Imperial Stout, Sofiero Original samt Redemption Pale Ale (se 

bilaga 4). 

För provningen valdes enhetliga, kupade glas på fot men då syftet med provningen inte var att 

bedöma ölen sensoriskt valdes standardiserade ISO-glas bort från kravspecifikationen. Glasen 

smalnade dock av upptill för att dofterna skulle koncentreras och var naturligtvis helt rena 

(Svensson, 1995). Glasen var även tydligt märkta med bokstäverna A-I, enligt Jackson (2009) 

är det vid sensoriska tester mer vedertaget att använda ett mer avancerat system med 

tresiffriga koder som märkning. Fördelen med ett sådant system är att provarna inte har 

samma tendens att försöka urskilja ett system med kodningen då Jackson (2009) menar att 

koderna är alltför abstrakta för att hitta mönster i. Valet att i denna studie ha bokstavskodning 

istället grundar sig på att syftet med provningen inte var ett sensoriskt test utan skulle fungera 

som stimulus och ge ett mer omfångsrikt och berikat samtal. Syftet med de olika proverna var 

att de skulle diskutera dem och jämföra varandras åsikter och det hade, bedömde jag, förvirrat 

provarna att hålla reda på koder istället för ett antal bokstäver. Därför valdes detta mer 

förenklade kodningssystem. 

Svensson (1995) menar att det för de flesta öltyper är viktigt att bedöma skummet då det 

innehåller ett koncentrat av ölets doft och smak. Svensson (1995) menar däremot att det i 

praktiken är svårt att genomföra en provning där samtliga öl är upphällda precis innan 

provningen. I denna uppsats valdes även att samtliga prover skulle ställas fram samtidigt till 

fokusgruppen vilket förde med sig att upphällningen i glas skedde en timme innan provningen 
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startade. Tiden från upphällningen till provningens början förvarades glasen i kylskåp som 

höll 8 °C. Detta är inte optimalt för ölens doft och smak som börjar nedbrytning och oxidering 

vid kontakt med syre (Hornsey, 2013) men var av praktiska skäl nödvändigt. Dessutom var 

proverna till endast för stimulus för att informanterna lättare skulle kunna diskutera smak och 

jag bedömde därför att det för denna provning inte skulle påverka intervjuns kvalitet att ölen 

var upphälld i förväg. Svensson (1995) menar att alla öl i en provning bör hålla samma 

temperatur. I denna studie kan provningsordningen grupperna emellan skilja sig då respektive 

grupp själva får välja i vilken ordning de vill prova ölen. Det medför att temperaturen kan 

komma att skilja sig mellan olika prover grupperna emellan då temperaturen i glaset stiger 

snabbt vilket då kan påverka hur smaken upplevs av grupperna (Svensson, 1995). Respektive 

grupps initiala preferens, diskussionen som kommer att ske inför val av provningsordning 

samt en mer avslappnad stämning valdes däremot framför total kontroll av provningen då, 

som tidigare nämnt, proverna endast var för stimulus. Provningsvolymen var en deciliter som 

Svensson (1995) menar är en lagom provningsmängd för öl och som samtidigt innebar att 

glasen inte fylldes till mer än en tredjedel.  

Eftersom provningsordningen bestäms av fokusgrupperna själva så kan inte hänsyn tas så att 

proverna testas i smak- och alkoholordning. Resultatet kan därför bli att den starkaste eller 

mest bittra ölen provas först vilket kan påverka hur efterkommande öl upplevs av 

informanterna. Däremot undviker jag på detta sätt att informanterna automatiskt antar att de 

starkaste och mest bittra ölen kommer sist om provningsordningen skulle varit fastställd av 

mig som forskare (Svensson, 1995). För att inte informanterna skulle färgas av den 

"information och känsla som förpackningen förmedlar" provades alla öl blint (Svensson, 

1995, s. 18).  

4.7.2 Transkriberingen 

Efter varje avslutat intervjutillfälle lyssnades det inspelade materialet igenom för att få en 

översikt över vad som sagts under inspelningen. Bryman (2011) menar att transkribering av 

fokusgruppsintervjuer är mer tidsödande än vad transkribering av enskilda intervjuer är på 

grund av dess komplexitet att förutom hålla reda på vad som sägs även måste reda ut vem som 

säger det. För att inte glömma så mycket av det som sades under intervjuerna skedde 

transkriberingen inom fem dagar från intervjutillfället (Wibeck, 2012; Bryman, 2011). 

Transkribering kan enligt Wibeck (2012) ske i olika nivåer beroende på vilken analys man vill 
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göra av materialet. För denna studie valdes att ändra det talade språket till skriftspråk, 

exempelvis blir 'sen' i transkriberingen 'sedan' medan 'mej' blir 'mig'. 

4.7.3. Innehållsanalysen 

Efter genomförd fokusgruppsintervju skrevs de första intrycken samt tankarna som 

uppkommit under och efter intervjun ned. På så vis påbörjades databearbetningen redan under 

intervjufasen och tankar och frågor som dykt upp under första intervjun kunde tas med till den 

andra. 

Det transkriberade materialet från vardera intervju analyserades sedermera. I korthet syftar 

analys av kvalitativ data till att koda det insamlade materialet, dela upp det i mindre enheter 

och söka efter mönster eller trender (Wibeck, 2012). Genom att utgå från studiens syfte ska 

kategorier uppstå ur datan (Bryman, 2011).  

För att få en övergripande bild av intervjuerna lästes den utskrivna, transkriberade rådatan 

först igenom (Bryman, 2011). Därefter gjordes en andragenomläsning under vilken 

kontinuerliga anteckningar gjordes i marginalen över sådant som föreföll intressant och 

värdefullt för analysen (ibid.). På detta sätt kunde jag leta efter återkommande teman eller 

diskurser som sedan kunde analyseras och tolkas (Jonsson, 2004b). De återkommande teman 

och diskurser som uppkom ur materialet klipptes ihop till samlade textavsnitt tillsammans 

med kritiska citat. Dessa teman, eller koder som de även kan kallas, tolkades därefter vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att man dels redogör för kopplingar mellan olika koder. Dels 

reflekterar kring vilken betydelse resultaten har för den ursprungliga frågeställningen samt 

den teoretiska bakgrunden (ibid.). 

 

4.8 Forskningsetisk planering 

Här klargörs den forskningsetiska planering som gjorts efter de etiska principer som tidigare 

nämnts; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Informanterna ska upplysas om undersökningens syfte och metoder för att uppfylla detta krav 

(Bryman, 2011). Vidare ska de även informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de 

närsomhelst har rätt att hoppa av (ibid.). För att tillgodose informationskravet fick samtliga 

informanter i studien ett informationsbrev (se bilaga 2) att läsa tre till sju dagar innan 

undersökningen skulle äga rum så att de hade tid att ta ett informerat beslut.  
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Samtyckeskravet 

Kravet innebär att informanter har rätt att själv bestämma huruvida de vill medverka i 

undersökningen eller inte (Bryman, 2011; Wibeck, 2012). Genom att informanterna, efter att 

först ha fått informationsbrevet, tackade ja till att medverka i studien ansågs samtyckeskravet 

som uppfyllt.  

Konfidentialitetskravet 

Informanterna i studien ska behandlas med konfidentialitet och sådan information som kan 

röja någons identitet har i undersökningen kodats till att endast visa vilken av de två 

grupperna informanten tillhör samt dess ålder för att underlätta analysen (Bryman, 2011; 

Wibeck, 2012). Vidare kommer materialet från intervjuerna att förvaras hemma hos 

uppsatsförfattaren så att obehöriga ej har tillträde till informationen (ibid.). 

Nyttjandekravet 

Den information som samlas in från informanterna får endast användas i föreliggande 

undersökning i enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

  

5 Resultat  

I resultatet redovisas de åtta kategorier som framstod vid analys av intervjumaterialet. För att 

tydliggöra varje kategori har signifikativa citat valts ut ur intervjumaterialet likväl som en 

sammanfattande textdel över det som funnits betydande vid analys av intervjumaterial. 

Fokusgruppen med de yngre informanterna kommer att benämnas A1-A4, och gruppen med 

de äldre informanterna B1-B4.  

 

5.1 Tydlig bild av vad öl är 

Informanterna har en tydlig bild vad de anser att öl är som en ljus, lagom besk dryck med 

mycket kolsyra och som serveras kall. Sinnebilden är en Norrlands Guld med skäggiga män i 

rutiga skjortor. Informanterna talar bland annat om att: 

Jag gillar den [A]. Av alla de vi testat nu så är det den här som är mest som öl. (Informant A2) 

Som en stor stark på krogen. (Informant A3) 
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Båda grupperna talar även mycket om hur ölen de provar förhåller sig till den bild de har av 

vad öl är. När provet inte stämmer överens med bilden så uppstår ett omedelbart ogillande för 

provet. Däremot omvärderar båda grupperna snabbt sitt initiala tyckande när de tänker att 

provet är en dryck frånkopplat begreppet öl: 

Tänker jag öl så tänker jag att den ska vara lite kraftigare i smaken. Då blir den här blaskig men tänker man 

bara dryck. Och bara är helt öppen för det, då tycker jag det var jättegott. (Informant B1) 

 

5.2 Status 

Öls status påverkar informanternas konsumtion både vad gäller tillfällen och sorter. Båda 

grupperna menar att vin är något som de konsumerar när det är festligare tillfällen och när de 

ska äta finmat. Emedan öl är något som dricks till vardagligare mat: 

Jag tror att det handlar mycket om image. Att vin är mer för finsmakare medan öl är lite mer dodgy. (Informant 

A1) 

Likväl jämförs proverna ofta med vin för att belysa att provet är olikt vad de förväntar sig från 

en öl eller för att göra proverna drickbara. Behandlar de ölen som att det vore en typ av vin så 

menar informanterna i studien att det finns ett tillfälle att konsumera drycken. Om de istället 

behandlar drycken som en öl så är den odrickbar.  

Informanterna pratar även om olika typer av ölkulturer: 

Och så finns det ju två olika ölkulturer. Dels finsmakarna och dels de som bara dricker Pripps Blå och tycker det 

är löjligt med något annat. Och de ska ju bara ha den ljusa lagern. (Informant B3) 

Båda grupperna av informanter tar upp vad deras partners tycker om för öl: 

Perre, han gillar öl som inte smakar så mycket.(Informant B4) 

Det här blaskiga som vi smakade först? (Informant B3) 

Ja, det väljer han. (Informant B4) 

Men det gör nog Karl också. Han väljer aldrig mörk öl. Vår kompis Dave är engelsman och brukar köpa hem 

mörk öl men det brukar han inte vilja dricka. (Informant B3) 

I den yngre gruppen beskriver de även att informanterna själva är mer benägna att prova olika 

öl än vad deras partners är: 

Nä, men jag provar ofta olika öl för att jag tycker det är kul men Jakob uppskattar nog den mesta ölen. 

(Informant A3) 
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5.3 Uppskattade smaker och karaktärer 

Grupperna beskriver hur en uppskattad öl både är smakrik med mycket eftersmak samtidigt 

som den inte ska vara för mycket så att man tröttnar på smaken. Fruktighet och blommighet är 

karaktärer som beskrivs gillande. Uppskattat är också det söta och syrliga: 

Det är nog att det är lite sött. Syrligt. Och så är det lättdrucket, jag har svårt med beska. (Informant B3) 

Kopplat till det söta och syrliga är också att det ska vara en naturlig smak. Drar det åt det 

artificiella påminner drycken för mycket om det som dracks i ungdomen och uppfattas inte 

som något positivt. En god öl är ljus snarare än mörk och har inte alltför mycket beska i sig. 

Att ölen är ljus hänger samman med att informanterna uppskattar lättdrucken öl: 

Så jäkla gott för det var så lätt och inte alls så där tungt och illamåendeframkallande som en del öl kan vara. 

(Informant A1) 

 Ytterligare en aspekt på lättdrucken öl är att det god är när det inte smakar öl: 

Men vi har inte provat det som är min favorit, körsbärsöl. Som är så fantastiskt gott! Ska man ha fördomar om 

tjejöl så är ju det verkligen en sådan. (Informant B2) 

Men blir inte den väldigt söt? (Informant B1) 

Nej, men det är inte så mycket ölsmak i den. (Informant B2) 

Viktigt är också att ölen serveras kall och att det är skum på den. Däremot får ölen inte vara 

för kall då den då tappar smak. Storleken på ölen spelar även in där mindre storlekar uppfattas 

mer gillande än större då informanterna menar att de inte dricker öl lika fort som män gör och 

att ölen både blir för varm och tappar i kolsyrehalt om mängden är för stor. De menar att 

storlekar på 25 till 33 cl är lagom för att de ska hinna dricka ölen såsom den är tänkt att 

drickas. En informant i den yngre fokusgruppen tar ofta upp ekologisk öl som något hon 

gillar, hon nämner då inte att det är något särskilt med smaken som hon uppskattar utan 

snarare just det faktum att den är ekologisk. Något som den yngre gruppen diskuterar gillande 

är svensk öl och då framförallt från platser de ha en relation till eller som ligger nära deras 

bostadsort eller hemort: 

Man kan ju associera öl med platser, typ jag gillar verkligen Visby bryggeri [Gotlands bryggeri] för jag gillar 

verkligen Gotland. Det kan ju vara så enkelt att man associerar en öl med en plats som man tycker är jättenice. 

(Informant A3) 

Vet inte om jag alls tänker så, tror jag tänker mer på flaskan. Att den är fin och rund. (Informant A4) 
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Jag tänker att små ställen vill man gärna gynna, för de är bra på det de gör. Estetiken är viktig för den styr vad 

man köper. (Informant A3) 

Jag tror att det är så att jag gärna testar det som är nära. Det känns roligare att testa något mikrobryggeri. 

(Informant A4) 

 

5.4 Ej uppskattade smaker och karaktärer 

Det beska är det som informanterna är mest avogt inställda till och det som påverkar mest hur 

lättdrucken en öl anses vara av informanterna. Framförallt är det de mörkare ölen som anses 

ha mest beska i sig av informanterna vilket de ofta kopplar samman med karaktärer såsom 

kaffe, lakrits, rök och tobak. Informanterna uppskattar varken en öl som har för mycket smak 

men heller inte en öl som anses alltför lätt och rentav smaklös: 

Vad är det som är ointressant då?(Informant B1) 

Det är inge just någon smak. (Informant B4) 

Som en ölbrustablett typ. Men det var väldigt snyggt. (Informant B2) 

Alkoholen nivå påverkar också informanternas gillande där en högre och framförallt icke 

integrerad alkohol, som beskrivs som stickig och spritig, påverkar gillandet negativt. Ölets 

viskositet, som delvis är en produkt av dess alkoholstyrka, får inte vara för hög så att ölen 

upplevs som tung på tungan: 

Nä, det tycker inte jag heller men den [H] är tung att svälja. Det är lite för mycket sirap. (Informant A3) 

Är det själva känslan? (Intervjuaren) 

Ja. (Informant A3) 

Själva känslan skulle kunna få vara tunnare, den är ju inte trögflytande men den känns tyngre. (Informant A2) 

Jag tror att jag hade uppskattat den här mer om det var lite mindre av sirapskänslan. (Informant A3) 

En annan känsla informanterna beskriver som tung och jobbig är att viss öl ger dem en 

mättnadskänsla vilket de undviker: 

Framförallt är den här [D] perfekt om man har glömt käka middag och måste ha någonting i magen för den ger 

ju verkligen den här middags-feelingen.(Informant A4) 

  

5.5 Inlärning 

Båda grupperna resonerar kring att de har lärt sig att dricka öl. Informanterna menar att öl inte 

har en smak de instinktivt och omedelbart har tyckt om. Istället har de tränat sig till att tycka 

om smaken precis som de menar att de tränar på att tycka om sushi eller ruccola. Orsaken till 

deras vilja att lära sig att tycka om öl handlar för informanterna om att tillhöra en viss grupp. 
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Dricker man inte öl är man inte riktigt med i gruppen och informanterna uppger att det har 

handlat om att de bara har bestämt sig för att lära sig tycka om öl: 

Och man vill ju gärna vara en del av det här hänget så då lär man sig. Man lär sig att dricka öl så att man kan 

känna sig som en del i tårtan. Jag tror att det är mer det än manligt och kvinnligt. Man vill vara med som en del 

i helheten. (Informant A3) 

Samtliga informanter menar att den första träningen bestod av att lära sig tycka om ljus öl och 

att de därefter har utvidgat sina vanor:  

Ja, för mig har det nog gjort det. För att jag vänjer mig vid olika smaker och nyanser och kan uppskatta det 

beska i en mörk öl. Från början så skulle det bara var det ljusaste men så tyckte jag att det var lite klent så då 

gick jag på lite mörkare. Man lär sig, absolut. (Informant B1) 

Av de totalt åtta informanterna som har deltagit i studien är det endast en som säger sig inte 

dricka öl normalt sett. Däremot tar hon upp att hon kan dricka öl utblandat med läsk: 

Jag dricker inte öl. Jag brukar dricka när jag är i Tyskland, då dricker jag mörk öl med Cola. (Informant B3) 

 Under intervjuns gång gör hon ofta liknelser mellan det aktuella ölprovet och olika öldrinkar 

som hon brukar dricka i Tyskland. Träningen att lära sig uppskatta olika sorters öl upphör inte 

bara för att man lärt sig tycka om ljus öl. För varje ny sort uppger informanterna att de måste 

ta sig över en smaktröskel. Viljan att testa nya ölsorter kommer dels från vad som skrivs i 

medier och råd från personal på Systembolaget men framförallt från olika bekanta: 

Jag tror ju ofta att det är så att man hör någonting i från någon. Typ min polare drack den här ölen så då måste 

jag själv testa och även fast man inte själv tycker att den är god så pinar man ju igenom sig det för att man är 

fett cool. Vilket är helt sinnesrubbat men det är ju så det fungerar. (Informant A2) 

 

5.6 Kvinnlig smak för öl 

Informanterna menar att det inte finns kvinnlig och manlig smak utan att det handar om 

fördomar. De resonerar kring om det skulle finnas biologiska skillnader mellan könen som 

skulle påverka att män och kvinnor uppskattar det beska respektive det söta olika men 

kommer fram till att det verkar orimligt: 

Det är svårt att tänka sig varför det är så att kvinnor ska tycka om det söta och lättdruckna för det kan ju inte 

sitta i smaklökarna. (Infromant B2) 
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Trots att de menar att det bara handlar om fördomar så gör informanterna kopplingar mellan 

kvinnligt och manligt för proverna de testar. Det är i huvudsak upplevelsen och utseendet på 

drycken som kopplas samman med manlighet respektive kvinnlighet: 

Finns det annars öl som vänder sig speciellt till kvinnor? Eller speciellt till män? (Intervjuaren) 

Jag skulle ju säga Corona som kvinnligt. (Informant A2) 

Det är ju lite kvinnligare för det är lite chicare men den där limebiten i. Men jag ser också den där stekaren på 

Stureplan som dricker den så det kan ju egentligen lika gärna vara en kille som dricker den. Men den är lite 

chic. Det är något med limebiten. Om ni hänger på min tanke om att det skulle vara lite grabbigt och sunkigt 

med öl så är den ändå lite mer chic. (Informant A1) 

Kvinnliga smaker menar informanterna är sådant som är sött och lätt. Det får inte vara för 

beskt och inte för alkoholstarkt. Även färgen på ölen spelar in och ju ljusare ölen är desto mer 

kvinnlig uppger informanterna att den är. De som är mörka till färgen upplevs som jobbiga 

och alltför mättande och hör tillsammans med det beska, tunga och mustiga till den manliga 

smaken enligt informanterna. 

Fruktighet och blommighet är något som uppskattas av informanterna i båda grupperna. En av 

informanterna i den äldre fokusgruppen uttrycker en avsaknad av hennes favoritöl vilket 

belyses med nedan, även tidigare använt, citat: 

Men vi har inte provat det som är min favorit, körsbärsöl. Som är så fantastiskt gott! Ska man har fördomar om 

tjejöl så är ju det verkligen en sådan. (Informant B2) 

Men blir inte den väldigt söt? (Informant B1) 

Nej, men det är inte så mycket ölsmak i den. (Informant B2) 

Att det är hennes favorit beror på att den saknar den distinkta ölsmaken som hon menar är det 

beska. Istället finns det en balans mellan det söta och syrliga. Likväl uppskattar hon färgen i 

den klarröda körsbärsölen. Informanterna talar även om att det ligger en prestige i vilken öltyp 

man tycker om. För att vara en riktig ölkännare så ska man tycka om att dricka mörk öl. En 

informant i den yngre fokusgruppen beskriver att det visar på smarthet att tycka om mörk öl 

som hon då menar skulle visa på att man är vuxen karl. Trots att hon är kvinna.  

Ja, det är manlighet för att den är robust och inte så lätt och fruktigt som den första [G]. För den är en total 

tjejdrink. Och det här går emot allt genus som jag normalt står för. Men den här [D] är manlig för den är tung 

och svår och avslagen och bara en riktig karl vågar ta sig igenom hela. (Informant A1) 

Likväl beskrivs begreppet En stor stark som något gubbigt, manligt och grabbigt men att det 

inte påverkar huruvida de dricker den typen av öl eller inte. 
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5.7 Sociala konventioner 

När sociala konventioner diskuteras beskriver grupperna hur de är påverkade av sin bakgrund 

och uppväxt när de väljer dryck och vad de tycker om: 

Det är inrotat. Jag tänker på hur man är uppväxt. Jag är ju uppväxt i ett ganska borgerligt hem och där var det 

mycket middagar och representationsmiddager. Och mamma och pappa hade mycket fester om det inte var 

något med jobbet och då dracks det vin, måttligt, till maten. Sedan efter maten skulle det drickas punsch och 

sedan var det drinkbrickan med ginflaskor och sådant. Men det var för herrarna, damerna fick ta påfyllning på 

punschen. (Informant B1) 

Det skulle vara lite sött, lite likör. Det där söta. (Informant B2) 

Ja. (Informant B1) 

Och det tycker inte jag är så gott efter maten, det där söta. (Informant B3) 

Och innan då drack de ju whisky. Allt var ju efter ett speciellt mönster och det var speciella regler. Jag vet ju att 

mamma gillade whisky men det drack hon ju aldrig i de där sammanhangen utan bara när mamma och pappa 

var ensamma. (Informant B1) 

Då är det ju konvention. (Informant B2) 

Ja, det var inte riktigt fint. Det kan jag också känna. Jag gillar ju whisky och om man är hemma hos någon och 

bara ʻVill du också ha whisky?ʼ ʻNä...ʼ. (Informant B1) 

Fast du är jättesugen? (Informant B2) 

Ja, jag föredrar ju det om det bjuds på något sötare. Eller före champagne. (Informant B1) 

Att de dricker öl beskrivs av en informant i den yngre gruppen som att hon skulle ha en 

bakomliggande tanke om att det är en manlig grej och att det därför skulle vara coolare som 

hon uttrycker sig (Informant A1). En annan informant i den yngre fokusgruppen beskriver hur 

våra normer för hur killar och tjejer ska bete sig påverkar vilken dryck man väljer: 

Det handlar bara om den här lilla normen som vårt samhälle har byggt upp att det här ska tjejer dricka och det 

här ska killar dricka och då övar man bara upp sig inom det som är ens fack. (Informant A4) 

De beskriver hur det finns mer av en manlig ölkultur precis som alkohol i övrigt, framförallt i 

tidigare generationer. Vilket de då skulle påverka deras egen syn på alkohol och öl då männen 

ligger steget före som de uttrycker sig i den äldre fokusgruppen. Att öl anses manligt eller 

kvinnligt skulle därför vara avhängt vilken generation man tillhör. De yngre informanterna 

drar en gräns vid 60-årsåldern där de menar att öl bara tillhör männen. Även i deras egen 

generation ser de skillnader beroende på hur ens bekantskapskrets ser ut: 

Eller om man är en vanlig tjej och sitter där med benen i kors och sitter där och dricker sitt vin. (Informant A3) 
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De som är litegrann åt det hållet vill vara mogna vuxna kvinnor som gärna är lite överklass också de sitter ofta 

då när de tar bilder till sin Instagram, för det är oftast så man träffar de här människorna. Då sitter alltid 

killarna med sin bärs och tjejerna med sitt glas vin. I min krets är nog alla lite; ʻVem bryr sig?ʼ (Informant (A4) 

Den äldre fokusgruppen diskuterade kring hur man som tjej ser ut när man dricker öl och att 

det skulle vara olika accepterat att stå med en öl beroende på vart i Sverige man ursprungligen 

kommer ifrån:  

Det kan jag märka fortfarande att om man gillar öl och är tjej så är det ʻJa, men du är ju från Norrland så det 

är ju inte så konstigt.ʼ. Och att tjejer kanske inte väljer öl på krogen för att de är rädda att verka lite manliga 

liksom. (Informant B4) 

Ja, det kan nog ligga något i det. Att det är lite grovt så att dricka öl, då  är man lite i grabbarnas liga. 

(Informant B1) 

Den yngre gruppen talar också om hur förväntningar påverkar vilken dryck de väljer. En av 

informanterna beskriver en situation där hon menar att hon gjort tjejiga saker hela dagen 

tillsammans med en kompis såsom att shoppa och då avslutar med att gå till en bar. Hon 

menar då att hon förväntas fortsätta det tjejiga spåret och beställa ett glas vin: 

Om jag beställde en öl nu så kommer jag ju självklart att ta min öl för det var det jag ville ha men man påverkas 

ju ändå av det för att man får någon sorts kritik för att vi ska ju faktisk sitta och ta en cigg och ett glas vin nu 

men det går ju lika bra med vilken dryck som helst oavsett om det är en öl, en drink eller ett glas bubbel eller om 

det är kaffe - det spelar ju ingen roll men får man den här ifrågasättningen så börjar ju man ändå fundera på 

olika saker med alkoholen överlag. (Informant A3) 

 

5.8 Tillfället styr valet av öl 

Båda grupperna beskriver vilka tillfällen som det aktuella provet skulle passa in i när de 

diskuterar huruvida de gillar provet eller inte. Uttryck som festöl, fördrinksöl, efterrättsöl, 

sommaröl, loungebarsöl och sippöl beskriver inte endast platsen som ölen konsumeras på utan 

även sättet den dricks på: 

Det är en perfekt sippöl men jag skulle nog aldrig... (Informant A4) 

Klunka i mig. (Informant A2) 

Kriterierna som ställs på ölen beroende på tillfälle blir därför olika: 

Om jag är ute på en pub och vet att jag ska dricka en öl då blir det en mörk. Om jag ska dansa och ta en öl och 

vet att jag ska dricka många då blir det en stor stark för det är lättdrucket. Då går det ner liksom. (Informant 

B4) 
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Under vilka former som någon föreslår att kompisgänget ska ses under signalerar på samma 

sätt vilka förväntningar som ställs på kvällen. Detta är framförallt tydligt i den yngre 

fokusgruppen: 

Men det handlar mer om vad man säger, det kan lika gärna vara någon som sitter och dricker öl när vi dricker 

drinkar. Det handlar mer om vilka begrepp för vad kvällen är planerad att bli. Så är det i alla fall i min krets, 

om vi säger att vi ses och tar en öl då tar vi en öl, eller två eller tre eller fyra. Och visst man kanske sitter på den 

där baren till den stänger men vi går inte vidare, oftast inte. Men om man är sådär att ʻShit ikväll går vi ut och 

dricker drinkar!ʼ då kan man ändå dricka öl hela kvällen men då vet man att den här kvällen kommer bli 

ungefär såhär. (Informant A4) 

Något båda grupperna diskuterar är skillnaden i känsla mellan att dricka ur burk, flaska eller 

glas. Alla informanter utom en i den äldre gruppen har svårt att dricka ur burk då de anser att 

det förstör upplevelsen och smaken av ölen. Den informant som uppger att hon gillar det 

motiverar det med att: 

Jag är ju från Norrland. Annars gillar jag tunna glas. (Informant B4) 

Ska informanterna i den äldre gruppen dricka ur flaska menar de att det är viktigt att det är en 

riktigt ljus och kall öl som då bara dricks för att släcka törsten. Även den yngre fokusgruppen 

talar om skillnaderna i upplevelse mellan öl som serveras i flaska eller burk, där burken är 

sunkigare som de uttrycker sig. De resonerar även kring att det skulle vara mer vuxet att 

dricka öl ur glas och att dricka ur flaska eller burk signalerar hemmafest under ungdomsåren. 

Det är bara den äldre fokusgruppens informanter som diskuterar glasens utformning som 

något som spelar in på hur god ölen upplevs: 

Det blir skillnad med ett bra glas. Jag vet vi hade förut ett glas som Daniel hade fått någonstans som jag alltid 

ville ha om jag skulle dricka öl. Han blev alltid lite grinig när jag skulle ha det för det gick inte in i 

diskmaskinen, och jag bara men då diskar väl jag det för jag ska ha det glaset. Det blev så mycket godare då. 

(Informant B1) 

I Tyskland har de sådana höga smala glas som är jättegoda att dricka ur. (Informant B3) 

Det är också mina favoriter, har några som är smalare nedtill och så blir de bredare. (Informant B2) 

Hemma kan det också bli vinglas. (Informant B1) 

Jag kan också gilla de här från IKEA som man kan dricka både te och kaffe i. Stora och breda? (Informant B2) 

Duralexglas? (Informant B3) 

Ja, det är det väl va? Det är distinkt att dricka ur dem. (Informant B2) 
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6 Diskussion 

Avsnittet diskuterar först studiens resultat utifrån bakgrundslitteraturen med avsikt att besvara 

studiens syfte. Därefter följer metod- och materialdiskussion samt en evaluering av de 

forskningsetiska ställningstaganden som har gjorts för studiens räkning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Här tas resultaten från fokusgruppsintervjuerna upp och diskuteras mot den tidigare 

litteraturen.  

6.1.1 Den internationella lagern som norm  

Informanterna i både den äldre och yngre fokusgruppen talar om öl med den ljusa lagern som 

utgångspunkt. När de tänker på öl samt när de diskuterade de olika proverna gjordes ofta en 

jämförelse mellan det som de tänkte att öl var och det prov som de för stunden provade. Öl 

symboliserar för informanterna en ljus dryck med lagom beska, mycket kolsyra samt att den 

ska serveras kall. Systembolaget (2014c) beskriver det här fenomenet med att det har skett en 

likriktning inom ölnäringen där just den internationella lager som informanterna beskriver har 

blivit norm. Det är kring denna likriktning som en motreaktion just nu håller på att ske menar 

samma organisation. Informanterna i båda grupperna, men i synnerhet i den äldre, hade 

svårare att automatiskt bryta sig ur denna norm utan deras instinktiva reaktion när de provade 

en öl som på ett eller annat sätt skilde sig kraftigt från hur en ljus lager upplevs var att ogilla 

provet med anledning av att det inte smakade öl. Det var först när de flyttade provet från 

kategorin öl till kategorin dryck som provet kunde bedömas vilket tyder på att normen kring 

vad öl är, hur den ser ut, doftar och smakar sitter hårt rotat i oss. Man kan också argumentera 

för att kunskapen kring vad öl egentligen är därmed är låg då lager endast är en av elva 

öltyper, som vardera har upp till elva undertyper, enligt Svenska Hembryggareföreningen 

(2014).  

Kunskapsglappet kan möjligtvis härledas till att smaken fungerar som den enskilt största 

avskiljaren mellan människors konsumtion och preferens enligt Bourdieu (refererad i Broady 

& Palme, 1993). Smaken agerar därför som normgivare och talar om vad som är passande och 

därmed gott (Macbeth & Lawry, 1997; Harbottle, 1997). När provet som informanterna 

provar inte passar in i normen för vad öl är i deras smakvärld smakar det således inte gott. 

Vilket Mennell, Murcott och van Otterloo (1994) beskriver som att smak är skapad inom 

kulturens gränser och även socialt kontrollerad inom samma gränsland.  
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6.1.2 Träning för att bli en del av gemenskapen 

Samtliga informanter i studien uppger att de inte tyckte om öl och dess smak och doft första 

gången de testade utan att det är något som de har lärt sig att uppskatta med tiden. Mennell 

(1996), Sigfridsson (2005), Lyons och Willott (2008) samt Willott och Lyons (2012) 

beskriver det här som att människan genomgår en inlärning och att det bygger på att vänja sig 

vid doften och smaken. Likadant handlar inlärningen om att bli en del av något, att bli en del 

av en grupp i samhället eller kompisgäng som agerar på samma sätt (Sigfridsson, 2005). En 

av informanterna beskrev att hon började dricka öl för att vara en del av hänget, som hon 

uttryckte det. Genom att dricka öl blev hon en del av gemenskapen. Detta samstämmer väl 

med hur Sigfridsson (2005) menar att alkohol i allmänhet är en social dryck, när människor 

dricker alkohol tillsammans infinner sig en gemenskap och samvaro mellan personerna. Att 

dricka något som avviker fungerar därför som att tacka nej till gemenskapen och samvaron.  

Alla informanter pratar om att träna sig att tycka om olika smaker som de förknippar med öl 

och menar att de började med att försöka lära sig att tycka om ljus lager. Efterhand har de vant 

sig vid och börjat uppskatta fler smaker och nyanser som kan finnas i öl andra än lager och 

har på så sätt vidgat sin smakvärld. Att påbörja smakträningen med ljus lager kan bero på att 

ljus lager är normen för öl (Systembolaget, 2014c). Man tränas som individ in i en smakvärld 

och likt att man genom att iaktta och härma sin omgivning lär sig vad som ingår i kategorin 

mat torde man på samma sätt lära sig vad som ingår i kategorin öl (Jonsson, 2004a). Varje 

utveckling av smakvärlden innebär dock att en smaktröskel måste passeras. Informanterna 

menar att viljan att utvecklas delvis kommer från medier och råd från Systembolagspersonal. 

Detta korrelerar med hur Gronow (1997) beskriver att modet kan fungera som hjälpmedel för 

att utröna vad som är en kulturellt accepterad dryck. Informanterna uppger att den största 

drivkraften för att utvidga sin smakvärld är deras bekanta. De beskriver hur de vill dricka det 

som deras, på området, mer inlästa och kunniga bekanta dricker. Genom att dricka samma 

sorts dryck visar man tillhörighet och relation till den person eller grupp av personer som man 

ser upp till eller vill tillhöra och distinktion till andra (Mennell m.fl., 1994; Gronow, 1997; 

Sigfridsson, 2005). 

En av informanterna beskriver hur hon egentligen inte tycker om öl men gärna dricker den 

utblandad med Cola vilket Sigfridsson (2005) skildrar som att använda sig av vad hon kallar 

för smakdämpare eller smakdöljare. En annan strategi som Sigfridsson (2005) menar att man  

kan använda är att låta en välkänd och redan uppskattad smak agera som mellanhand för att 
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lära sig något nytt. Samma informant var intressant nog den som uppskattade prover som var 

söta och syrliga mest av informanterna, vilket då skulle liknas vid de prover som mest 

överensstämmer i smak- och doftkaraktär med läsk. 

6.1.3 Kulturell prägling 

Hur informanterna förhåller sig till alkohol påverkas av deras sociala gemenskaper. Resultatet 

visar bland annat den egna familjens relation till alkohol tenderar till att gå i arv. De båda 

grupperna beskriver hur deras uppväxt har påverkat hur de fortfarande gör sina val av dryck 

samt deras preferens. En informant ur den äldre informantgruppen beskriver hur hon idag kan 

tacka nej till whisky som erbjuds då det under hennes uppväxt inte var en socialt accepterad 

dryck för kvinnor att dricka i sällskap med andra människor. Vilket dels visar på att dryck 

skulle vara socialt accepterat för vissa grupper men inte för andra och att även kön är en sådan 

distinktionsfaktor (Gronow, 1997; Sigfridsson, 2005; Bourdieu (refererad i Broady & Palme, 

1993)). Det visar också på att informantens gillande inte bara är individuellt skapat utan 

påverkas av hur hon ser på sig själv och hur andra ser på henne (Jonsson, 2004a).  

Grupperna diskuterar även hur det finns en bakomliggande tanke om att öl är en manlig dryck 

och att det därför skulle vara en finare dryck än de drycker som anses tillhöra kvinnor. Lyons 

och Willott (2012) beskriver just att öl kopplas samman med maskulinitet och van Beek 

(2013) menar att öl utmärker kvinnors och mäns olika arenor som de lever i. Att öl skulle vara 

en finare dryck på grund av dess koppling till män och manlighet kan bero på kvinnors sociala 

position i förhållande till män såsom Andersson (1980) har beskrivit den. Kvinnor, menar 

han, fungerar som mäns dekorativa efterrätt eller som deras bihang och därmed blir de smaker 

som kvinnor uppskattar något som socialiseras till samma underställda position. De manliga 

smakerna å sin sida agerar som måltidens huvudfokus. Värt att notera är att det är 

informanternas tankar om vad öl är som faller in i den manliga arenan, alltså deras idé om att 

öl är en ljus lager.  

Informanterna beskriver även hur manliga och kvinnliga skillnader i val av dryck är något 

som de har socialiserats in i på grund av samhällets normer. De beskriver hur de har tränats att 

tycka om drycker som ligger inom det kvinnliga facket. Vilket stämmer överens med vad 

Counihan (2004), Douglas (1999), Lyons och Willott (2008) samt Wright, Nancarrow och 

Kwok (2001) beskriver som att det alltid finns kulturspecifika regler samt mat och dryck som 

hör samman med antingen manlighet eller kvinnlighet. Att bryta mot reglerna blir att bryta 
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med ditt kön samtidigt som handlingen att dricka blir ett sätt att göra kön (Elwin Nowak & 

Thomsson, 2006; Lyons & Willott, 2008).  

Kvinnornas benägenhet att jämföra proverna med vin kan vara ett tecken på att öl som 

dryckestyp inte är kulturellt accepterat för kvinnor i samma utsträckning som för män. Att då 

likna ölprovet till en vintyp de normalt sett dricker blir ett sätt att rättfärdiga varför och i 

vilken sammanhang den manliga drycken skulle kunna bli kvinnlig och därmed accepterad att 

dricka (Lyons & Willott, 2008). På samma sätt diskuterar kvinnorna hur man som tjej ser 

manlig ut när man står med en öl i handen. Att det blir grovt, som en informant uttryckte sig, 

och att kvinnor kanske undviker öl för att de inte vill verka manliga. Att undvika öl blir därför 

att slå vakt om sin femininitet. Det skiljer sig från hur informanterna i Lyons och Willotts 

(2008) studie feminiserade öl genom att dricka ur glas, istället för burk eller flaska, för att på 

så vis matcha dryckens utseende bättre med deras eget utseende.  

Både att jämföra med vin samt att diskutera hur personens upplevda femininitet förändrades 

beroende på vilken dryck man håller i var något som bara den äldre åldersgruppen 

diskuterade. Lyons och Willott (2008) upptäckte i sin studie att kvinnorna hade börjat dricka 

mer som männen gör och att det i sin tur skulle ha berott på kvinnans mer jämlika sociala 

position till män. Detta kan även ha inverkat på den yngre informantgruppen i denna studie, 

vad som anses vara manligt och kvinnligt samt vad som anses som manliga och kvinnliga 

drycker är föränderligt (Mennell, 1996; Kjærnes, 2001; Harbottle, 1997). Därför kan det för 

den äldre informantgruppen fortfarande finnas regleringar i deras kvinnliga smakvärld för vad 

som är en kvinnlig dryck medan det för de yngre kan finnas helt andra regleringar. Om 

kvinnans sociala position inte är som mannens bihang för den yngre informantgruppen så kan 

det därför inverka på deras smakpreferenser (Lyons & Willott, 2008). En annan förklaring till 

varför den äldre gruppen jämförde med vin skulle kunna vara att det finns skillnader i 

konsumtionsmönster grupperna emellan. Det är möjligt att det finns en skillnad i primärt val 

av dryck, där den yngre föredrar öl medan den äldre föredrar vin precis som det fanns 

kulturella skillnader i Mäkelä m.fl. (2006) studie länder emellan. Även i Sigfridssons (2005) 

studie sågs tecken på ett sådant fenomen då det var fler yngre än äldre som uppgav att de 

drack och tyckte om öl än äldre. Dock var detta inte något som frågades efter under 

intervjuerna och kan därför inte diskuteras närmare. 
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Den yngre informantgruppen talade om kompisars och umgängeskretsens inverkan på val av 

dryck. De talade om att de såg en skillnad mellan deras generation och den äldre i vilken öl de 

menade att öl allmänt sågs som en manlig dryck, som har diskuterats ovan. I deras egen var 

det mer beroende på hur umgängeskretsen fungerade. De talade om den vanliga tjejen som 

sitter med benen i kors och hennes kompisar i vilken krets de menade att uppdelningen mellan 

kvinnligt och manligt fortfarande fanns. De yngre informanterna resonerade såldes kring att 

det utöver samhälliga förändringar också finns gruppspecifika beteenden där normer lever 

kvar (Sigfridsson, 2005). 

6.1.4 Öl som kod 

Den yngre informantgruppen diskuterar hur öl blir en kodning för hur kvällen kommer att bli 

och menar då att bestämma att man går ut och tar en öl signalerar till kompisgänget hur 

mycket pengar som kommer att spenderas, på vilket sätt samt och hur länge man kommer att 

umgås. Det är inte nödvändigt att det är öl som kommer att drickas utan beskriver endast 

umgängesformerna. Att istället bestämma att kompisgänget ses för att dricka drinkar 

signalerar på samma sätt något annat till de berörda. 

Båda grupperna satte etiketter på ölproverna för att dels bedöma huruvida de tyckte om ölen 

eller inte men även för att ge en indikation på tillfället och sättet som ölen kan drickas på. 

Sippöl och loungeöl beskriver en öltyp som tar lång tid att dricka och som gärna får innehålla 

fler och mer komplexa smaker. En festöl är det motsatta, ska vara ljus, lätt och snabbdrucken. 

Båda dessa öltyper framgår av gruppernas diskussioner att de är normalstora i 

serveringsstorleken. Fördrinksöl är gärna något som är lätt spritsigt och fyller samma funktion 

som ett glas mousserande. Efterrättsöl är däremot något som till dess karaktär gärna påminner 

om en efterrätt; är söt, kan vara tyngre i munkänsla och serveras i mindre volym samt något 

varmare än övriga öltyper. Den här indelningen eller etikettering är inget jag funnit stöd för i 

tidigare forskning. En hypotes jag har är att det kan handla om ett rättfärdigande av att ta in 

ölen i den kvinnliga smakvärlden. Genom att beskriva hur ölen ska konsumeras berättigar 

informanterna att de inte behöver konsumera ölen på samma sätt som män gör. Det finns en 

underliggande föreställning, visar mitt resultat, att öl ska konsumeras snabbt och i stora 

mängder oavsett öltyp och alkoholstyrka. Mennell (1997) menar att kvinnor och män av både 

fysiologiska samt kulturella skäl har olika stor aptit för mat och dryck. Han menar då att 

aptiten påverkar hur kvinnor ska äta och dricka mindre mängder och mer utvalt än vad män 

ska göra. Att då dricka öl enligt normen blir att dricka som män gör. I förlängningen innebär 
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etiketteringen av en öl en feminisering av densamma (Lyons & Willott, 2008). Av samma 

skäl föredrog informanterna öl som serveras i mindre volymer. Den mindre mängden öl 

speglar kvinnornas utseende (Lyons & Willott, 2008) men tillåter dem även att dricka i 

samma tempo som män och upplevelsen av ölen torde därför vara lika dem emellan. 

Informanterna menade bland annat att med en liten serveringsvolym behålls kolsyran, kylan 

och smaken bättre och de kan dricka ölen som den är tänkt att drickas. 

6.1.5 Öl som statusmarkör 

Det finns en motsättning i hur informanterna ser på öl och dess image. Dels talar 

informanterna om, som tidigare diskuterats i avsnittet Kulturell prägling, att öl skulle vara en 

finare dryck för att den tillhör den manliga arenan. Å andra sidan talar informanterna om att öl 

och vin har olika status på så sätt att öl är något som konsumeras mer till vardags och vin när 

det är festligare tillfällen och till finare mat. På samma sätt ser informanterna att det finns två 

olika ölkulturer som signalerar olika status. Den ena är de som benämns som finsmakare 

medan den andra kulturen är de som endast dricker internationell lager. Dessa två ölkulturer 

som informanterna pratar om är förbehållet män och antyder att det skulle finnas 

klasskillnader i smak för olika typer av öl. Informanterna nämner att liknande uppdelning 

även finns för kvinnor, men att det istället inte beror på klasskillnader utan på genus. Det 

finns en prestige, och därmed status, att tycka om att dricka mörk öl. En informant i den yngre 

gruppen kopplar samman att tycka om mörk öl med att man visar att man är en vuxen karl, 

oavsett könstillhörighet. Att det skulle bero på att mörk öl är svårare att tycka om och att det 

därför skulle krävas mer av personen. Uttalandet tyder på att det skulle krävas mer än en 

kvinna förmår uppbringa, från den sociala position som kvinnor innehar i vårt genussystem 

(Hirdman, 2001). Det tyder också på ett synsätt att kvinnor har utvecklat skilda 

smakpreferenser till skillnad från män genom att de har skyddats från den beska verkligheten 

som män ska tränas in i (Andersson, 1980).  

6.1.6 Kvinnlig exotism 

Informanterna har på olika vis lyft fram närstående personer och relationer, framförallt har 

kvinnornas partners diskuterats. Syftet har varit att berätta vad deras partners tycker om som 

ofta skiljer sig från deras egna preferenser och då i synnerhet att deras män inte har velat 

prova nya sorters öl utan håller sig till de sorter de vet att de tycker om. Medan kvinnorna 

själva gärna provar olika och nya sorters öl. Detta korrelerar väl med Öygards (2000) fynd att 

män synes vara mer negativt inställda till att vilja prova och även ta till sig ny mat och nya 
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smaker emedan kvinnor synes vara det motsatta. Å andra sidan menar informanterna att om 

de inte tycker om ölen så ger de den istället till sin partner som de menar kan dricka de flesta 

ölsorter även om de inte uppskattar smaken.  

6.1.7 Ekologiskt, regionalt och lokalt samt det svenska ölundret 

Den yngre fokusgruppen diskuterade kring ekologisk öl som något de gärna dricker och 

tycker om. I deras fall var det inte specifikt smaken de diskuterade gillande utan istället 

faktumet att ölen var ekologisk. De förde även in diskussionen på svensk öl och menade att de 

associerade öl till platser de tyckte om och var mer benägna att prova öl från svenska 

mikrobryggerier, i synnerhet om de låg nära deras hem- eller bostadsort. Salomonsson (2001) 

resonerar kring om kunskap om det man dricker gör att det smakar godare vilket då skulle 

förklara den yngre informantgruppens preferens för det lokala och det ekologiska. 

Salomonsson (2001) och Spracklen m.fl. (2013) menar vidare att det idag finns en strävan 

mot äkthet och det regionala och lokala, att veta vad det är man dricker. Att det ekologiska 

och lokala inte är något som den äldre gruppen nämner torde därför kunna ses som en 

förskjutning i generationsgruppernas normer om man drar resonemanget långt. Att på detta 

sätt ytterligare reglera vad som ingår i god smak genom att kunna härleda ursprunget hör 

samman med det som Sveriges bryggerier (2014) kallar det svenska ölundret, med andra ord 

den motreaktion som finns till den internationella lagern och de stora bryggerier som 

producerar dessa. 

6.1.8 Balans 

Av den tidigare forskningen framgår att det till den manliga smaken räknas karaktärer såsom 

strävhet och beskhet och att dessa karaktärer är något som kvinnor därmed skulle ha svårare 

att uppskatta (Sigfridsson, 2005; Hall, 2005). Studiens resultat visar delvis på att detta 

fenomen stämmer då informanterna ofta diskuterade prover de inte tyckte om med anledning 

av att de var för beska. Framförallt gällde detta mörk öl där upplevelsen av humlebeskan 

tillsammans med brända karaktärer från malten, såsom kaffe, lakrits, rök och tobak, upplevdes 

för besk. Däremot visar studiens resultat att det inte är den faktiska, mätbara beskan i provet 

som informanterna har svårigheter med då två av studiens öl med mest beska i (Prov C samt 

E) räknades till informanternas favoriter. Istället är det när den upplevda beskan sticker ut 

som informanterna ogillar provet. Med andra ord är det en obalanserad beska som inte ingår i 

den kvinnliga smakvärlden.  
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På samma sätt fungerar ölets alkoholstyrka. Sigfridsson (2005) och Hall (2005) menar att öl 

med låg alkoholstyrka tillhör den kvinnliga smakvärlden medan öl med högre alkoholstyrka 

tillhör den manliga. Informanterna diskuterar, likt de gjorde med beskan, att de inte uppskattar 

ickeintegrerad alkohol som ger en stickig och spritig smak och därmed när provet upplevs 

innehålla för mycket alkohol. Men det är inte den faktiska alkoholprocenten informanterna 

har svårt för då en av studiens prover med lägre alkoholprocent ansågs mest spritig och 

därmed inte uppskattad (prov G).  

En hög viskositet, som delvis är en produkt av dess alkoholstyrka, är också något som 

informanterna visade svårigheter kring att tycka om. Det gjorde ölen tung och svårdrucken. På 

samma vis uppskattades heller inte öl som gav dem en mättnadskänsla. Både en hög viskositet 

och mättnadskänsla var något som informanterna fann i de mörka ölsorterna. Karaktärerna 

kan kopplas samman med hur Bourdieu (2000) sätter samman kvinnlig och manlig smak med 

hur man uppfattar kroppen samt vilket effekt maten har på densamma. Till kvinnlighet hör lätt 

mat som inte ger mättnadskänsla vilket resulterar i att studiens mörka öl fallerar på båda 

punkterna. Balans gäller även för hur smakrik ölen ska vara. Informanterna uppgav ett 

ogillande för öl som de menade var alltför smaklös men uppgav också att alltför smakrik öl 

var något som de fort tröttnade på. En skillnad fanns däremot grupperna emellan, då den 

yngre gruppen lättare kunde acceptera en smakrik öl då de kunde hitta tillfällen de passade in. 

De yngre informanterna var även mer benägna att dricka olika öl under en kväll och de kunde 

därför varva öl med olika smakkaraktärer och svårighetsgrader.  

6.1.9 Det goda är när det inte smakar öl 

När informanterna beskrev en god öl så var en viktig aspekt att den inte skulle smaka öl. 

Istället beskrevs karaktärer som fruktighet och blommighet som något positivt, ölen skulle 

smaka något och inte endast bestå av humlebeska och maltighet. Lång eftersmak uppskattades 

likaså. Det fruktiga kunde gärna komma från naturliga frukter, och den naturliga smaken till 

skillnad från en artificiell bedömdes gillande. Fruktighet och blommighet kan härledas från 

humlingen av ölet, genom att använda sorter som är fruktiga och blommiga i stilen sent i 

tillverkningsprocessen får ölen en sådan karaktär (Svensson, 1995; Hornsey, 2013; Kaiser 

m.fl., 2013). Andra möjligheter att utveckla en fruktig öl är beroende på jäsningsmetod, 

jäststam och jäsningstemperatur (Svensson, 1995). Fruktighet kunde även gärna höra samman 

med en söt och syrlig öltyp enligt informanterna, men var inte nödvändigt. Syrlighet i en öl 

kommer av spontanjäsning som jäsningsmetod, eller av uppodlade stammar av densamma 
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(Svensson, 1995). Karaktärerna som nämns ovan hör samman med att ölen blir en lättdrucken 

produkt som dricks kall och gärna i mindre serveringsvolym. Informanterna uppskattade när 

ölen de drack behöll kyla, kolsyrenivå och skum och med en mindre serveringsvolym menade 

de att de hinner dricka ölen som den är tänkt att drickas. Även ölets färg spelar in på 

informanternas gillande, där ljus öl upplevs som vackrare än mörk och där rosa eller röda 

toner upplevs positivt. Andersson (1980) påtalar hur den kvinnliga smaken hör samman med 

estetiken genom dess koppling till det vackra och nämner hur kvinnlig dryck ofta lyser och 

glittrar i olika pastellfärger. 

 

6.2 Metod- och materialdiskussion 

För att kunna bedöma kvaliteten i en studie menar Bryman (2011) att det är viktigt att vissa 

kriterier efterlevs. För en kvalitativ studie är relevanta kriterier eller utvärderingsbegrepp 

tillförlitlighet, spårbarhet, transparens, trovärdighet samt överförbarhet (Örebro universitet, 

2014). Utvärderingsbegreppen diskuteras i följande avsnitt med utgångspunkt ur metod- och 

materialdelen. 

6.2.1 Metodval 

Wibeck (2012) menar att en fara som kan finnas vid fokusgruppsintervjuer är att 

informanterna inte säger vad de tycker och tänker på grund av grupptryck eller att de bara 

säger det som är socialt accepterat. På samma vis menar samma författare att informanter kan 

avstå från att dela sina personliga åsikter om ett ämne, eller som kan vara risken i 

föreliggande studie, om ett provsmak av ren artighet. Dessa risker kan därför ha en negativ 

inverkan på studiens trovärdighet. Valet av naturliga grupper, som var vana att umgås och 

diskutera olika ämnen, visade sig vara klokt. I båda grupperna kunde informanterna diskutera 

obehindrat och det fanns inga tecken på grupptryck då det bland annat uppstod olika tycke 

och smak kring proverna och informanterna visade olika ståndpunkter kring vissa frågor. För 

att undvika att informanterna av ren artighet skulle prata väl om proverna som fanns med 

under intervjuerna så talade jag om under den information som gavs innan intervjun startade 

att syftet med provsmaken var att de skulle tala fritt om vad de tyckte om och inte tyckte om 

med proverna. Jag upplevde heller inte att någon av informanterna i någon utav grupperna 

sade sig tycka om ett prov av artighet då samtliga hade minst ett prov som de uttalade sig 

negativt om. Stimulusmaterialet, i form av de nio ölproverna, fungerade väl under 

intervjusituationen. De lättade upp stämningen och gjorde att samtalen flöt på väldigt bra. 
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Informanterna kunde med lätthet förklara vad de tyckte om och tvärtom när de hade ett prov 

att förhålla sig till och kunde på samma gång även dra paralleller till vad de dricker privat 

samt berätta historier av olika slag och uppfyllde därför sitt syfte. 

6.2.2 Urval 

Den homogenitet som valdes i och med att båda fokusgruppernas informanter var bosatta i 

Stockholm har bidragit till studiens överförbarhet. Det ställdes inga krav på gillande av öl hos 

studiens informanter för att på så sätt få till en mer nyanserad diskussion med informanter 

med olika tyckande och personligheter, vilket Bryman (2011) menar är önskvärt med ett 

strategiskt urval. Av de åtta informanter som deltog i studien var det dock endast en som sade 

sig inte tycka om öl. Det bör rimligtvis ha medfört en snedfördelning i resultatet baserat på 

informanternas grundläggande tyckande i jämförelse med hur en för Sverige representativ 

urvalsgrupp hade sett ut och resonerat. Däremot styrdes urvalet mot att ha naturliga grupper 

av informanter, och valdes framför en för Sverige representativ urvalsgrupp. Orsaken var att 

passiviteten hos en eller flera informanter förhoppningsvis skulle minska på detta sätt. Genom 

naturliga grupper så är informanterna vana vid varandra och har lättare att öppet prata inför 

varandra och stå för egna åsikter vilket ökar studiens trovärdighet (Wibeck, 2012). Bryman 

(2011) menar att fokusgrupper kan vara svåra att organisera på så vis att man ska få samtliga 

informanter att kunna ställa upp på intervjun på den avtalade tiden. Därför rekryterades fem 

stycken informanter till vardera fokusgrupp, i det fall någon av informanterna skulle få 

förhinder skulle intervjun ändå kunna genomföras med fyra informanter istället. Användandet 

av ölprover under intervjun var utöver deras funktion som stimulusmaterial även en form av 

belöning som skulle uppmuntra till att komma till intervjutillfället (Bryman, 2011). I båda 

grupperna blev det ett bortfall på en person, vilket då medförde att grupperna bestod av fyra 

informanter vardera och därför ändå kunde genomföras som planerat. 

Medelåldern i fokusgrupperna var 23 respektive 45 år vilket å ena sidan resulterade i skilda 

åsikter på grund av ålder. Invändningar kan göras mot att flera ålderskategorier saknas, det 

hade varit intressant att se hur grupper med andra medelålder uppfattar smak på öl för att få en 

mer översiktlig bild av den kvinnliga smaken av öl.  

6.2.3 Materialdiskussion 

De för studien utvalda ölen har levt upp till det syfte de skulle tjäna. Resultatet har visat på 

varierad diskussion där de smakkaraktärer som de skulle exemplifiera har diskuterats på ett 
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givande sätt i båda grupperna. Proverna uppvisade en stilmässig bredd utan att informanterna 

verkade uppleva att mängden prover blev ohanterlig eller svår att hålla isär som annars skulle 

ha kunnat vara en risk.  

Att provglasen märktes med en bokstavskod  istället för den brukliga tresiffriga koden kan ha 

medfört att informanterna har försökt hitta mönster ölen emellan baserat på kodningen 

(Jackson, 2009). Resultaten uppvisar däremot inga tecken på alfabetisk ordning utan 

informanterna har baserat sina val på andra grunder och kodningens inflytande får därför 

anses som minimal.  

6.2.4 Analysgenomförande 

Då materialet i en kvalitativ studie ofta är både omfattande och ostrukturerat är det inte alltid 

så enkelt att analysera materialet (Bryman, 2011). Det kan vara svårt att påvisa transparens i 

analysen då det kan vara svårt att se hur forskaren har kommit fram till sina resultat (ibid.). 

För att undvika problem kring både transparens i analysen samt möjlighet till andra resultat 

producerades ett innehållsrikt resultat. Det bidrog även till en tillförlitlighet samt trovärdighet 

för mitt resultat anser jag. För att öka trovärdigheten har rådande regler för forskning 

efterlevts (Bryman, 2011). Efter den första intervjun gjordes en snabb genomgång över vad 

som hade sagts för att på så sätt göra en första kort analys av intervjun. Under denna 

genomgång lades en till underfråga till frågemallen som handlade om informanternas tankar 

när de tänker på ordet öl. 

  

6.3 Forskningsetisk uppföljning 

I detta avsnitt utvärderas den forskningsetiska planering som gjordes inför 

fokusgruppsintervjuerna med hänsyn till hur de etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet praktiskt tagits ställning till. 

För att uppfylla informationskravet presenterades studiens syfte samt fokusgruppsintervjuns 

syfte vid intervjutillfället. Informanterna påmindes innan intervjun startade även om att deras 

deltagande var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun utan att behöva ange 

något skäl. 

Samtyckeskravet anses uppfyllt då informanterna hade tillfrågats om de ville ställa upp på 

fokusgruppsintervjuer och de som accepterade mejlades ett informationsblad för mer 

ingående information till. De som fortsatt var intresserade blev studiens informanter. Före 
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intervjun startade informerades respektive fokusgrupp återigen om under vilka förutsättningar 

de ställer upp i intervjun för att säkerställa att de fattade ett informerat beslut. 

Konfidentialitetskravet bedöms vara infriat då det förklarades för informanterna, innan 

respektive intervju startade, att intervjun skulle spelas in för att underlätta bearbetningen av 

materialet. Vidare förklarades att det inspelade materialet endast kommer att hanteras och 

finnas tillgängligt för mig. Informanterna fick börja intervjun med att säga sitt namn och ålder 

för att jag lättare skulle kunna skilja dem åt under transkriberingen men det förklarades för 

dem att namnet inte skulle komma att användas i uppsatsen. Det skulle heller inte gå att på 

annat sätt identifiera informanterna då de skulle komma att kodas. För transparensens skull 

har det i kodningen framgått vilken av de två grupperna som  informanten tillhörde. 

Informanterna informerades om att det insamlade materialet endast skulle komma att 

användas i föreliggande studie och därmed anser jag nyttjandekravet vara uppfyllt. 

 

7 Slutsatser 

Att den internationella lagern är normgivande för vad en öl är, ser ut, doftar och smakar 

påverkar hur öl som stilmässigt skiljer sig från denna uppfattas. För att objektivt kunna 

bedöma ölen måste den flyttas från kategorin öl till kategorin dryck. Normen påverkar även 

inlärningsprocessen, där ljus öl är det första som man lär sig att uppskatta. För varje ny öltyp 

måste en smaktröskel passeras och det innebär att det måste finnas en vilja att utveckla sin 

smak. 

Viljan beror på drivkrafter såsom mode samt individer eller grupper man ser upp till. Både 

inlärningen och utvecklingen av smaken beror på en önskan om att vara en del av en 

gemenskap. Studiens resultat tyder på att det finns en kulturell prägling av smaken där arv och 

samhälleliga normer kring genus spelar in på de kvinnliga informanternas smakvärldar. Den 

kvinnliga smaken härrör till balans mellan smak, alkoholstyrka och beska. Likadant hör 

fruktighet och blommighet till en kvinnlig smakvärld. Den viktigaste faktorn verkar 

emellertid handla om att hitta ett tillfälle och ett sätt att dricka öl på som samstämmer med 

den kvinnliga normen. Att hitta ett sätt att feminisera även den manligaste av öl gjorde att den 

blev accepterad att dricka. Genom etiketter såsom festöl, sippöl och efterrättsöl kunde alla öl 

tillhöra en kvinnlig smakprofil. 
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Att förstå hur smak för något fungerar på ett djupare plan skapar en större förståelse för hur 

människor beter sig och vi kan på det sättet lära oss hur vi kan skapa en bättre upplevelse. På 

det viset är kunskapen kring en kvinnlig smakprofil på öl i synnerligen relevant för 

måltidskunskap och värdskap. 

 

8 Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens resultat skulle kunna användas vid receptframtagning för öl för att skapa öl som 

stämmer överens med vad den kvinnliga konsumenten i Sverige tycker om. Kunskapen skulle 

också kunna användas för att bygga upp ett varumärke som riktar sig till kvinnor, också. Att 

brygga öl med karaktärer såsom fruktigt, blommigt, sött, syrligt, mycket smak skulle enligt 

studiens resultat tilltala kvinnliga konsumenter. Naturliga frukttoner och färg är andra 

karaktärer som tilltalar kvinnor från båda studiens ålderskategorier. På samma sätt talar den 

yngre fokusgruppen om att de gärna väljer ekologiska alternativ när sådant finns på ölbarer 

eller på Systembolaget. De premierar och tycker om öl som härrör från platser de tycker om 

eller har relation till. Att brygga öl som tillfredsställer både de karaktärer som kvinnorna söker 

och den ekologiska och lokala förankringen skulle kunna handla om att utveckla en svensk 

smak på öl. Precis som satsningen på Ny nordisk mat borde ett arbete läggas ner på att 

utveckla den svenska smakprofilen på öl genom att använda sig av de råvaror som hör 

samman med det svenska klimatet och utbudet av växtlighet. Med syfte att skapa bra 

kombinationer mellan den svenska maten och öl. 

En intressant vidareutveckling av studien hade varit att intervjua fler än två grupper inom 

befintliga ålderskategorier för att på så vis få ett vidare perspektiv. Med fler grupper 

möjliggörs att fler tankar kommer fram som kan skapa en djupare förståelse för ämnet. Som 

ett komplement var tanken i början av arbetet med uppsatsen att intervjua personer med 

yrkeskoppling till ämnet. Bryggare, pubägare, bartenders och sommelierer besitter troligen 

tyst kunskap i ämnet som hade berikat studien på många olika plan. Dock så bestämde jag att 

jag i denna studie endast skulle genomföra intervjuer med konsumentgrupperna då det inte 

hade funnits tillräckligt med tid för att genomföra ytterligare intervjuer med gott resultat. Fler 

aspekter som kan påverka hur smaken uppfattas som manlig eller kvinnlig, såsom exempelvis 

glasens utformning, skulle även vara av intresse för att förstå hur genus och smak hänger 

samman. 
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Studien bestod av två ålderskategorier; den yngre kvinnliga konsumenten i åldrarna mellan 22 

och 24 år samt den medelålders kvinnliga konsumenten i åldrarna mellan 38 och 49 år. Av 

intresse vore därför att genomföra studien med andra ålderskategorier för att få en 

övergripande bild om det finns en kvinnlig smakprofil på öl och hur den i så fall ser ut.  

Eftersom det i litteraturen beskrivs att den kvinnliga och manliga smaken är varandras 

motsatser vore det därför även intressant att utföra studien ur ett manligt perspektiv istället för 

att på så vis försöka ta reda på om det finns en manlig smakprofil på öl.  
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Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet  

 

Informationsblad om studien 

Jag är en student från Sommelier och måltidskreatörprogrammet på Örebro universitet, som 

skriver ett examensarbete där jag vill ta reda på om det finns en kvinnlig smakprofil för öl. 

För studien vill jag genomgöra två stycken fokusgruppsintervjuer där varje grupp består av 4-

5 kvinnliga informanter i åldrarna mellan 22 och 50 år. Intervjun kommer att ta cirka 1-2 

timmar och kommer handla om hur olika öl smakar. Till er hjälp kommer det att finnas 

smakprov på ett antal öl av varierande karaktär som vi kommer att prata kring. Exempel på 

frågor är Brukar du dricka öl och i så fall vilken typ av öl? och Vad är det som gör att du 

tycker om/inte tycker om öl nummer ***? 

Etiska principer 

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Under intervjun kommer ljudinspelning att ske för att 

jag lättare ska kunna bearbeta materialet. Personuppgifter, ljudinspelningen samt anteckningar 

som förs under intervjun kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

kommer att förvaras hemma hos mig så att obehöriga inte kan komma åt dem. Den 

information som framkommer under intervjun kommer att användas för studiens ändamål och 

presenteras i form av en examensuppsats vid Örebro universitet. 

 

Har du några frågor? Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student: Sara Andersson, sara87@bredband.net, 0733845 13 

Handledare: Docent Inger M. Jonsson, inger.m.jonsson@oru.se, 019-302010 

Kursansvarig: Professor Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-302011 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara Andersson 

Sommelier- och måltidskreatörprogrammet, Örebro universitet
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Teman och underfrågor: 

 Konsumerar ni öl? 

- Brukar du dricka öl? Varför/Varför inte? 

- I så fall; vilken typ av öl dricker du då? Varför? 

- Om du inte dricker; Varför inte? Vad dricker du istället? 

- Hur brukar ni dricka öl? 

- Var brukar ni dricka öl? 

- Är det viktigt på vilket sätt som ölen serveras? Varför/Varför inte? 

- Påverkar det smaken om det dricks ur glas/flaska/burk? Varför/varför inte? 

 

 Hur smakar en god öl? 

- Vad är det som gör att en öl smakar gott? 

- Finns det något sammanhang då öl smakar extra gott? 

 

 Hur smakar en mindre god öl? 

- Vad är det som gör att en öl inte smakar gott? 

 

 Vad tycker ni om prov *? 

- Vad är det som gör att ni tycker om/inte tycker om prov *? 

 

 Upplever ni att öl är könskodat? Alltså om öl är manligt och/eller kvinnligt? 

Varför/ Varför inte? 

- Finns det kvinnoöl? Alltså, öl som är specifikt kvinnlig? Eller som riktar sig specifikt 

till kvinnor? 

- Finns det mansöl? Alltså, öl som är specifikt manlig? Eller som riktar sig specifikt till 

män? 

När ni tänker på ordet öl - vad tänker ni då? 

Är det något mer som ni har tänkt på som ni vill ta upp? 

Gruppens provningsordning: 

A B C D E F G H I 
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Namn Öltyp Volymp

rocent 

Karaktär enligt 

tillverkaren 

Överens

stämma

nde 

karaktär 

med 

litteratu

ren  

Brygge

ri 

Land Importör/

Leverantö

r 

Prov

kod 

Sofiero 

Original 

Ljus 

lager 

5,2% Maltig smak med 

inslag av ljust 

bröd, halm och 

citrus.  

Lätt, låg 

beska 

Koppar

bergs/S

ofiero 

Brygge

ri AB 

Sverige Kopparber

gs/Sofiero 

Bryggeri 

AB 

A 

Lindema

ns apple 

Spontanj

äst 

fruktlamb

ik 

4,0 % Stor, frisk och 

fruktig äppeldoft 

med inslag av 

kanel. Söt och 

frisk smak med 

ölkänsla och 

tydlig karaktär av 

äppel och en 

antydan av fläder. 

Fruktig och frisk 

eftersmak. 

Syrlig, 

söt och 

fruktig 

Brasser

ie 

Lindem

an 

Belgien Galatea 

Spirits AB 

B 

Redempti

on 

Pale ale 3,5% En balanserad 

pale ale med 

klassisk brittisk 

fyllighet och 

modern 

humlearom. 

Alkohols

vag, 

blommig, 

beska 

Adelsö 

brygger

i AB 

Sverige Adelsö 

Bryggeri 

AB 

C 

R.E.S.P.

E.C.T. 

Stout 6,4% En kraftfull och 

torr stout med 

bitter ton av 

choklad. 

Mörk, 

torr, 

bitterhet 

Adelsö 

brygger

i AB 

Sverige Adelsö 

Bryggeri 

AB 

D 

Sierra 

Nevada 

Torpedo 

IPA 

Extra 

IPA 

7,2% Torpedo är en 

amerikansk 

dubbel IPA. I 

doften kommer 

det mängder av 

citrus, grapefrukt, 

tallbarr och en 

kryddighet. 

Denna kraftiga 

humledoft 

kommer från 

torrhumlingen. I 

munnen kommer 

en härlig 

maltighet fram 

som balanseras 

med den kraftiga 

humlen. Aven i 

smaken kommer 

dom sköna 

tropiska smakerna 

fram tillsammans 

med en örtighet. 

Dessa tropiska 

Alkohols

tark, 

blommig, 

beska 

Sierra 

Nevada 

Brewin

g Co 

USA Wicked 

Wine AB 

E 
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inslag fortsätter 

och stannar kvar 

länge i 

eftersmaken. 

Torpedo är en ett 

öl som man inte 

kan saga nej till. 

Perfekt balans 

som bara ger 

mersmak. 

La Trop Specialöl, 

tillsatta 

tanniner 

från 

Syrah-

druva 

4,7% The fusion of 

Syrah’s tannins 

and characteristic 

aromas instantly 

reminds you of 

the finesse of this 

world famous 

grape variety with 

its fresh, light 

aromas of figs and 

red fruit. 

Söt, 

godisakti

g 

Cartero

n & 

Desmar

est 

Saint-

Tropez  

Frankri

ke 

Carlberg 

Vinhus 

AB  

F 

Corona 

Extra 

Ljus 

lager 

4,5% Ljust, fruktigt och 

mycket läskande 

lageröl med lätt 

smak och liten 

beska. Ton av 

majs och citrus. 

Bruket av lime 

har tidigare 

kritiserats i vissa 

kretsar, men är nu 

en välsmakande 

självklarhet. 

Lätt, 

alkohols

vag, låg 

beska 

Cervec

eria 

Modelo 

Mexiko Carlsberg 

Sverige 

AB 

G 

Yeti 

Imperial 

Stout 

Imperial 

stout 

9,5% Stora toner av 

mocca och lakrits. 

Fyllig och 

balanserad beska. 

Alkohols

tark, söt, 

mörk,  

Great 

Divide 

Brewin

g Co 

USA  Great 

Brands AB 

H 

Hoegaarde

n Wit 

 

Veteöl 5% Inställsam stil 

med doft av 

fläder, 

citruskarameller, 

honung och örter. 

Läskande friskt 

med smak av 

citroner och vita 

blommor 

omringade av 

örter. 

Eftersmaken är 

stram och lång 

som ett 

kristallglas. 

Lätt, 

fruktig, 

låg beska 

Hoegar

deen 

Belgien Carlsberg 

Sverige 

AB 

I 

 

För referenser till Bilaga 4 se referenslistan. 


