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Förord 
 
Ett stort tack till vår handledare, Rune Brandel, för de råd och stöd han har gett oss. Vi vill 
även tacka Martin Larsson, entreprenören och grundaren till Gillberga bryggeri. Även ett stort 
tack till Emelie Löfman på Stiftelsen Inova som hjälpte oss att få kontakt med Gillberga och 
som har varit ett stöd under arbetets gång.  
 
Vi hade inte kunnat färdigställa denna uppsats om inte respondenterna varit hjälpsamma, så 
därför vill vi rikta ett stort tack till er som tagit er tid att svara på våra frågor. 
 
 

          
Jessica Johnsson & Hanna-Mari Johansson 

    
                Karlstad Vt 2007 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar ämnena entreprenörskap och affärsutveckling. Syftet är att vi ska 
undersöka bryggerimarknaden och se vilka problem som kan uppstå vid starten. Detta ska 
ligga till grund för planeringen av företaget Gillberga, som kommer att starta ett bryggeri i 
Värmland inom de närmsta åren. Kan de konkurrera med de bryggerier som redan finns i 
branschen? 
 
För att samla in material har vi tagit hjälp av den kvalitativa metoden. Vi har intervjuat 
bryggerier runt om i Sverige samt restauranger i centrala Karlstad. Tillvägagångssättet vi har 
använt oss av är telefonintervjuer och personliga intervjuer. Vi har haft ett nära samarbete 
med Emelie Löfman på Stiftelsen Inova och entreprenören Martin Larsson som är 
upphovsmannen till idén om ett nytt bryggeri.   
 
I teoriavsnittet har vi beskrivit de delar som tas upp i empirin, vilket innefattar bland annat 
entreprenörskap, viktigt vid nystart och konkurrentanalys. Dessa delar ligger till grund i 
analysen, där vi knyter samman med den insamlade empirin.    
 
I uppsatsen har vi behandlat vilka svårigheter som kan uppkomma vid nystart av ett bryggeri. 
Vi har också tagit upp hur ett bryggeri ska gå tillväga för att lyckas på marknaden och vilka 
framgångsfaktorer som behövs. Resultatet av undersökningen visar att det finns en chans att 
starta ett bryggeri men det visar också att branschen är konkurrensutsatt. Det finns många 
svårigheter vid start, vilket gör det viktigt att företaget är välfinansierat och valt sin nisch.  
 
Marknaden styrs mycket av de stora bryggerierna och mikrobryggerierna konkurrerar endast 
om cirka 1 procent av marknaden. Det visar att det är en svår bransch att nå framgång i. De 
framgångsfaktorer som behövs för att lyckas i bryggeribranschen är kvalitet, kapital, tid och 
engagemang.     
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Vi kommer att behandla syfte, 
problemformulering och avgränsning, där vi kort presenterar företaget Gillberga som ska ta 
del av våra undersökningar.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Svenska Ölfrämjandet (2006) finns det 33 bryggerier i Sverige. De största 
bryggerierna, bland annat Carlsberg och Spendrups, innehar 99 % av den svenska 
ölmarknaden. Resten av marknaden konkurrerar mikrobryggerierna om, vilka är små lokala 
bryggerier som använder sig av hantverksmässiga metoder. Det första mikrobryggeriet i 
Sverige etablerades år 1995 (Wikipedia, 2007). Processen för att brygga öl är en svår konst 
som bygger på att kunna blanda de olika råvarorna, vatten, malt, humle och jäst (Svensson, 
1995).  
 
Sedan Sverige gick med i EU har bryggeribranschen tappat stort. Produktionen har minskat 
med hela 25 %, från 600 miljoner liter öl per år till 450 miljoner liter. Orsaken till detta är den 
omfattande privata införseln av öl (SVT, 2004). Trots dessa förutsättningar på marknaden 
startas det nya bryggerier varje år. På väg att etableras är bryggeriet Gillberga som beräknar 
att starta sin produktion år 2008 i Värmland. De ska framförallt producera öl och whiskey 
under licenstillverkning och på det sättet få en plats på marknaden. När ett bryggeri använder 
sig av licenstillverkning får de ta del av recept och använda sig av speciella bryggerikonster 
från ett annat bryggeri mot en viss ersättning till licensgivaren. Det kan vara en bra 
konkurrensfördel när ett nytt bryggeri försöker ta sig in på marknaden att använda sig av ett 
redan fungerande bryggeri 
 
Viktiga saker att tänka på när ett företag ska etableras är att utveckla en bra strategi 
(Wickham, 2004). Den som startar företaget bör också lyssna på vad de olika aktörerna på 
marknaden vill ha och även lyssna på omvärldens reaktioner (Hjalmarsson, 1992).   
Förutsättningarna för att starta ett bryggeri är inte de bästa om man ser på olika bryggeriers 
finansiella resultat (Affärsdata, 2007). Däremot är ölmarknaden på väg att få en annan 
inriktning. Konsumenterna vill mer och mer prova nya märken och köpa fler 
kvalitetsprodukter. Det gäller för ett mikrobryggeri att ha en speciell nisch och inte ha för 
höga förväntningar om att tidigt få en hög vinst. Enligt TT (2007) har marknadsandelen för 
mikrobryggerier ökat det senaste året.   
 

1.2 Problemområdet   
Vid starten av ett företag är det mycket att tänka på. Det är viktigt att veta hur företaget ska ta 
sig in på marknaden och skapa ett positivt finansiellt resultat. Det är även grundläggande att 
se vilka konkurrenter som finns på marknaden och analysera dessa för att kunna vinna 
fördelar över dem. Det finns även mycket att vinna för företaget om konkurrenterna 
analyseras, då kan man göra om konkurrenternas nackdelar till sina egna fördelar (Mindtools, 
2007).  Det är också viktigt att se vilka problem som kan uppstå när man startar ett företag. Är 
företaget medveten om vilka risker som finns vid starten är det mycket enklare att ta itu med 
dem om de skulle dyka upp. När företaget har undersökt vilka problem som kan uppstå och 
vilka konkurrenterna är, så är det viktigt att se vilka faktorer som är nödvändiga för att 
företaget ska lyckas (Wickham, 2004).    
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1.3 Problemformuleing 
För att uppfylla syftet har vi delat in det i dessa frågor: 
 
• Hur svårt är det för ett mikrobryggeri att komma in på marknaden? 
• Hur ska mikrobryggeri lyckas ta sig in på marknaden? 
• Vilka konkurrerar mikrobryggeri med? 
• Vilka problem kan uppstå för mikrobryggeri vid starten? 
• Vilka framgångsfaktorer behövs? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka etableringsfaktorer som finns på 
bryggerimarknaden och ta reda på vad entreprenören bör tänka på vid nystart av ett bryggeri. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att jämföra ett bryggeri som ska starta med redan befintliga bryggerier. Vi har tittat 
på entreprenörens roll, marknaden och dess konkurrenter. Detta för att se hur ett bryggeri ska 
kunna slå sig in på marknaden.  
 
Bryggeriet som ska starta heter Gillberga och dess affärsidé är att hålla hög kvalitet och vara 
ett modernt mikrobryggeri. Namnet Gillberga kommer från en ort i västra Värmland och det 
är även där tillverkningen ska ske. Företaget ska brygga ett kvalitetsöl för den som vill ha en 
stor smakupplevelse. De planerar att sälja lättöl, mellanöl och starköl. De ska även destillera 
en whiskey som ska lagras några år och beräknas komma på marknaden tidigast år 2009-
2010. Tanken är att sälja produkterna på mindre lunchrestauranger och pubar. Det finns även 
en idé om att sälja lättöl på kommunala servicecenter med egen servering i regionen. För att 
komma in där ska ölet säljas till ett lågt pris och på så sätt bli känt i kommunerna i 
närområdet. Idén är att börja litet och allt eftersom växa sig större.  
 
Ägare till företaget är Martin Larsson som kommer att få hjälp av två medarbetare. 
Bolagsformen som valts är aktiebolag och företaget beräknar att starta bryggeriet hösten 2008. 
Första året är målet för Martin Larsson en rullande försäljning och att märket ska bli känt. 
Han tycker inte det viktigaste är att gå med stor vinst i början, utan det är bättre att sälja med 
rabatt för att synas på marknaden. Försäljning via systembolaget kommer att ske tidigast om 
fyra år. 
 
Gillberga har tänkt sig licenstillverkning med en europeisk samarbetspartner som redan är 
etablerade i branschen, vilket ger dem rätten att använda sig av deras företagshemligheter. 
Däremot kan samarbetspartnern ha krav på smak, kvalitet, flaskor och tillverkning.  
 
”Företaget ska bygga upp nya lokaler, vilket kommunen förhoppningsvis kommer att hjälpa 
till med markdelen och eventuellt delar av hyra för lokaler. Gillberga kommer att initiera 
byggandet av nya lokaler tillsammans med ett byggföretag som sedan hyr ut lokalerna till 
Gillberga. Finansiering av verksamheten kommer att ske genom riskkapital samt 
investeringar från partners. Mycket liten del kommer att fås från bidrag och än mindre från 
stipendier.” (Martin Larsson, 2007) 
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Marknadsföring ska ske via till exempel tidningar, internetforum och pressreleaser. De ska då 
noga poängtera historien bakom Gillberga. Logotypen ska vara speciell för att väcka 
uppmärksamhet och den ska bland annat symboliseras av busken en. En annan idé han har är 
att låta restauranger och föreningar få sitt namn och sin logotyp på ölen. Kommer detta räcka 
för att ta sig in på bryggerimarknaden och skapa ett starkt varumärke?  
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1.6 Disposition 
 
 
    1. Inledning I det första kapitlet presenteras bakgrunden, 

problemformuleringarna och syftet till vår uppsats. 
       
      
                                  I det här kapitlet beskrivs vilka metoder vi har valt att använda för  
     2. Metod   att samla in och bearbeta materialet. 

 
      Här beskrivs en del begrepp och teorier för att ge en ökad 
      3. Teori   förståelse för undersökningen.    

    
   

4. Marknads-  Här har vi gjort en generell beskrivning över marknaden och        
   beskrivning  presenterat de bryggerier vi intervjuat. 

 
 
             
     5. Analys  I detta kapitel har vi analyserat intervjumaterialet med hänsyn till 
  vår teori och marknadsbeskrivning. 
 
 
  Kapitlet består av de slutsatser vi har kommit fram till med hänsyn  
   6. Slutsatser till problemformuleringarna.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vår undersökningsmetod. Det framgår hur vi praktiskt gått tillväga 
under insamlingen av data och hur vi har analyserat den. 

2.1 Metodval 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden eftersom den överensstämmer bäst med vår 
problemställning. Det är för att problemen vi söker svar på kan bäst besvaras genom öppna 
intervjuer, som kan ge mer uttömmande svar än en enkät. Enligt Jacobsen (2000) är den 
kvalitativa metoden en metod som går på djupet och har endast ett fåtal intervjuobjekt. För att 
få svar på våra frågor valde vi att intervjua sju bryggerier och fyra restauranger. Bryggerierna 
valdes ut genom att först undersöka vilka bryggerier som konkurrerar på marknaden. Därefter 
kontaktade vi de som vi ansåg kunde bli Gillbergas största konkurrenter. Vi valde ut flest 
mikrobryggerier, eftersom de var mest intressanta för vårt arbete, men vi ville också ha med 
två stora bryggerier som kunde visa en annan bild av marknaden. Innan vi kontaktade 
bryggerierna sökte vi information om dem på respektive hemsida. Restaurangerna försökte vi 
också variera storlekarna på i Karlstads närområde, och kontaktade de som var mest relevanta 
för vår undersökning. Restaurangerna som vi intervjuade heter Score, Down Town, Charlie 
Chaplin och Kebabhouse.   
 

2.2 Datainsamling 
Bryggerierna som vi intervjuade kontaktades genom telefon, eftersom de är utspridda över 
hela landet. Dels för att det är för lång restid och även för att det kostar för mycket att göra 
personliga intervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer är att vi får en geografisk bredd på 
våra respondenter och att det går relativt fort att genomföra samt att frågorna lätt kan följas 
upp. Nackdelarna är att det blir relativt enkla frågor och att intervjuaren inte kan se 
respondentens reaktioner (Christensen et al, 2001). Det är också svårare att få fram känsliga 
frågor och respondenten kan inte på samma sätt känna förtroende (Jacobsen, 2000). Den 
öppna intervjun, som vi använde oss av på restaurangerna, är mer personlig och det är lättare 
att få bättre kontakt med respondenten. För att få pålitliga svar på våra frågor valde vi att söka 
efter den restaurangansvarige inför våra möten. Vid den öppna intervjun är det lättare att ställa 
följdfrågor och förklara eventuella oklarheter (Christen et al. 2001). Det finns också möjlighet 
att observera intervjupersonen och se om den känner sig besvärad och inte vill tala mer om 
ämnet. Det som är negativt är att det tar lång tid och kräver mer arbete. När intervjupersonen 
känner sig observerad kan det även leda till onormalt beteende (Jacobsen, 2000).    
 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide, med listor på frågor som ska 
beröras. Innehållet och ordningen på frågorna kan variera från intervju till intervju. Det finns 
även strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Christensen et al. 2001). Dessa passar inte 
vårt arbete, eftersom vi ville ha uttömmande svar och ändå ha några fasta punkter att hålla oss 
efter.  
 
Under intervjuerna tog vi hjälp av bandspelare, för att få med allt respondenten sa. Dels för att 
upprätthålla en naturlig samtalskontakt och för att inte binda upp oss vid anteckningar. 
  
Beträffande anonymitet lät vi våra respondenter själva välja om de ville bli publicerade i 
uppsatsen. Detta för att de skulle kunna medverka utan att behöva uppge namn och för att de 
inte skulle hålla tillbaka information i intervjun.    
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2.3 Dataanalys  
Efter varje inspelad intervju skrev vi ner den direkt, eftersom vi då fortfarande kom ihåg 
intrycket vi hade fått av respondenten. När alla intervjuerna var färdiga läste vi igenom dem 
och försökte ta ut det som var intressant för vår uppsats. Vi undersökte först likheterna och 
skillnaderna bland bryggerierna och sedan mellan restaurangerna. Därefter jämförde vi med 
vad vi fått fram i teorin. Vi använde oss även av SWOT modellen för att analysera 
bryggeriernas styrkor/svagheter och hot/möjligheter på marknaden. Detta gav oss en bild över 
hur marknaden ser ut.  
    

2.4 Trovärdighet 
Med validitet menas i vilken grad forskaren har mätt det den avsåg att mäta. Det handlar först 
och främst om trovärdighet, vilket innebär hur väl undersökningen och dess resultat 
överensstämmer med verkligheten. Det talas då om intern validitet. Validitet handlar också 
om generaliserbarhet och detta kallas för extern validitet. Både intern och extern validitet är 
viktigt för att kunna utvärdera en kvalitativ analys (Christensen et al. 2001). För att få hög 
validitet i vår uppsats utformade vi intervjufrågorna efter våra problemformuleringar och 
syfte. Våra respondenter var restaurangansvariga, bryggeriansvariga eller marknadsansvariga. 
Detta för att ge vår undersökning en högre trovärdighet.    
 
Reliabilitet innebär till vilken grad undersökningsresultatet kan upprepas om den senare läggs 
upp på ett identiskt eller likartat sätt (Christensen et al. 2001). Om samma resultat uppnås 
betyder det att undersökningen har hög reliabilitet. Enligt Thurén (1991) är reliabilitet 
tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Urvalet ska vara representativt så 
att inte tillfälligheter påverkar resultatet. Reliabiliteten i vår undersökning kan påverkas om 
respondenterna missförstår våra frågor eller om ledande frågor ställs. Detta försökte vi 
undvika genom att förbereda oss väl.  
 

2.5 Våra Problem 
När vi skulle välja ut restauranger började vi med att skicka e-mail till större restauranger och 
nattklubbar i Karlstad. Tyvärr var alla upptagna eller bundna av avtal och hade därför inget att 
tillföra vår uppsats. Istället bestämde vi oss för att besöka mindre restauranger och krogar, där 
vi fick bättre respons. De var mycket hjälpsamma och försökte svara på våra frågor så gott de 
kunde men tyvärr hade en del svårt med att ge fullständiga svar. De flesta bryggerierna var 
relativt enkla att få kontakt med. Spendrups som vi gärna ville få en intervju med, eftersom de 
har en stor marknadsandel i Karlstad, hade tyvärr för mycket att göra och var inte 
intresserade.  
 
När vi hade slutfört intervjuerna och börjat med analysen kom vi på fler ämnen som vi skulle 
ha velat fråga respondenterna om. Vissa saker var också svåra att få svar på, eftersom de helst 
ville prata om det som var positivt med företaget. Trots att vi pratade med ansvariga och 
delägare hade vissa inte kunskap eller ville inte uppge svar på en del av våra frågor. 
Svagheterna var därför fåtaliga och det kan bero på att företaget inte vill skylta med sina 
problem. Detta var inget som förvånade oss eftersom det är företagshemligheter, vilket kan 
gynna konkurrenterna.  
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3. Teori  
 
Här har vi redovisat de olika teoretiska delarna i vår uppsats. Dessa behandlar de faktorer 
som är viktiga vid etablering av företag.  

3.1 Entreprenörskap 
Det finns många definitioner som är rätt när det gäller entreprenörskap, vilket gör det svårt att 
precisera. Innebörden kan också bli olika beroende på vilken person som tillfrågas. Enligt The 
Oxford English Dictionary är en entreprenör,”a person who attempts to profit by risk and 
initiative” (Burns, 2001, s.4). En annan definition är Nationalencyklopedins, (2007) där de 
menar att en entreprenör är en ”företagsam person som skapar nytt användarvärde. En 
entreprenör kan agera inom affärsvärlden med att skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. 
nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny organisation av affärsverksamheten.”   
  
Entreprenörskap handlar om att förändra samhället. Processen för att skapa en förändring 
kräver fyra samverkande faktorer vilka är, entreprenören, marknadsmöjligheter, investering i 
organisationer samt resurser. Entreprenören ska föra dessa samman och skapa nya värden 
(Wickham, 2004). De vanligaste drivkrafterna hos en entreprenör kan vara önskemålet att få 
vara mer självständig, att få besluta om den löpande verksamheten och att pröva olika 
förändringar (Hjalmarsson, 1992). 
 
All företagsamhet börjar med någons vilja och ambition att åstadkomma något. Entreprenören 
har ett övergripande mål och en föreställning om att det finns ett behov som kan tillfredställas. 
Ärlighet och tydlighet är de viktigaste nyckelorden när affärsidén presenteras. Det är viktigt 
att företagets affärsidé bygger på entreprenörens eget engagemang, synsätt och egna 
erfarenheter (Hjalmarsson 1992). 
 
Förmågan att hitta möjligheter och nya idéer är två av de mest utmärkande dragen hos en 
entreprenör. En entreprenör ser möjligheter, är öppna för nya idéer och är villiga att ta stora 
risker och leva osäkert. De lyckas vända problem till något positivt. Problem för många är att 
de ofta ser möjligheter på många ställen och har svårt att koncentrera sig på en idé (Burns 
2001). 
  
Många entreprenörer beskriver sin framgång som tur men det handlar snarare om genuint 
engagemang. En person som brinner för sin idé engagerar sig djupt själv och engagemanget 
motiverar också andra personer som bär på lösningar (Johannisson, 2005). 
 
En entreprenör gör sig synlig genom sitt kontaktnät. Det sker ofta omedvetet och det är dels 
för att skapandet av nätverk oftast sker spontant, men även genom att entreprenören inte vet 
vilken information andra sprider om hans verksamhet (Johannisson, 2005).  
 

3.2 Viktigt vid nystart 
När en entreprenör ska starta ett företag gäller det att vara lyhörd. Det är även viktigt att 
lyssna på vad de olika aktörerna på marknaden vill ha och även lyssna på omvärldens 
reaktioner på den affärsidé som presenteras. Det är viktigt att tidigt definiera sin marknad för 
att kunna ge rätt budskap både internt och externt (Hjalmarsson, 1992). 
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För att åstadkomma förändring krävs nya idéer och att frigöra sig från traditionella tankesätt 
och modeller. Fantasi och kreativitet är nödvändigt men det gäller även att kunna kalkylera, 
räkna på de verkliga kostnaderna för alla delar och vilket pris som kan sättas på produkten.  
Alla som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och det ska fullgöras i enlighet 
med god redovisningssed. Grunden för enskilt företagande är att företagaren satsar eget 
kapital och egen arbetsinsats för att åstadkomma ett bra resultat (Kullstedt, 2005).  
 
Eftersom vi har näringsfrihet i Sverige är det enda som krävs för att få starta ett eget företag 
att personen är myndig och inte försatt i konkurs, men beroende på vilken sorts verksamhet 
som ska drivas behövs en del olika tillstånd. Det finns även olika lagar tex. miljöbalken, 
aktiebolagslagen och skattelagar, som reglerar den uppgiftsskyldighet som gäller för 
företagare och arbetsgivare. Uppgiftslämnandet är obligatoriskt och företagaren drabbas av 
straff vid felaktiga uppgifter eller om den har bortsett ifrån inlämnandet. Det finns olika 
skattebetalningar som ska redovisas i tid och dessa är F-skatt, A-skatt, arbetsgivaravgifter och 
moms (Kullstedt, 2005). 
 
Vid årsskiftet 2007 infördes det många nya regler för att underlätta för småföretagarna, bl.a. 
förenklade redovisningsregler. Reglerna innebär att näringsidkare som har en årsomsättning 
under 3 miljoner kronor kan använda kontantmetoden vid den löpande bokföringen. 
Arbetsgivare ska också undgå att betala de tidigare 15 %-iga sjukpenningkostnaderna för  
heltidssjuka. Regeringen avskaffade denna regel för att den innebär en försvårad möjlighet för 
personer med nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete (Starta eget, 2007). 
 
För att få tillräckligt kapital kan entreprenören söka starta-eget-bidrag men ofta behövs även 
ett lån från banken. Banken ställer krav för att låna ut pengar, t.ex. att företaget måste ha 
tillräcklig amorteringsförmåga, någon form av säkerhet, kalkyleringar måste göras noggrant 
och vissa kundkontakter måste tas. Förutom banken finns även andra 
finansieringsmöjligheter, tex. ALMI, finansbolag och NUTEK (Kullstedt, 2005).  
 
Vanliga misstag vid start av eget företag är att kostnaderna räknas för lågt och även hur 
mycket tid som krävs. Det kan även vara att inte tillräckligt många har tillfrågats om hjälp för 
att entreprenören vill bevara sin idé. För att undvika detta bör siffror och planer noga 
diskuteras med erfarna experter, branschfolk, bankfolk och revisorer (Kullstedt 2005). Många 
idéer plagieras eller stjäls på marknaden och därför kan det vara bra att ta reda på om det på 
något sätt går att skydda idén. Det kan göras med hjälp från Patent- och registreringsverket.  
 
Hur ett företag utvecklas beror mycket på omvärldens förtroende. Det skapas genom att 
ledningen visar sin tilltro till företaget, dess företagsidé och medarbetare genom att vara ärliga 
och konsekventa (Hjalmarsson, 1992). 
 
Det finns hela tiden risker på marknaden som företaget måste försöka att undvika. En del av 
riskerna kan undvikas genom att ha bra strategier och vara väl förberedd. Det är viktigt att 
utveckla en bra strategi för att få god lönsamhet. Det finns olika strategier för olika 
marknader, det kan vara en prissättnings strategi, produktstrategi, distributionsstrategi, 
marknadsföringsstrategi och nätverk. Med nätverk menas att företaget har kontakter med 
andra organisationer i samma bransch för att stötta och skapa nya konkurrensfördelar 
(Wickham, 2004). 
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3.3 Kritiska Framgångsfaktorer 
Enligt Thomas Gut, Dagens PS 2006, är kritiska framgångsfaktorer de delmål som ska uppnås 
och de omständigheter som måste råda för att verksamheten ska kunna fullgöra sin affärs- 
eller verksamhetsidé. Det är viktigt att alla i ledningsgruppen har klart för sig vilka de kritiska 
framgångsfaktorerna är. 
 
Framgångsfaktorerna måste vara nödvändiga och tillräckliga för verksamheten och bör vara 
en lagom mix av taktiska och strategiska. De ska även omfatta både långsiktiga och 
kortsiktiga framgångar. Det bör inte finnas alltför många framgångsfaktorer vilket kan skapa 
en alldeles för bred målbild utan 4-8 stycken är lagom. (Gut, 2006) 
 
Enligt Hudd et al. (2005) måste ett företag ha framgångsfaktorer för att lyckas skapa tillväxt 
och vara konkurrenskraftiga. Ett företag kan ha många framgångsfaktorer men det är just de 
kritiska som är viktiga att identifiera. Ju svårare konkurrenterna har att kopiera faktorerna, 
desto större chans har företaget att behålla kunderna. De kritiska framgångsfaktorerna varierar 
beroende på bransch, produkt och företag, det är därför viktigt att kontinuerligt uppdatera och 
identifiera dem. 
 

3.4 Konkurrentanalys 
Det är viktigt att företag har korrekt information om sina konkurrenter. De viktigaste 
konkurrenterna att analysera är de som verkar på samma marknad och använder samma 
marknadsmix. Ett företag behöver veta konkurrenternas mål, strategi, starka sidor, svagheter 
och reaktionsmönster (Kotler, 1999). 
 
För att få tillgång till den information som behövs kan företaget göra på ett antal olika sätt, 
bl.a. gå igenom dags-, vecko- och månadstidningar samt annat tryckt material som finns om 
konkurrenterna. Företaget kan se på konkurrenternas hemsidor, som kan innehålla en hel del 
viktig information. De kan också anställa personer från en viss konkurrent för att förstå hur de 
tänker, fråga sina mellanhänder och försäljare vad de har för intryck och erfarenheter från 
konkurrenterna. Företaget kan även jämföra konkurrenternas förmåga med sin egen genom att 
tala med kunder, återförsäljare, leverantörer och konsulter, samt plocka isär konkurrenters 
produkter (Kotler, 1999). 
 

3.4.1 SWOT-analys 
SWOT-analysen är en teknik för att förstå ett företags svagheter och styrkor samt se vilka 
möjligheter och hot som kan påverka. Analysen hjälper företaget att utveckla sin nisch på 
marknaden. Det är ett bra verktyg för att med liten kraft kunna upptäcka möjligheter och göra 
dem till fördelar för företaget. Organisationen kan även upptäcka vilka svagheter den besitter 
och på så sätt försöka att motverka de hot som uppkommer och hitta nya lösningar.  
 
Genom att analysera det egna företaget och dess konkurrenter med hjälp av SWOT-analysen 
kan företaget utveckla en strategi som skiljer sig från konkurrenternas och på så sätt lyckas ta 
marknadsandelar. När företag genomför analysen identifieras först det egna företagets styrkor 
och svagheter, därefter omvärldens hot och möjligheter (Mindtools, 2007).  
 
För att komma fram till vilka styrkor ett företag har kan de utgå från ett antal frågor: 
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• Vilka konkurrensfördelar har företaget? 
• Vad gör företaget bättre än de andra? 
• Vilken unik eller lågkostnadsresurs har företaget tillgång till? 
• Vad ser andra människor i branschen att företaget har som sin styrka? 
 

När verksamheten resonerar kring dessa frågor är det viktigt att vara realistisk. Det är även 
viktigt att hålla isär vad som är en styrka och inte en nödvändighet. En nödvändighet är något 
som ett företag måste ha för att klara sig på marknaden. 
 
Svagheterna i företaget kan besvaras genom frågorna: 
 

• Vad kan företaget förbättra? 
• Vad ska företaget undvika? 
• Vilken svaghet hos företaget ser andra människor i branschen? 

 
Organisationen måste tänka på både interna och externa faktorer. Människor runtomkring 
kanske ser företaget på ett helt annat vis och andra svagheter än de som styr företaget. 
 
Möjligheter kan upptäckas genom att titta på vilka bra möjligheter som möter företaget och 
vilka trender som är intressanta. Dessa möjligheter kan bland annat komma ifrån förändringar 
i tekniken och marknaden. Nya lagar och förordningar, förändringar i samhället och nya 
populationstrender. Även lokala händelser kan skapa möjligheter till att utveckla företaget.  
 
Hot som kan påverka verksamheten upptäcks lättas genom att titta på vilka hinder som 
företaget möter, vad konkurrenterna gör och om specifikationerna för arbete, produkt eller 
service är på väg att förändras. Företaget kan även se om teknologin håller på att förändras så 
att det hotar deras position på marknaden. Höga skulder eller kassaflödesproblem är ett annat 
hot som ska tas på allvar. Organisationen måste också vara kritisk till om någon av 
svagheterna verkligen kan hota deras framtid.    
 
Denna modell kan också användas för att jämföra konkurrenterna. När det är gjort kan 
företaget se hur och var de ska konkurrera (Mindtools, 2007).    
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4. Marknadsbeskrivning   
 
I detta kapitel beskriver vi bryggerimarknaden och presenterar de bryggerier vi  intervjuat. 
Bryggerierna består av två marknadsledande bryggerier och fem stycken mikrobryggerier. 

4.1 Mikrobryggerier 
Mikrobryggerier är små lokala bryggerier, som vid öltillverkningen använder 
hantverksmässiga metoder baserade på den klassiska bryggeritraditionen (Wikipedia, 2007). 
 
Trenden med mikrobryggeri kommer från Storbritannien och USA. Det var först år 1995 som 
de första etablerades i Sverige. Den maximala produktionsvolymen för ett mikrobryggeri i 
USA är 600.000 liter per år. Eftersom få bryggerier i Sverige producerar mer än 600 000 liter 
så är den gränsen inte relevant i Sverige (Wikipedia, 2007). Mikrobryggerier finns även i en 
stor skala i övriga Norden och då främst i Danmark (TT, 2006). 
 
Det finns många svenska mikrobryggerier och exempel på några är Nils Oscar Company, 
Grebbestads-, Oppigårds-, Mora- och Nynäshamnsbryggeri. Enligt systembolaget år 2005 
hade mikrobryggerierna en sammanlagd marknadsandel på ungefär 0.6 %, vilket var högre än 
tidigare år (TT, 2007). 
 

4.2 Öl 
Öltillverkning är en svår process som bygger på att kunna blanda och förbereda olika råvaror 
och omvandla dem till öl under en jäsningsprocess. Resultatet är beroende av råvarornas 
kvalitet och tillverkningens förlopp. Öl består i huvudsak av fyra råvaror; vatten, malt, humle 
och jäst. Råvarornas egenskaper påverkar varandra när de kombineras. Cirka 90 % av ölet 
består av vatten, vilket medför att dess egenskaper är mycket betydelsefulla för hur ölet blir. 
Förr i tiden var det mycket viktigt var bryggerierna placerades för att få tillgång till lämpligt 
vatten. På senare tid har det dock blivit relativt enkelt att med behandling få vanligt 
kranvatten att räcka till. Givetvis spar det både arbete och tid om det finns tillgång till 
optimalt bryggvatten från början. Vattnet får inte innehålla för mycket klor, bakterier eller  
liknande. Även mineralsammansättningen är viktig för att framställa det rätta ölet. Mjukt 
vatten passar generellt sett bättre för ljusa ölsorter och hårt vatten för mörkt öl (Svensson, 
1995). 
 

4.2.1 Tillverkning 
En förenklad bryggprocess innebär att kornet blötläggs för att få ut olika enzymer. Denna 
process avbryts efter några dagar och kornet får torka, hela förloppet kallas för mältning. Det 
mältande kornet krossas och löses med varmt vatten, vilket kallas mäskning. Det är vid det 
här stadiet som enzymerna bryter ner stärkelsen till socker, vilket kallas vört. Nästa steg är att 
koka vörten och humlen tillsammans för att ge ölet dess smak (Systembolaget, 2007). Humle 
är ölets krydda som ger den beska smaken (Svensson, 1995). Därefter kyls vörten ner och 
humlen avlägsnas, vörten skickas till en jästank. Där förvandlar jästen sockret i vörten till 
alkohol, kolsyra och smakämnen. Efter borttagning av jästen återstår lagring, filtrering, 
pastörisering och tappning, beroende på vilken ölsort bryggerimästaren vill få fram. Det kan 
göras en indelning av ölet efter just jäsningen, spontanjäst öl, överjäst öl och underjäst öl 
(Systembolaget, 2007). 
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4.3 Whiskey 
Enligt Byrenius & Wiechel (1993) är whiskey en hel värld av människor, hårt arbete, kultur, 
dofter, smaker, upplevelser men även ekonomi och affärer.  
 
Förmågan att destillera är gammal, redan 3500 år före Kristus använde sig parfymtillverkarna 
i Mesopotamien av denna konst. Men det var inte förrän efter Kristus som människor började 
att utvinna alkohol. Enligt Laurin (1998) började destillationstekniken utnyttjas av 
västeuropéerna under 1100-talet, men det finns vissa belägg för att irländska munkar började 
tidigare.  
 
Whiskey tillverkas av spannmål, vanligen majs, råg, korn eller vete. Whiskeyn skiljer sig från 
andra destillerade spannmålsdrycker genom att den ofta lagras en längre tid på ekfat. Ekfaten 
ger den dess tydliga karaktär, som i stort sett inte finns i vodka eller annat brännvin (Laurin, 
1998). Whiskey görs runt om i världen, men skotsk whiskey är ledande på marknaden. År 
2003 sålde systembolaget ca 5 000 000 liter av den skotska whiskeyn, kanadensisk mindre än 
hälften, ca 2 000 000 liter, och den irländska whiskeyn stod för bara 400 000 liter 
(Whiskyguiden, 2007). 
 
Whiskey som tillverkas i EU-länder måste ha säd som råvara och alkoholhalten efter 
destillation får inte vara högre än 94,8 %. Den måste också lagras i minst tre år på träfat som 
får rymma högst 700 liter. Whiskey får mer smak ju mindre fatet är. Den färdiga whiskeyn 
som buteljeras måste ha en alkoholhalt på minst 40 volymprocent (Laurin, 1998). 
 
Whiskey tillverkas på lite olika sätt beroende på var den tillverkas och vilka råvaror som 
används. Vid tillverkning med säd är det högteknologisk produktion i moderna anläggningar 
som gäller för att regelbundet kunna destillera (Laurin, 1998).   
 

4.4 Licenstillverkning 
Licens är ett tillstånd till en person eller organisation att i större eller mindre omfattning 
utnyttja ett patent, en företagshemlighet, en upphovsrättighet eller en skyddad rätt till ett 
varumärke. Licenstagaren betalar vanligtvis en ersättning till licensgivaren i form av royalty, 
(en procentsats satt i relation till omfattningen av rättighetsutnyttjandet) eller som ett fast 
belopp. Har licenstagaren delgetts ensamrätt handlar det om exklusiv licens annars räknas det 
som enkel licens (Nationalencyklopedin, 2007). I bryggeribranschen kan detta handla om att 
få ta del av recept och att använda sig av speciella bryggerikonster. 
 
 
Här nedan följer en presentation av våra utvalda bryggerier: 

4.5 Jämtlands bryggeri AB 
Ett litet bryggeri i Jämtland som satsar på kvalitet och goda, välbalanserade ölsorter. 
Bryggeriet startade 1996. De har haft stora framgångar på bl.a. mässor, som Stockholm Beer 
Festival. Där har de vunnit både guld, silver och brons i många kategorier under många år, 
(Jämtlands bryggeri, 2005) inte mindre än femtiofem gul, tjugosex silver och tretton brons 
under de senaste sju åren (DN 2006). Vissa av sorterna är framtagna med hjälp av några 
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krogar i Stockholm. Ölen säljs på olika restauranger och på systembolag runt om i landet 
(Jämtlands bryggeri, 2005). 
 
 
Jämtlands bryggeri är ett av Sveriges minsta bryggeri, där kvalitet är ledordet. De brygger 
ölen för hand och med stor omsorg. Idag görs det 11 olika ölsorter på bryggeriet och de har en 
möjlig årsproduktion på 700 000 liter öl. Efter att David Jones från England tog över som 
bryggmästare för tio år sedan har bryggeriet sexdubblat sin produktion. 
 
De råvaror som används är av mycket hög standard. Malten kommer bland annat från England 
(Jämtlands bryggeri, 2005). 
 
Omsättningen i företaget har ökat på senare tid och de har även nyanställt. Resultatet har varit 
positivt de senaste fyra åren (Affärsdata, 2007). Enligt en undersökning gjord av TT är 
Jämtlands Bryggeri det enda av de mest kända mikrobryggerierna som går med vinst. 
(Foodwire, 2007) 
 

4.6 Mora bryggeri AB 
Affärsidén på Mora bryggeri är att dryckerna ska smaka som de gjorde förr i tiden. Mora 
bryggeri startade redan 1872, men tillverkningen lades ned 1979. Familjen Andersson, som är 
nuvarande ägare av bryggeriet, köpte upp namnet Mora bryggeri år 2003. Det var efter det 
som tillverkningen av ölen började. De har fyra sorter öl som säljs på systembolag runt om i 
Dalarna. Bryggeriet ligger på familjens gård utanför Mora (Mora bryggeri, 2006).  
 
Ambitionen med företaget är att de ska erbjuda kunden ett exklusivt lokaltillverkat starköl och 
nå ut till systembolag och restauranger i ovansiljansområdet (Angelfire, 2003). 
 
I deras sortiment ingår inte bara överjästa öl utan även svagdricka, läskedryck och vatten. Vad 
som finns på marknaden beror på säsong. Råvarorna är av hög kvalitet och de har en egen 
vattenbrunn på gården (Angelfire, 2003).  
 
Omsättningen har ökat de senaste åren. Resultatet gick från minus år 2004 till plus år 2005. 
Det beror på att de avskedat en person under den tiden, vilket har lett till att lönekostnaderna 
minskat (Affärsdata, 2007). 
  

4.7 Nils Oscar Company AB 
Nils Oscar Company AB grundades 1996. Deras öl bryggs på Fruängskällan i Nyköping och 
spriten bränns på Tärnö Säteri. Malten kommer från deras eget mälteri, där de även odlar alla 
de fyra sädesslagen som sedan utgör råvaror i den färdiga produkten – Nils Oscar Öl & Sprit.  
 
De har elva olika ölsorter, där tre av dem är olika säsongsöl. Nils Oscar Company gör inte 
billigt öl utan produkter för ölintresserade eller i alla fall för människor som vill ha en 
smakupplevelse. Deras produkter säljs till krogar, restauranger, hotell och flera systembolag i 
hela Sverige. 
 
Nils Oscar är det enda bryggeriet i Sverige som arbetar med en process där de odlar säd, 
mältar själva och brygger i eget bryggeri. Deras idé är kvalitet ”från åker till strupe” 
(Nils Oscar, 2007). 
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Företagets resultat blir sämre för varje år, även omsättningen har minskat. De har även en 
dålig soliditet vilket har lett till att företaget endast har kortfristiga skulder (Affärsdata, 2007). 
 

4.8 Nynäshamns ångbryggeri 
1997 förverkligade några ölintresserade Nynäshamnskillar sin dröm att starta ett bryggeri. 
Första ölet ut blev Bedarö bitter, som fortfarande är bryggeriets storsäljare och bryggarnas 
personliga favorit. Med enbart de finaste råvarorna och varsam bryggning har de vunnit flera 
priser på Stockholm Beer Festival, bland annat för storsäljaren Bedarö bitter som utsågs till 
bästa öl alla kategorier på fat (Whiskyguiden, 2007). 
 
För receptskrivandet står Lars Ericsson, som liknar öllagning vid bakning. Det krävs en 
speciell talang och i snitt testbryggs det tre gånger innan slutresultatet blir bra. Nynäshamn 
bryggeri gör en kvalitetsöl och vill att det ska vara en upplevelse att dricka den. 
 
Nynäshamns ångbryggeri har vuxit ur de ursprungliga lokalerna och 2005 flyttade de till 
större. Tidigare hade bryggeriet tappat, etiketterat och kapsylerat för hand men nu sker detta -
maskinellt. Därav kan de tillverka större volymer, vilket gör att Bedarö bitter sedan den 20 
december 2006 finns i Systembolagets ordinarie sortiment.   
 
Precis som alla av bryggeriets öl, är Bedarö bitter uppkallat efter en geografisk plats i 
Nynäshamns skärgård. 2006 utsågs de till årets företagare i Nynäshamn och har fått ett lokalt 
erkännande (SVD, 2007). 
 
Nynäshamns ångbryggeri har ett positivt resultat men det har minskat de senaste åren. 
Bryggeriet har en hög omsättning som ökar varje år. De har även nyanställt personal under 
åren (Affärsdata, 2007). 
 

4.9 Oppigårds bryggeri AB 
Företaget ligger i Ingvallsbenning utanför Hedemora. Björn Falkeström började bygga 
bryggeriet 1996 och kom igång med sin produktion på allvar år 2000 (Whiskyguiden, 2007). 
De började brygga öl redan 1997, men då i en blygsam skala (Dalarnas tidningar, 2006).  
 
De utgår från ett recept som funnits på gården sedan 1800-talet, men metoderna som används 
för framställningen är moderna. Verksamheten brygger endast Ale (Whiskyguiden, 2007) och 
har en sort i systembolagets fasta sortiment. Det görs även säsongsbaserade sorter som t.ex. 
påsköl och julöl.  
 
Paret Björn och Silvia Falkeström driver bryggeriet tillsammans. Personalkostnaderna hålls 
nere tack vare att de gör mycket själva. Ägaren är civilekonom och kan därför sköta både 
pappersarbetet och bryggerikonsterna (hd.se, 2006). 
 
Verksamheten har gått mycket bra och de har vunnit många priser på Stockholm Beer 
Festival. På Whiskyguiden.se har 2007 års påsköl fått högsta betyg. 
 
Kornet och humlen som används som råvaror vid bryggningen kommer från England, och 
liksom Mora bryggeri har de en egen vattenbrunn (Whiskyguiden, 2007). 
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Det senaste bokslutsåret har företaget fördubblat sin omsättning, men däremot har resultatet 
varit negativt. Soliditeten i företaget har minskat (Affärsdata, 2007). 
 

4.10 Carlsberg Sverige 
Carlsberg Sverige är Sveriges största bryggeri och bygger på starka varumärken, kvalitet och 
konsumentpreferenser. Bryggeriet riktar sig till alla och erbjuder öl, vatten och läsk i många 
varierande smaker. De säger själva att de är ett mycket innovativt företag som hela tiden 
satsar på att utveckla och ta fram nya produkter, vilket görs i samarbete med Innovation 
Center i Köpenhamn.  
 
Carlsbergs vision är att erbjuda konsumenter ett brett utbud av drycker som släcker törsten, 
ger njutning och kryddar tillvaron. De ska också vara den självklara partnern för kunder inom 
handel och restauranger, pga. deras professionalism (Carlsberg, 2007). 
 
År 1996 blev Carlsberg huvudägare för Falcon och 2000 bildades Carlsberg Breweries, där 
även Pripps ingick.  
 
Några av Carlsbergs produkter är, Carlsberg Beer, Pripps blå, Falcon, Tuborg, BlåGul och 
Budweiser (Carlsberg, 2007). 
 
Carlsberg Sverige AB har en hög soliditet, men omsättningen minskar radikalt år för år. År 
2005 var första året på fyra år som företaget fick ett minusresultat. De har även på senare år 
minskat antalet anställda (Affärsdata, 2007). 
 

4.11 AB Åbro Bryggeri 
Ända sen 1856 har Åbro Original bryggts i Vimmerby, Småland. Det är Sveriges äldsta 
familjebryggeri men även ett av Europas modernaste. 
 
Åbro bryggeris idé är att släcka folkets törst. De brygger många kända ölsorter men även 
cider, vatten och läsk. Allt produceras av vatten från en och samma källa. Enligt Åbro 
bryggeri är en Åbro Original öl något av det mest svenska som kan drickas och passar lika bra 
på krogen som hemma.  

Åbro bryggeri är det minsta av Sveriges stora bryggerier med en femteplats på 
Systembolagets lista och en produktionsvolym om 56 miljoner liter och en marknadsandel på 
6% totalt, 10% av ölförsäljningen (siffrorna gäller 2004). Bryggmästare sedan 1965 är Albert 
Wiesgickl.  

Företaget tillverkar underjäst öl, huvudsakligen lager. Åbro har 15 ölsorter som bryggs i 
Vimmerby och några av de mest kända ölsorterna är Åbro Original, Bryggmästarens och 
Svensk starköl.  De har även 9 importerade ölsorter, t.ex. Faxe, Foster´s och Lapin Kulta 
(Åbro, 2007). 
 
Åbro har ökat sitt resultat med ca 300 % från år 2004 till år 2005. De har bra soliditet i 
företaget och omsättningen är jämn över åren (Affärsdata, 2007). 
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5. Analys 
 
I detta kapitel har vi sammankopplat och analyserat de teoretiska delarna med intervjuerna 
och vår marknadsbeskrivning.   

5.1 Hur svårt är det att komma in på marknaden? 
För att komma in på marknaden måste bryggeriet ha något speciellt som kännetecknar deras 
produkter och att ägarna brinner för sin idé. Nynäshamns ångbryggeri tycker det finns plats 
för ett nytt bryggeri om det hittar en nisch eller kanal att arbeta igenom. Det tar lång tid att 
bygga upp ett framgångsrikt varumärke och bli finansiellt lönsam. Enligt Nynäshamns 
ångbryggeri, bör inte ett nytt bryggeri räkna med att konkurrera med de stora bryggerierna 
direkt, för då slutar det oftast i konkurs. Detta stämmer även överens med vad teorin beskriver 
om vad som är bra att tänka på vid nystart. Det är viktigt att definiera sin marknad för att 
kunna ge rätt budskap både internt och externt (Hjalmarsson, 1992).  
 
De små bryggerierna som vi har intervjuat är positiva till ett nytt bryggeri. Nynäshamns 
ångbryggeri säger att ”vi små jobbar och kompletterar varandra”. Detta kan bero på att de 
endast innehar cirka en procent av marknaden och måste hjälpa varandra för att tillsammans 
stå emot de stora bryggerierna (Svenska ölfrämjandet, 2006). Enligt Mora bryggeri är det inte 
speciellt svårt att ta sig in på den lokala marknaden eftersom det ligger rätt i tiden. Människor 
blir mer och mer intresserade av lokalproducerade produkter. Carlsberg tycker det kan vara 
bra med fler bryggerier, eftersom det ökar intresset för öl. 
 
När det däremot gäller restaurangerna Score, Down Town, Charlie Chaplin och Kebabhouse 
tycker de att ölmarknaden är mättad och de tror att det är svårt för nya bryggerier att ta sig in 
på marknaden.  De flesta av restaurangerna har bra avtal med stora bryggerier. Kebabhouse 
säger att avtalen innebär bland annat bra bonusar och rabatter, vilket gör det svårt för ett 
mindre bolag att ta sig in på restaurangerna eftersom de inte har tillräckligt stora resurser. 
Efter diskussion med andra restauranger i Karlstad, utöver våra intervjuer, har det 
framkommit att de största bryggerierna emellanåt även fungerar som bankverksamhet. De kan 
hjälpa till med uppbyggnaden och renoveringen av restaurangen mot avtal att marknadsföra 
och sälja deras produkter.  
 
Down Town, Score och Charlie Chaplin bestämmer över sina egna inköp och är mer 
intresserade av en ny värmländsk ölsort. Score menar att ”det är alltid en fråga om hur starkt 
varumärket är och hur prisnivån ser ut. För oss är ekonomin viktig för vilka sorter vi tar in, 
där vi har bästa avtal och får bäst rabatter. Sen är det ju vissa sorter som man kanske inte 
klarar sig utan, en del varumärken är så starka så de bör man ha”. 
 
Down Town säger att ”vi skulle absolut vara intresserade av ett nytt värmländskt öl, lät 
spännande. Folk här skulle nog ha tyckt det var roligt att prova och om det hade varit gott så 
skulle det nog kunna funka här i Värmland men ingen annanstans”. Charlie Chaplin och 
Kebabhouse är inte intresserade, på grund av liten ölkonsumtion och bindande avtal. Som 
teorin säger finns det hela tiden risker på marknaden som företaget bör undvika genom bra 
strategier och vara väl förberedda (Wickham, 2004).      
 
Undersökningarna visar att intresset för svensk whiskey är stort och Down Town och Score 
tycker det är spännande. Tyvärr säljs det inte mycket whiskey på restaurangerna och de har 
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inget stort utbud, utan endast några få sorter. Enligt whiskeyguiden (2007) är skotsk whiskey 
ledande på marknaden.  Däremot skulle det locka restaurangägarna om en ny svensk 
whiskeysort släpps. Kebabhouse tror att det är lättare att ta sig in på marknaden med whiskey 
än öl med tanke på de avtal som finns. Whiskeytillverkningen i EU har speciella krav som att 
råvaran måste vara säd och alkoholhalten efter destillation får inte vara högre än 94,8 % 
(Laurin, 1998). Dessa krav är viktiga att ta hänsyn till och följa när en ny sort ska tillverkas.   
 

5.2 Hur ska ett nytt bryggeri lyckas ta sig in på marknaden? 
För att lyckas ta sig in på marknaden tycker Nils Oscar Company att ”man ska ha en riktigt 
gedigen finansiering och en uthållig ägare”. Andra saker som utmärker en entreprenör är att 
de har en stark vilja och ambition att åstadkomma något (Hjalmarsson, 1992). Organisationen 
måste också välja vilken strategi som ska följas. Genom att utveckla en bra strategi kan 
lönsamheten öka och strategin måste anpassas för olika marknader (Wickham, 2004). 
Antingen riktar de sig till ölkännare som vill ha mer kvalitet eller till dem som föredrar ett lågt 
pris. Jämtlands bryggeri säger att ”man måste välja också, ska jag ha kvalitet så blir det 
kanske lite annorlunda för då blir det kanske inte samma mängd heller”.  
 
Ett annat bra sätt för att lyckas på markanden är att medverka i Stockholm Beer Festival, 
vilket många av bryggerierna gör. Där har de flesta av bryggerierna varit nominerade och 
vunnit en del priser vilket ses som bra marknadsföring och ett bra sätt att visa sig på. Lyckas 
företaget bra på denna mässa kan det innebära stora framgångar. Jämtlands bryggeri säger ”Vi 
har varit med alla år och vunnit hemskt mycket priser. Vi har vunnit guld, silver och brons i 
alla kategorier. Så det har varit jättebra, det är också en del att vi har lyckats här med 
framgångar att det gått bra på den här festivalen. Mycket priser och uppmärksamhet”.  De 
flesta av bryggerierna marknadsför sig inte på något annat sätt. Mora bryggeri förlitar sig på 
bra recensioner i tidningar och via mun-till-mun metoden. Ett annat sätt att marknadsföra sig, 
enligt Nils Oscar Company, är att ”låta folk smaka på ölen”. Många av mikrobryggerierna 
lägger inte ner energi på marknadsföring eftersom de säljer vad de har kapacitet för. Däremot 
lägger de större bryggerierna ner mycket pengar på att marknadsföra sig, bl.a. genom 
utbildade säljare, direktreklam och kundtidningar. Teorin menar att det är viktigt att utveckla 
en bra strategi för att få god lönsamhet. Att göra en bra marknadsföringsstrategi och att 
använda sig av ett stort nätverk minskar svårigheterna när ett företag försöker etablera 
sig.(Wickham, 2004). 
 
Alla bryggerierna har någon ölsort på systembolaget. Oppigårds bryggeri började med lokal 
försäljning i Dalarna, vilket gjordes i drygt ett år och nu finns de på 200-250 butiker i det fasta 
sortimentet. Till en början är det oftast på lokalnivå som mikrobryggerier kan komma in på 
systembolag och restauranger och därefter vända sig till fler och fler i ett större område. För 
att komma in på olika försäljningsmarknader lämnas varuprover och offerter.  
 
Det flesta bryggerierna satsar på någon sorts säsongsöl, t.ex. jul-, påsk- och/eller sommaröl. 
Nynäshamns ångbryggeri har även ett våröl och höstöl. Enligt Jämtlands bryggeri går 
säsongsölen bra och är omtyckt.  
 
På de restauranger vi har intervjuat dominerar fatölen. Score säger ”Jag skulle vilja påstå att 
till just mat är det många som väljer någon annan öl än just fatölen, men om det är mera fest 
så då går det väldigt mycket fatöl. Det är ju inte lika mycket fatöl till restauranggäster, där är 
det oftare flaskor”. De yngre gästerna frågar oftare efter billigare sorter framför de med ett 
högre pris. Enligt Down Town fastnar många för en sort och byter oftast inte ut den. 
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Score tror att intresset för öl håller på att öka lite och konsumenterna är mer medvetna om vad 
de dricker. Det kan vara lättare för ett mindre bryggeri att komma in på restauranger med 
flaskor eftersom fatölen innebär en hel installation med kranar, tankar och kylanläggning. 
Flaskor kan ställas in i kylen och om det inte fungerar går det att ta ut dem igen. För att få 
pubar och restauranger intresserade av produkten är det viktigt att försöka ha ett så lågt 
inköpspris som möjligt. Kebabhouse tycker till och med att inköpspriset är viktigare än 
smaken. De tycker också att det är viktigt att bryggeriet visar sig så mycket som möjligt. 
Andra faktorer som kan ge framgång på marknaden, enligt Score, är att ha få 
omorganisationer och istället bygga upp en bra och rak relation med sina kunder.”Pengar och 
siffror är en sak, men det som är viktigaste för mig är ju att säljaren ska han veta vad jag 
pratar om och att kontakten fungerar mellan oss, att det blir som man gjort upp”. 
 
Hur Gillberga utvecklas beror mycket på omvärldens förtroende (Hjalmarsson, 1992), vilket 
även den restaurangansvarige på Score höll med om. Är ölmärket välkänt och mänga har 
förtroende för det, säljs det lättare på marknaden än vad ett okänt märke skulle ha gjort.     
 
Gillbergas idé om att restauranger skulle få skapa sitt eget ölmärke, var våra respondenter 
negativt inställda till och inte alls intresserade av. Det beror dels på att det redan finns på 
marknaden men även för att det finns många andra sorter att välja på. Down Town tyckte till 
och med att det skulle kännas löjligt att ha en egen sort bland de andra välkända flaskorna.  
 

5.3 Vilka problem är vanliga vid startandet av bryggerier? 
Det var få bryggerier som kunde eller ville uppge vilka svårigheter de hade vid starten, utan 
föredrog att berätta om sina styrkor. De problem som kom fram var att Nils Oscar Company 
nämnde att det tog lång tid att bygga upp ett varumärke. ”Det tog merparten av dessa tio åren 
att få igenkänning. Det är egentligen först nu som Nils Oscar är ett etablerat varumärke att 
räkna med god igenkänning”. Oppigårds bryggeri berättade att ”vi har haft en väldigt lång 
uppbyggnadsperiod, jag brukar säga att vi har mer byggeri än bryggeri”. Nynäshamns 
ångbryggeri hade problem i början därför att de inriktade sig enbart på fatöl, vilket gjorde att 
de inte nådde ut till nya kunder. De sålde endast till några få och inte i några stora kvantiteter. 
Detta berodde på att de flesta var bundna av avtal, men när de däremot började med flaskor 
ökade försäljningen. Enligt teorin är det bra att undersöka vad marknaden vill ha och hur den 
reagerar på den affärsidé som presenteras (Hjalmarsson, 1992). Nynäshamns ångbryggeri 
hade kanske kunnat undvika att sälja fatöl redan från början om de hade undersökt marknaden 
lite mer innan de startade att producera.   
 
Ett problem vid starten kan vara att ägarna är alldeles för ivriga, istället bör de ta god tid på 
sig för att lyckas och undvika onödiga risker. Nils Oscar Company tycker det är viktigt att ha 
en gedigen finansiering och en uthållig ägare. Det krävs mycket pengar för att starta. De som 
har varit underfinansierade har inte klarat av att hålla sig kvar på marknaden. Detta 
överensstämmer med teorin, som menar att några av de vanligaste misstagen är att både 
kostnaderna och den tid som krävs räknas för lågt för att bygga upp ett varumärke (Kullstedt, 
2005).  
 
Andra problem som framkommit är att det är mycket tillstånd och ansökningar som måste 
fyllas i innan produktionen kan starta. Mora bryggeri anser att det inte är svåra lagar att följa 
men ”mycket ansökningar och hemskt mycket tillstånd som man måste gå igenom först”. 
Förutom de lagar som vanliga tillverkande företag har, måste även alkohollagen och 
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livsmedelslagen följas. Hygienen på arbetsplatsen är en viktig del i livsmedelslagen och bör 
noga följas. Ska lokalerna byggas upp behövs också byggnadstillstånd. De kunder som 
handlar av bryggerierna behöver också en del tillstånd, vilket Jämtlands bryggeri påpekade. I 
Sverige råder det näringsfrihet så alla som är myndiga och inte försatt i konkurs får starta ett 
företag, men beroende på vilken bransch som företaget startar i så finns det olika lagar och 
tillstånd. Alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige är bokföringsskyldiga och det finns 
även flera skattebetalningar som måste redovisas i tid. Precis som våra respondenter nämnde 
finns det många lagar att ta hänsyn till (Kullstedt, 2005). Däremot har regeringen vid 
årsskiftet 2007 infört vissa nya regler för att underlätta för småföretagare, som till exempel 
förenklade redovisningsregler (Starta eget, 2007).    
 
Carlsberg Sverige hade inga större problem när de startade eftersom de övertog Pripps som 
redan hade företag i hela världen. De säger ”snarare att det var positivt att ingå i en stor 
koncern med företag i hela världen. Det är mycket synergieffekter som man har glädje av 
där”.   
 

5.4 Vilka är bryggeriernas kritiska framgångsfaktorer? 
De kritiska framgångsfaktorerna är enligt Jämtlands bryggeri kapacitet. Har de inte kapacitet 
att producera mer, kan de inte förse marknaden med tillräcklig kvantitet. Åbro bryggeri tycker 
att det är kvalitet som är viktigt, detta har även framkommit från många av de andra 
bryggerierna. Mora bryggeri tycker att envishet och bra produkter är nyckeln till framgång. 
Oppigårds bryggeri tycker att kapital är det viktigaste eftersom det är stora investeringar som 
måste göras, men de har även försökt att växa långsamt för att slippa oväntade risker. 
Carlsberg Sverige ser sig själva som ett innovativt företag som attraherar konsumenterna, 
vilket har gett dem hög försäljning. Om teorin jämförs med intervjuerna stämmer det inte helt 
överens. De flesta har nämnt kvalitet som en kritisk framgångsfaktor, men teorin säger att en 
kritisk framgångsfaktor är en faktor som ska vara svår för konkurrenterna att kopiera. Kvalitet 
kan därför snarare ses som en nödvändighet för att överleva på marknaden. Det är viktigt att 
få fram de kritiska framgångsfaktorerna för att skapa tillväxt. De kritiska framgångsfaktorerna 
varierar beroende på bransch, produkt och företag och det är därför viktigt att kontinuerligt 
uppdatera och identifiera dem. (Hudd et al. 2005).    
 

5.5 Vilka konkurrenter finns på marknaden?  
Det finns redan många bryggerier på marknaden och antalet ökar hela tiden. Men som 
Oppigårds bryggeri säger; ”det som är positivt är ju att det är många små bryggerier som 
börjar synas och finns på marknaden, det är ju nästan mer positivt för oss än att man ser det 
som konkurrenter”. Nils Oscar Company tycker även att de små bryggerierna hjälper 
varandra att dra marknaden och försöker tillsammans kämpa mot de stora företagen. 
Mikrobryggerierna har en speciell bryggerikonst som skiljer sig från de andra större 
bryggerierna. De använder sig av hantverksmässiga metoder baserade på den klassiska 
bryggeritraditionen (Wikipedia, 2007).       
 
Även Jämtlands bryggeri tror att det finns plats för fler, vilket också Nynäshamns bryggeri 
håller med om. De tycker inte de stora bryggerierna egentligen är några konkurrenter eftersom 
de sysslar med lättdrucken ljus lager öl. Enligt teorin är det viktigt att ha korrekt information 
om sina konkurrenter. De viktigaste konkurrenterna att analysera är de som verkar på samma 
marknad. Ett bryggeri behöver veta sina konkurrenters mål, strategi, starka sidor, svagheter 
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och reaktionsmönster (Kotler, 1999). Undersökningens resultat visar att mikrobryggerierna 
inte har tänkt över sina egna styrkor och svagheter och än mindre konkurrenternas.      
 
Nils Oscar Company säger att ”det beror på vad man har för världsbild, men de små 
bryggerierna är fortfarande ett växande segment. Marknaden i sig har ökat något i Sverige 
men det är en förhållandevis mogen marknad. I ett globalt perspektiv är ölmarknaden i sig på 
nedgång i de flesta länder, men det finns nya marknader som t.ex. Kina där ölkonsumtionen 
ökar. De allra minsta bryggerierna ökar sina marknadsandelar, de medelstora innehar en 
mindre del och de stora blir allt större och större”. De stora bryggerierna i Sverige är mer 
negativt inställda till nya konkurrenter, de tycker att marknaden är mättad och att 
konkurrensen redan är stenhård. 
 

5.6 Hur ser bryggeriernas marknadssituation ut? 
Nynäshamns ångbryggeris styrkor är att de har en bra och jämn kvalitet på sina produkter och 
endast släpper ut felfria produkter från bryggeriet. De kommer inte själva på några svagheter 
som finns i företaget. Framtiden ser positiv ut och de tror att de kommer att ta 
markandsandelar från de större bryggerierna. De tror att det blir en annan ölinriktning på 
marknaden framöver, att det kommer fram fler sorter och att sortimentet växer tack vare 
mikrobryggerierna. 

 
Nils Oscar Companys styrka är att de producerar en smakrik kvalitetsöl för dem som vill ha 
smakupplevelser. Även Oppigårds bryggeri, Jämtlands bryggeri och Nynäshamns ångbryggeri 
har kvalitet som sin styrka samt att de har bra råvaror som t.ex. eget vatten. Andra styrkor 
som de pekade på var uppmärksamheten som de fått genom deltagandet i Stockholm Beer 
Festival. Svagheterna var däremot mycket svårare att få ut av intervjuerna. 
 
Styrkorna enligt Carlsberg Sverige är att de har ett lönsamt och stort sortiment som finns i 
hela Sverige, från norr till söder. De tycker inte att de har några utmärkande svagheter men 
branschen är väldigt konkurrentutsatt, fast detta gäller ju alla bryggerier. Ett hot är att de inte 
kan konkurrera med de priser som är i Danmark och Tyskland, vilket leder till stor 
privatimport. Alkoholskatten är hög i Sverige och om den kommer att sänkas gynnas de 
svenska bryggerierna.  
 
Många av bryggerierna ville inte eller kunde inte uppge sina svagheter, vilket kan bero på att 
de inte vill att den informationen ska komma ut. En annan anledning kan också vara att de 
inte hade analyserat vilka svagheter som fanns. Enligt teorin är det viktigt att analysera vilka 
svagheter som finns för att kunna förbättra företaget. Det är även viktigt att hålla isär vad som 
är en styrka och inte en nödvändighet (Mindtools, 2007).  
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6. Slutsatser & Rekommendationer 
 
I detta avsnitt har vi svarat på de inledande frågeställningarna och återkopplat till 
uppsatsens syfte. Vi kommer även att framföra våra egna åsikter och ge råd till företaget 
Gillberga. 

6.1 Hur svårt är det för Gillberga att komma in på marknaden? 
Det är en utmaning att ta sig in på bryggerimarknaden, och det krävs mycket av 
entreprenören. Det finns en mängd konkurrenter, vilket gör det viktigt att arbeta hårt och inte 
räkna med lönsamhet direkt. Det är viktigt att lägga ner mycket tid och energi på bryggeriet 
och inte ägna för mycket tid åt andra intressen. Detta är något vi tycker Gillberga bör tänka på 
och utvärdera om tiden och uthålligheten finns. Är de beredda att lägga ner all sin tid, tror vi 
att möjligheten finns för att lyckas komma in på marknaden.    
 
Det är inte lika svårt att ta sig in hos de mindre restaurangerna och pubarna, som inte är lika 
styrda av avtal. Nya bryggerier bör koncentrera sig på att ta kontakt och utvecklas där. 
 

6.2 Hur ska Gillberga lyckas ta sig in på marknaden? 
Vi anser att Gillberga borde satsa på kvalitet för att lyckas eftersom de inte kan konkurrera 
med de stora bryggerierna när det gäller priset och ett starkt varumärke. Det är viktigt att välja 
strategi och därefter följa den. Alla i organisationen måste veta vilken affärsidé företaget har 
och aktivt arbeta efter den.  
  
Vi tror att större delen av Värmlands befolkning är positiva till ett ”eget” öl. Det är därför 
viktigt att Gillberga poängterar att det är ett nytt värmländskt öl, när det lanseras på 
marknaden. Gillberga måste satsa genom att ha en bra finansiering och vara uthålliga. Det är 
viktigt att kalkylera de verkliga kostnaderna för att se hur stora investeringar som behövs 
göras. Det är även viktigt att ha en stor buffert ifall något oväntat inträffar.  
 
Företaget måste enligt oss inrikta sig på mindre pubar och restauranger i Värmlands län. Innan 
de blivit ett känt varumärke tror vi inte att de har goda försäljningsmöjligheter utanför 
Värmlands gränser, eftersom deras största styrka är att de brygger det enda värmländska ölet. 
 
Vi anser att Gillberga ska destillera en ny svensk whiskeysort och den bör komma inom de 
närmsta åren. Idag finns det endast ett företag som säljer svensk whiskey, Mackmyra, som är 
mycket populärt. Den svenska marknaden efterfrågar mer och därför tror vi att Gillberga kan 
lyckas. De bör framförallt satsa på att sälja sin whiskey på systembolaget, eftersom många 
krogar inte säljer stora kvantiteter whiskey. 
 
Gillberga måste visa sig på mässor för att synas och på så sätt marknadsföra sig. En mässa 
som är viktig är Stockholm Beer Festival som bedöms vara världens största whiskeymässa 
och Europas största ölmässa. 2006 var deras rekordår då mässan lockade ca 25 000 besökare 
från hela världen. Där är det många bryggerier som samlas och marknadsför sig. Det finns 
även flera priser att vinna i olika kategorier som ger bryggerierna ett erkännande på 
marknaden.  
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Vi tycker att Gillberga bör tänka om när det gäller systembolaget och istället försöka komma 
in där relativt snabbt. Det verkar nästan vara ett måste för att klara sig, speciellt eftersom de 
flesta restauranger och pubar har avtal med större bryggerier. Alla de bryggerier vi har varit i 
kontakt med har någon sort på systembolaget och även vissa säsongsbetonade sorter. Det är 
något vi tror att Gillberga också bör satsa på inom några år.  
 

6.3 Vilka konkurrerar Gillberga med? 
Gillberga konkurrerar med alla bryggerier men på olika sätt. De större bryggerierna har stora 
marknadsandelar, vilket gör att de lätt kan köpa upp eller konkurrera ut de mindre. De har 
bättre ekonomi och kan erbjuda restauranger bättre priser och avtal. De har kapacitet till att 
brygga olika sorter som passar många konsumenter. Mindre bryggerier konkurrerar däremot 
på ett annat sätt, där är smaken och kvaliteten viktigast för att ta marknadsandelar. Vi har 
märkt att många mindre bryggerier är positiva till nystartande bryggerier eftersom de hjälps åt 
att konkurrera mot de stora.   
 
I konkurrentanalysen använde vi oss av en SWOT-analys, vilket var ett bra verktyg för att få 
en fördjupad inblick i konkurrenterna på marknaden. Den gjorde det lätt att jämföra företagen 
med varandra och ta ut de viktigaste styrkorna och svagheterna i branschen. Vi har fått en 
inblick i vilka möjligheter och hot det finns och det kan Gillberga ha nytta av när de 
bestämmer sin strategi.  
 
Tyvärr innehar mikrobryggerierna en väldigt liten del av marknaden, endast 1 %, vilket gör 
det svårt för dessa bryggerier att gå med vinst och konkurrera med de större bryggerierna. Vår 
undersökning har däremot visat att mikrobryggerierna är på uppgång. 
 

6.4 Vilka problem kan uppstå för Gillberga vid starten? 
När ett nytt bryggeri ska starta dyker många problem upp. Det första som kan uppstå är att de 
inte får tillräckligt med tillstånd för att starta. I Gillbergas fall har vi i nuläget bortsett från 
denna faktor och antar att de ges de tillstånd som behövs. För att lyckas få tillstånd och hitta 
lämpliga finansiärer måste de göra en tydlig och välstrukturerad affärsplan.  
 
Ett problem som kan uppstå är att många ölsatser som de brygger blir oanvändbara, vilket 
ökar kostnaderna och förlänger tidsramen. För att undvika detta är det viktigt att Gillberga 
anställer en erfaren bryggmästare som brygger smakrik kvalitetsöl.  
 
 Att skapa kundkontakter är en nödvändighet för att överhuvudtaget komma ut på marknaden 
och därför bör Gillberga i god tid ta kontakt med potentiella kunder.  
 
Gillbergas upphovsman Martin Larsson menar att det är viktigare att komma in på marknaden 
och skapa sig ett namn än att gå med stor vinst i början. Vi håller med till viss del, men 
eftersom det kräver stora investeringar behövs en hel del inkomster. Att skapa ett välkänt 
varumärke är viktigt för det öppnar upp nya vägar och ökar kundkretsen.    
 

6.5 Vilka framgångsfaktorer behövs? 
Framgångsfaktorerna för ett bryggeri är ungefär samma som för många andra företag, men det 
är bra om företaget hittar något som skiljer sig från konkurrenterna. Trots att vi inte har 
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undersökt licenstillverkning, tror vi att Gillberga ska satsa på licenstillverkning. Vi anser att 
det kan vara en bra konkurrensfördel för att snabbt ta steget in på marknaden.   
 
Gillberga bör tänka efter om de har vad som krävs för att lyckas. Det är viktigt att de tar fram 
och fastställer de framgångsfaktorer som ska känneteckna företaget. De framgångsfaktorer vi 
anser att Gillberga ska ta med är kvalitet, kapital, tid och engagemang. 
 

6.6 Egna kommentarer 
Kommer Gillberga lyckas sälja tillräckliga kvantiteter för att täcka investeringarna?  De har ju 
trots allt tänkt bygga nya lokaler. Martin Larsson är en äkta entreprenör som inte ser några 
hinder och är väldigt optimistisk till allt, men måste även vara realistisk i sina beräkningar. 
Något vi imponeras av är Martins alla idéer, men han behöver koncentrera sig på Gillberga 
om det ska nå framgång i denna krävande bransch.   
 
I början av vår empiriska undersökning visste vi inte vilka som var potentiella kunder och vi 
visste inte vad som väntade oss. Gillberga trodde att restaurang Charlie Chaplin var ett givet 
alternativ men våra undersökningar visade tvärtom. Precis som vi anade hade många 
restauranger bra avtal med mer etablerade och stabila bryggerier, vilket gör det svårt för 
Gillberga att komma in där.  
 
En del krogar köper in alkohol genom sina matleverantörer och detta kan vara en väg in för 
Gillberga. Det är viktigt att försöka synas överallt och skapa sig ett nätverk. Många av 
mikrobryggerierna satsar inte på marknadsföring och det kan vara en orsak till att de inte har 
tillräcklig hög försäljning för att täcka kostnaderna. Det är även svårt att bygga upp ett 
varumärke om inte bryggeriet syns. 
 
Vi är nöjda med samarbetet med Emelie Löfman på Inova och Martin Larsson på Gillberga, 
som har gett oss chansen att utveckla våra kunskaper vi fått från kursen Entreprenörskap och 
företagsutveckling. Vi har haft bra kontakt med hjälp av veckorapporter och möten.  
 
 

6.7 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om och hur de stora bryggerierna bedriver sin 
bankverksamhet. Detta tycker vi är intressant för att det är något som har framkommit under 
arbetets gång. Denna verksamhet är något som många inte vill diskutera och visa öppet. Kan 
det vara en orsak till de stora bryggeriernas dominans på marknaden?  Hindrar detta 
konkurrensen på marknaden? 
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Bilaga 1, Intervjuguide till restauranger 
 

• Vilka ölsorter säljer ni? Hur många olika sorter har ni? 
 

• Hur stor kvantitet säljs på en månad? 
 

• Vad säljer ni mest av lättöl, mellanöl eller starköl? 
 

• Vilket säljs det mest av, flaska eller burk, 33 cl eller 50 cl? 
 

• Är folk medvetna om vad de köper? 
 

• Skulle ni vara intresserade av ett nytt värmländskt öl? 
 

• Har ni kontrakt med några tillverkare?  
 

• Bestämmer ni själva vad som köps in? 
 

• Vilket är ert inköpspris? 
 

• Vilken sort använder ni som fatöl?  
 

• Säljer ni whiskey? Vilka sorter har ni? 
 

• Har ni några tips för nya företag som försöker ta sig in på marknaden? 
 

• Får ni förslag från andra bryggerier om att köpa in nya sorter?  
 

• Skulle ni vara intresserade av en egen ölsort?  
 
 
 

 

 

 32



Bilaga 2, Intervjuguide till bryggerier 
 

• Hur länge har ni varit verksamma?  
 
• Hur många ölsorter säljer ni?  

 
• Hur stor kvantitet säljer ni? 

 
• Vilka marknadssegment riktar ni er till? 

 
• Efter hur många år blev ni lönsamma? 

 
• Är det svårt att komma in på nya marknader? 

 
• Var finns era produkter?  

 
• Hur marknadsför ni er?  

 
• Vilka är era kritiska framgångsfaktorer? 

 
• Hade ni några problem vid uppstarten? 

 
• Hur fungerar det med avtal?  

 
• Vilka är era styrkor och svagheter? 

 
• Vilka möjligheter och hot ser ni? 

 
• Finns det många tillstånd och lagar? 

 
• Är det en svår marknad att ta sig in på? 

 
• Finns det något speciellt som kännetecknar er produkt? 

 
• Vad bör ett nytt bryggeri tänka på vid nystart? 

 
• Anser ni att det finns många konkurrenter på marknaden? Vilka är era största?  

 
• Finns det plats för fler på marknaden? 
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Bilaga 3, SWOT-analys 
 
Vi har valt att undersöka de olika bryggeriernas styrkor och svagheter och därefter 
sammanställt en SWOT-analys över alla bryggerier. I den ingår också vilka möjligheter och 
hot som finns på marknaden, eftersom de är liknande för alla bryggerier.  
 

1. Jämtlands bryggeri AB 
Styrkor: 
Jämtlands bryggeri är ett bryggeri som har en mycket god försäljning med flera sorter av 
högsta kvalitet. De säljer allt det de producerar och efterfrågan på deras öl är stor. De har ett 
bra samarbete med en del krogar i Stockholmsområdet, för att utveckla nya produkter.  
 
Företaget har vunnit många priser på Stockholm Beer festival. Under de sex senaste åren har 
de vunnit femtiofem guld.  
 
Deras finanser ser bra ut, omsättningen har ökat och resultatet visar positivt. Enligt en 
undersökning gjord av TT är de det enda mikrobryggeri som går med vinst. 
 
Svagheter: 
Företagets svaghet är att bryggeriet har för låg kapacitet, eftersom de säljer allt de kan 
producera. Om de gör nya investeringar, kan deras försäljning öka.  
 

2. Mora bryggeri AB 
Styrka: 
Mora bryggeri är ett varumärke som har funnits länge och nu blivit upprustat. Bryggeriet har 
en lång bakgrund med en stark lokal anknytning. På så sätt kan de ta fler och fler 
marknadsandelar.  
 
En styrka är också att de producerar andra produkter än öl, som vatten och läsk. Mora 
bryggeri har också en smakrik öl som har något speciellt att erbjuda den ölintresserade. 
 
Företagets omsättning har ökat varje år och år 2005 inbringades ett positivt resultat.  
 
Svagheter: 
Företaget är litet och har svårt att konkurrera med de stora företagen. De har endast 
begagnade maskiner som de köpt in från både Tyskland och Sverige, bland annat från gamla 
mejerier. Svagheten med dessa kan vara att de inte håller lika länge och följer inte 
utvecklingen.  
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3. Nils Oscar Company AB 
Styrkor:  
Nils Oscar Company brygger all sitt öl själva och använder sig av några av Sveriges mest 
meriterande bryggare. De erbjuder konsumenterna en smakrik kvalitetsöl. De har under 
många år varit på Stockholm Beer Festival, där de varit nominerade och vunnit priser i många 
klasser. Bryggeriet har de två senaste åren även vunnit guldmedaljen för Sveriges bästa 
flasköl. Efter tio år är de ett etablerat varumärke med stor geografisk bredd. 
 
Företaget har en välgjord hemsida där det kan läsas om deras historia, ölkunskap och där det 
finns möjlighet att skräddarsy sin egen ölprovning.  
 
De har inte bara sitt fasta sortiment utan gör även olika sorter vid de stora högtiderna t.ex. 
påsköl och julöl. 
 
Svagheter:  
Nils Oscar Company är fortfarande relativt nya på marknaden och har inte hunnit bygga upp 
ett stort varumärke som gör dem välkända. 
 
Företaget kan inte investera lika mycket som de stora konkurrenterna som kan erbjuda bra 
kontrakt med sina kunder, vilket också gör att de får det svårare att få större plats på 
marknaden. 
 
En stor svaghet de har är deras dåliga resultat, låga soliditet och att omsättningen har minskat 
från år 2001 till år 2005.  
 

4. Nynäshamns ångbryggeri 
Styrkor:  
Nynäshamns ångbryggeri har vunnit flera priser på Stockholm Beer Festival de senaste åren. 
De har en varsam bryggning och använder sig av de finaste råvarorna. 
 
År 2005 flyttade bryggeriet till större lokaler, vilket har ökat deras kapacitet. Under tiden 
investerade de i nya maskiner och ölen kunde bryggas maskinellt istället för manuellt.  
 
Bryggeriet har uppvisat ett bra ekonomiskt resultat och omsättningen har ökat mycket. 
 
Svagheter:  
Bryggeriet är litet med små marknadsandelar. Produkterna är fortfarande relativt okända på 
marknaden. 
 

5. Oppigårds bryggeri AB 
Styrkor: 
Oppigårds bryggeri brygger en speciell smakrik öl, som fått många fina recensioner, till 
exempel fick påskölen högsta betyg på Whiskeyguiden.se år 2007. De utgår från ett gammalt 
välprovat recept.  
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Eftersom ägarna är ambitiösa och kunniga kan kostnaderna hållas nere, då de gör mycket 
själva. Omsättningen i företaget har ökat de senaste åren.  
 
De har fått in ett fast öl i systembolagets sortiment, detta skedde 2 oktober 2006. De har en öl 
som skiljer sig från mängden.  
 
Svagheter: 
Företaget har liten kapacitet och innehar små marknadsandelar. Det kan förbättras genom att 
få in fler sorter på systembolagets fasta sortiment.  
 
Resultatet har varit negativt de senaste bokslutsåren. 
 

6. Carlsberg Sverige  
Styrkor: 
Carlsberg Sverige är Sveriges största bryggeri och är ett stort känt varumärke. De tillverkar öl, 
läsk och vatten. Företaget innehar stora marknadsandelar i hela landet och ingår i en 
internationell koncern som har en försäljning på 9 miljarder liter öl. 
 
Eftersom företaget är välkänt har de inga problem att komma in på nya marknader. De kan 
även köpa upp andra företag om det behövs och om de vill.  
 
Svagheter:  
Företaget är vinstmaximerande och därför kan kvalitetskänslan försvinna. Kontakten med 
bryggeriet blir inte lika personligt. 
 
År 2005 visade Carlsberg Sverige ett minusresultat i årsbokslutet. Även företagets omsättning 
har minskat och de har minskat antalet anställda.  
 
Efter våra undersökningar har det framkommit att Carlsberg Sverige har genomfört många 
omorganisationer, vilket gör att det är svårt att få en nära kontakt med kunden. 
 

7.  AB Åbro bryggeri 
Styrkor:  
Åbro bryggeri har en bra hemsida där konsumenterna kan läsa om bryggerikonstens historia 
och utveckling. De har byggt upp ett starkt varumärke och många känner till deras produkter. 
 
Företaget vänder sig till de flesta konsumenterna på marknaden. De kämpar för att brygga ett 
kvalitetsöl och vill att Åbro bryggeri ska vara känt som en god ölsort. Varumärket är även 
stort ute i Europa och har en lång historia bakom sig 
 
De har goda ekonomiska finanser med bra uppvisade resultat. Företaget kan nyanställa och 
göra mer investeringar. 
 
Svagheter:  
Bryggeriet är vinstmaximerande vilket kan göra att kvalitetskänslan försvinner. Även 
kontakten med bryggeriet påverkas och blir inte lika personlig. 
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8. Sammanfattande SWOT-analys 
Styrkor:  
En av de vanligaste styrkorna i de företag vi analyserat är att de brygger ett kvalitetsöl och de 
undviker att producera och sälja produkter som inte uppfyller varje bryggeris kvalitetskrav. 
Alla säljer sina produkter på systembolaget och restauranger i Sverige. 
 
Många av bryggerierna har även inriktat sig på olika sorters säsongsöl, vilket ökar deras 
försäljning.  
 
Priserna på Stockholm Beer Festival har varit en källa till framgång för många och därför en 
viktig styrka.  
 
De stora bryggerierna har kvalificerade säljare för att binda upp restauranger till stora avtal. 
Detta gör att de kan investera och framställa nya innovativa produkter. Företagen har även 
starka varumärken som nästan alla känner till. 
 
Svagheter: 
För mikrobryggerierna kännetecknas svagheterna av att de inte har hunnit bygga upp ett starkt 
välkänt varumärke. Företagen kan inte investera lika mycket som de stora bryggerierna och 
inte erbjuda samma avtalsvillkor, vilket kan göra att det är svårt att ta sig in på vissa 
restauranger.  
 
De större bryggeriernas svagheter speglas av många omorganisationer, vilket gör det svårt att 
få en nära kontakt. Kvalitetskänslan kan också försvinna, eftersom de är vinstmaximerande 
företag. 
 
Möjligheter:  
Möjligheterna på marknaden är att ta fler andelar och växa sig större. Det kan göras genom att 
investera och utöka sin kapacitet. Bryggerier kan även satsa på att komma in på den 
internationella markanden. 
 
Om alkoholskatten i Sverige sänks, kommer antagligen den svenska ölförsäljningen att stiga, 
vilket gör det lättare att ta större plats på marknaden. Om det kommer en ny lag, som innebär 
att spritmonopolet försvinner, kan det gynna de små bryggerierna. 
 
Trenderna går åt att fler och fler intresserar sig för vilka ölsorter som finns och vart de 
kommer ifrån. Många människor är mer medvetna om vad de dricker och provar nya sorter, 
vilket gynnar mikrobryggerierna. 
 
Hot: 
Det finns många konkurrenter på marknaden, både stora och små bryggerier, vilket gör att det 
är svårt att ta marknadsandelar. Mikrobryggerierna konkurrerar endast om 1 % av marknaden.  
Det gäller hela tiden att vara innovativ och brygga gott öl.  
 
Alkoholskatten är hög i Sverige och det gör att den privata införseln från bl.a. Tyskland och 
Danmark är stor.  
 
Det finns flera stora företag som binder upp restauranger på marknaden, vilket medför att det 
är svårt för mikrobryggerierna att konkurrera. 
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