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Sammanfattning 
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det finns något samarbete mellan de svenska 

mikrobryggerierna, samt att titta vidare på hur detta samarbete kan tänkas se ut. Datainsamling har 

skett i form av fyra delvis strukturerad telefonintervjuer med bryggerier i olika storlekar. Bryggerierna 

som deltagit i arbetet är Oceanbryggeriet, Gamla Slottskällans Bryggeri, Kallebryggeriet och Oppigårds 

Bryggeri. För att besvara syftet har tre huvudområden undersökts: samarbetsområden, vilken typ av 

samarbete det handlar om och slutligen anledningen till samarbetet. Resultatet har varit ganska spritt, 

men tyder på att det samarbete som sker är av primär informell struktur, men att föreningen Sveriges 

Småbryggerier har, sedan sin start 2008, inkluderat en stor andel av bryggerierna och börjat skapa ett 

mer formellt samarbete mellan bryggerierna. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemområde och avgränsningar 

Mikrobryggerierna är intressanta att titta på, tack vare för deras existens på en redan mogen marknad. 

Om man tittar på systembolagets försäljningsstatistik1 framgår det tydligt att de mest omsättande 

ölerna inte är från de mindre producenterna. Under förhållanden där konkurrenterna har både 

skalfördelar och större möjlighet till teknisk utveckling är ändå mikrobryggerierna på uppgång i Sverige, 

vilket gör att det är en intressant marknad att titta närmare på. Samarbetet är vidare intressant just för 

att det kan vara en av förutsättningarna som förenklar existensen för de mindre bryggerierna. Vidare 

finns det inte mycket skrivet om mikrobryggerimarknaden i Sverige, utan tidigare material från norden 

berör mestadels den danska marknaden, och framförallt den amerikanska marknaden globalt sett. Även 

om den svenska marknaden kanske inte är unik så är den fortfarande relativt ung. 

Det här arbetet kommer vidare gå in på eventuell kooperativ aktivitet mellan de olika 

mikrobryggerierna. Tanken är att ett eventuellt samarbete kanske delvis kan väga upp för de enskilda 

bryggeriernas nackdelar rent storleksmässigt. Gemensamt inköp, till exempel, skulle möjligtvis kunna 

dra ned på kostnaderna för det enskilda bryggeriet. Kooperativ verksamhet kanske placerar 

samarbetsparterna i en bättre sits, men eventuell ökad konkurrens är nog försumbar i förhållande till 

pressen från en tredje part bestående av massproducenterna. 

Horisontellt samarbete i större utsträckning är enligt konkurrenslagen inte tillåtet. När 

mikrobryggerierna tillsammans består av ett fragment av den totala marknaden är däremot eventuell 

marknadsmakt försumbar, och således bör även frågor rörande kartellbildning och 

konkurrensbegränsning kunna ignoreras. Oavsett kooperativ verksamhet kommer inte 

mikrobryggerierna kunna påverka det generella priset på alkoholhaltiga drycker, och även på sin egen 

prissättning är de beroende av systembolagets modell för prissättning och kan inte välja prisnivån helt 

fritt.2 Konkurrensverket skriver själva att: 

”Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Det är inte 

förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt. 

                                                           
1
 http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_13976/cf_364/2010_Topplistorx.pdf 2011-03-02 

2
 Konkurrenslag (2008:579) 

http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_14048/cf_364/modell_for_prisberakning_2006.pdf 2011-03-04 
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Konkurrenslagen “gynnar” de små företagen. Samarbete mellan dem omfattas inte omfattas av 

förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de inte tillsammans kontrollerar en väsentlig del 

av marknaden.”3 

Man skulle säkerligen samtidigt kunna argumentera för att en stärkt mikrobryggerimarknaden skulle öka 

deras konkurrenskraft mot massproducenterna, och på så vis om något öka konkurrensen på 

marknaden snarare än att minska den. Oavsett vilket, så är det för marknaden i stort sett troligtvis 

försumbart om ett antal av mikrobryggerierna driver kooperativ verksamhet. 

Bland företag har en mer klassisk typ av tänkande varit att hortinsontella aktörer är mer konkurrenter 

än vad de är potentiella samarbetspartner. Samarbete och konkurrens är ändå inte oberoende av 

varandra, men två konkurrenter kan samarbeta på olika marknader eller arbeta gemensamt mot en 

tredje part. Det klassiska tänket gäller även delvis här, men genom att samarbetet inte nödvändigtvis 

sker som en direkt motsats till konkurrensen kan det även ske mellan horisontella konkurrenter. Mellan 

två konkurrenter som är de enda två företagen som agerar på en marknad är däremot samarbete och 

konkurrens direkt motsatta. En förbättring för det ena företaget skulle leda till en försämring för det 

andra. Detsamma gäller inte då företagen kan hjälpas åt mot en tredje part eller samarbeta med deras 

verksamhet på olika marknader. (Gomes-Cassares, 1996) 

Genom att samarbeta med konkurrenter förlorar företagen visserligen viss nivå av självstyre, men 

genom detta kan de tillsammans uppnå en bättre allokering av gemensamma resurser än vad som kan 

tänkas uppnås på egen hand, samt att minska risker. Ett partnerskap eller någon form av samarbete 

tillåter mer flexibilitet för de mindre entreprenörinriktade företagen än vad ett uppköp skulle bidra till. 

(Kanter, 1989) 

Samarbetet som kommer undersökas i det här fallet är just horisontellt samarbete mellan de olika 

mikrobryggerierna. Vilken typ av samarbete det egentligen handlar om är inte det viktiga – utan just att 

det sker på horisontell nivå. Självklart kommer det medföra någon form av gemensamt agerande 

rörande vertikala affärer, men om det sker någon form av horisontellt samarbete är det viktigaste att 

undersöka. Det kan vara allianser eller joint venture – det viktiga är just att två eller fler separata företag 

har någon form av samarbete. Detta samarbete kan uppträda i form av en separat entitet (joint 

venture), men vid ett förvärv av ett annat företag blir samarbetet på intern nivå och därav även 

ointressant för detta arbete. (Cravens et al., 1993) Även mindre bryggerier som blir uppköpta av större 

företag blir direkt ointressanta då de inte nödvändigtvis påverkas likadant av rådande 

marknadssituationer som det enskilda mikrobryggeriet. Ta till exempel Gotlands Bryggeri AB som ägs av 

Spendrups Bryggeri AB. Med ett så pass stort företag bakom sig är eventuella problem som råder för 

                                                           
3
 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____515.aspx 2011-03-07 
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mindre företag inte nödvändigtvis applicerbara på Gotlands Bryggeri AB, och inkludering av dessa 

kommer troligtvis leda till missvisande resultat. Bryggerier som saknar egen bryggerilokal kan nog även 

uteslutas, då deras situation inte heller reflekterar samma omständigheter som övriga bryggerier. 

Däremot kan dessa också tänkas vara intressanta, men eventuella svar blir svåra att generalisera då de 

inte är direkt överförbara på marknaden i sin helhet. Ett exempel på ett sådant bryggeri är 

Nyckelbryggerier från Luleå. De brygger öl på licens i ett annat bryggeris lokaler. En annan typ av 

bryggeri som utesluts är ”bryggeripubarna” då de inte riktigt agerar på samma marknad. Deras 

konkurrenter är inte bara på bryggerimarknaden i sig, utan de konkurrerar även med lokalt näringsliv i 

stil med restauranger och barer. (Swaminathan, 1998) 

1.2 Mikrobryggerimarknaden 

Ett mikrobryggeri brukar ofta definieras som ett bryggeri med begränsad produktion och distribution. I 

USA definieras ett mikrobryggeri som ett bryggeri som producerar mindre än motsvarande strax under 

1,8 miljoner liter öl årligen.4 Enligt den amerikanska definitionen ligger de flesta bryggerierna i Sverige 

en bra bit under. Jämtlands Bryggeri, i egenskap av ett av de större småbryggerierna, producerar 

omkring 700 000 liter öl årligen.5  Med det amerikanska måttet i åtanke kommer även de större 

småbryggerierna i Sverige klassas som mikrobryggerier, men det är svårt att säga exakt vad ett 

mikrobryggeri är då det inte finns någon internationell standard. Det är däremot stor skillnad i väg av 

produktion då man jämför till exempel Carlsberg Sverige (Pripps och Falcon) med Jämtlands Bryggeri, 

Nils Oscar Company och liknande större småbryggerier. Carlsberg Sverige omsatte över tre miljarder 

kronor 2009, vilket i konstrast med Jämtlands Bryggeri på runt 15 miljoner är en rätt enorm klyfta.6 Även 

om det inte finns någon definition på mikrobryggerier skriven framgår det rätt tydligt att det är en stor 

klyfta mellan de svenska småbryggerierna och storproducenterna. Det kan mycket väl tänkas att några 

bryggerier i framtiden kommer ligga på en nivå som är svårdefinierad rent beteckningsmässigt, men för 

detta examensarbete utgår jag ifrån att även de större småbryggerierna klassas som mikrobryggerier.  

Mikrobryggerimarknaden är relativt ny i Sverige. Det finns runt ett trettiotal mikrobryggerier 

(bryggeripubar inte inräknade) och de första började framträda runt mitten av nittiotalet.7 Än så länge 

utgör de inte en stor del av marknaden, men på den mer mogna amerikanska mikrobryggerimarknaden 

har de amerikanska mikrobryggerierna börjat ta en signifikantare del av marknaden. Medan 

ölförsäljningen i USA har minskat har mikrobryggerierna i USA tagit marknadsandelar. 2009 utgjorde 

marknaden 4.3% av försäljningsvolymen och 6.9% av försäljningen i dollar. 8  Den amerikanska 

                                                           
4
 http://www.brewersassociation.org/pages/business-tools/craft-brewing-statistics/market-segments 2011-03-12 

5
 http://www.jamtlandsbryggeri.se/omoss.html 2011-03-14 

6
 http://www.foretagsfakta.se/Pilgrimstad/J%C3%A4mtlands_Bryggeri_AB/719834 2011-03-14 

http://gulasidorna.eniro.se/f/carlsberg-sverige-ab:14979843 2011-03-14 
7
 http://www.svenskaolframjandet.se/brewery_map 2011-03-17 

8
 http://www.brewersassociation.org/pages/business-tools/craft-brewing-statistics/facts 2011-03-22 
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mikrobryggerimarknaden ser även den tillväxt, och har även funnits under en längre period. Det första 

mikrobryggeriet i USA startades 1977, vilket betyder att den amerikanska marknaden haft mycket längre 

tid att mogna. Januari 1996, ungefär samma tid som de svenska bryggerierna började starta, hade 

bryggeriantalet i USA stigit från 43 stycken som lägst i början av åttiotalet till 824 stycken, varav 287 var 

mikrobryggerier och 516 var bryggeripubar. (Swaminathan, 1998) 

Med tanke på att den svenska marknaden är mycket yngre kan det tänkas att tillväxt kommer ske en tid 

framåt, men det lär även vara kraftigt beroende av konsumenternas preferenser. Marknaden verkar inte 

vara mättad än, men i till exempel Danmark – där det finns många fler mikrobryggerier än i Sverige – har 

det börjat bli svårt för mikrobryggerierna att överleva.9 

I Sverige finns en förening för småbryggerierna. Svergies Småbryggerier bildades 2008 och har för 

närvarande 21 medlemmar.10 

1.3 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det finns något samarbete mellan de svenska 

mikrobryggerierna, samt att titta vidare på hur detta samarbete kan tänkas se ut. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna enklare kunna besvara syftet har jag delat upp det i tre olika forskningsfrågor, vars svar 

ska bli enklare att analysera än syftet som helhet. Dessa kommer även bli grunden för insamlingen av 

data, och då i form av kategorisering av datainsamlingen. Till att börja med kan det vara viktigt att 

undersöka inom vilka områden mikrobryggerierna samarbetar. Den första frågan är av beskrivande 

natur, och tillåter en få en bättre bild av hur samarbetet ser ut. Givet att svaret är att de inte samarbetar 

på några blir visserligen den andra frågan oviktig, men det är fortfarande ur en förklarande synpunkt 

intressant att veta varför de inte samarbetar. 

”Inom vilka områden samarbetar de svenska mikrobryggerierna?” 

Det är även intressant att se vilken typ av samarbete mikrobryggerierna har. Typen av samarbete kan till 

viss del definiera hur beroende mikrobryggerierna är av varandra, och vidare tala till viss del om vikten 

av samarbetet i sig. 

”Vilken typ av samarbeta har de svenska mikrobryggerierna?” 

                                                           
9
 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/10/18/232535.htm 2011-03-26 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4118027 2011-03-26 
10

 http://www.sverigessmabryggerier.se/ 2011-04-07 
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Utöver att beskriva hur samarbetet ser ut ska ämnet vidare få en förklarande vinkel genom att 

undersöka varför mikrobryggerierna samarbetar. Givet att det inte sker något horisontellt samarbete 

kan det istället vara intressant att veta varför de inte samarbetar. 

”Varför samarbetar de svenska mikrobryggerierna?”  
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2. Teori 

 

2.1 Samarbetsområden 
De områden mikrobryggerierna kan samarbeta inom är förstås lika många som det finns interna och 

externa funktioner, men det är orimligt att diskutera alla områden och samtidigt ha något material som 

tillåter jämförelse mellan bryggerierna. I fallet med joint venture blir samarbetets omfattning snarare 

den separate entiteten än några enskilda funktioner, vilket gör att områderna i sig blir ointressanta då 

det rör sig om en hel organisations verksamhet. 

Chan et al. (1997) föreslår att samarbete inom allianser bland annat kan röra områden som resursfrågor, 

produktutveckling, produktion, marknadsförning och distribution. Med dessa relativt generella begrepp 

kommer en stor del av potentiellt samarbete troligtvis kunna innefattas. Även i fallet med mer 

sporadiska interaktioner känns dessa områden intressanta, då de fortfarande är viktiga funktioner för de 

enskilda företagen. 

2.2 Typ av samarbete 
Samarbetet kommer kunna uppträda på olika vis, och beroende på hur djupt samarbetet är borde 

rimligtvis effekterna av det variera. Tidigare har jag diskuterat tre primära djup av horisontella 

samarbeten. Där samarbete sker mer sporadiskt, ett mer långtgående samarbete i form av allianser och 

slutsligen joint venture där samarbetet uppträder som en separat entitet med delat ägarskap. Givetvis 

finns även alternativet att inte samarbeta alls, men själva effekterna rörande mikrobryggerier som 

agerar helt självständigt är inte lika intressanta för syftet. 

Gomes-Casseres (1996) definierar en allians som: 

 ”An alliance is always deeper than an arm's length transaction, and always falls short of a full merger 

between the partners. Because the partners remain separate firms, there is no automatic convergence in 

their interests and actions.” 

Baserat på den definitionen är allianser en samarbetsform som innefattar det mesta samarbetet som 

sker mellan ett mer sporadiskt sådant och en joint venture. Däremot talar den om viss kontinuitet. Ett 

gemensamt intressa och ett fåtal gemensamma handlingar räcker inte för att klassas som en allians. 

Effekterna av samarbetet i sig blir direkt mindre intressanta då det sker för sällan. Med marginellt 

samarbete lär även effetkerna av samarbetet vara marginella. 

En horisontell allians är vidare en allians där företag på samma nivå i värdekedjan samarbetar. Ett 

samarbete mellan ett företag och dess leverantör vore, till skillnad från det, en vertikal allians. Perry et 

al. (2004) visar att tillit är en viktig påverkande faktor för engagemang i horisontella allianser, men även 

att skyddande avtal kan vara ett positivt komplement. Konkurrensen mellan företagen i en horisontell 
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allians utesluter inte möjligheten för samarbete, men vid ett horisontellt samarbete kommer däremot 

omständigheterna för konkurrensen ändras. 

Allianserna kan vara en enkel överenskommelse, men samarbetet kan även gå djupare med delat 

ägarskap och beslutsfattande. (Chan et al., 1997) Däremot kommer det inte klassas som en normal 

horisontell allians då företagen bildar en separat organisation med delat ägarskap. 

En djupare typ av samarbete än en allians, som fortfarande faller inom avgränsningarna, är joint 

venture. Joint venture kan definieras som då två eller fler ägare ingår avtal och skapar en separat 

entitet. Mindre investeringar i andra företag förblir mindre intressanta då de inte till samma nivå tillåter 

gemensamt styre, och minskar därav även nivån av samarbete. Mindre investeringar kan däremot 

fortfarande ske tillsammans, men då i form av allianser snarare än joint venture. (Harrigan, 1988) 

2.3 Anledning till samarbete 
Allianserna har börjat bli mer frekventa då en ökad konkurrens kräver mer flexibla och fokuserade 

organisationsformer. En allians tillåter det enskilda företaget att fokusera på sin kärnverksamhet medan 

de med hjälp av alliansen kan få tillgång till resurser eller möjligheter de annars saknat. (Chan et al., 

1997) Utöver tidigare angivna fördelar kan allianser ge positiva effekter i form av skalfördelar, breddad 

verksamhet, specialisering av tillgångar, anskaffning av kunskap samt resurser. Detta kan leda till ökad 

produktivitet genom minskning av insatsvaror, förbättring av produkter eller både och. (Oum et al., 

2004) En högre nivå av samarbete inom alliansen tenderar att möjliggöra en bättre allokering av interna 

resurser, medan konkurrens inom alliansen motverkar det. (Gomes-Cassares, 1996) 

Två eller fler företag kan bilda en allians som tillsammans kan konkurrera på en högre nivå - både med 

andra allianser och mot större enskilda konkurrenter. Prestationen av alliansen är beroende av 

konkurrensen mellan delarna av alliansen samt konkurrensen mellan alliansen och övriga allianser eller 

företag. Mellan olika allianser eller mellan alliansen eller en tredje part tenderar en ökad konkurrens att 

bidra med en ökad nivå av samarbete inom allianserna, medan en minskad konkurrens vanligtvis leder 

till motsatsen. En ökad konkurrens inom alliansen kan däremot gynna den enskilda aktören, även om 

alliansen i helhet försvagas. (Gomes-Cassares, 1996) 

Bildandet av ett joint venture kan ofta vara för att minska konkurrensen mellan de olika parterna. 

Konkurrensen kommer däremot vidare vara en källa för instabilitet även efter skapandet av ett joint 

venture. Detta kan bland annat bero på imitering av partnerns teknologi och konkurrens om kunder. 

(Kogut, 1989) Samarbetet behöver inte nödvändigtvis bara ge fördelar för de organisationerna som 

deltar i det, utan det kan även förändra marknaden till det negativa för konkurrenter utanför 

samarbetet. Det i sig ger komperativa fördelar till företagen inom alliansen. (Harrigan, 1988) 
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Vidare kan en enskild organisation vara begränsad, och inte ha möjlighet att tillgodogöra sig alla 

möjligheter på en marknad. Joint venture kan minska kostnaden av nya satsningar, och på så vis även 

begränsa risken med satsningen. Organisationsformen kan även minska det totala behovet av 

investeringar då de olika parterna kan ha kompletterande förutsättningar. Joint venture kan vara en 

användbar organisationsform på riskfyllda marknader, där eventuella investeringar kan tillsammans 

begränsas. (Kogut, 1991) 
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3. Referensram 

 

För att förenkla analysen har det viktigaste från teorin summerats i en figur, för att på så vis göra 

förväntade resultat mer överskådliga. Svaren på de tre områderna ska besvara forskningsfrågorna, och 

på så vis även besvara arbetets övergripande syfte. 

 

 

Figur 1: Referensram 
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

Bjereld et al. (2002) skriver att: ”Motsättningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är en chimär.” 

Givetvis kommer detta arbete inte heller vara något extremfall, men däremot kommert det primärt vara 

av kvalitativ natur. Kvantitativa metoder används primärt för att kvantifiera material, och med stöd av 

det finna samband och mönster. Kvalitativa metoder är de angreppssätt vars gemensmamma karaktär 

är att de inte kvantifieras, utan söker efter kvaliteter och egenskaper istället. Även metoderna rent 

definitionsmässigt skiljer sig, så kommer kvalitativa metoder alltid ha vissa kvantitativa inslag, och vice 

versa. (Bjereld et al., 2002) 

En relativt stor marknad med ett stort antal aktörer vars verksamhet är snarlik skulle tillåta en pålitligare 

statistisk beskrivning än vad den svenska mikrobryggerimarknaden erbjuder. Med begränsat antal 

aktörer på marknaden blir möjligheten till att generalisera rätt svag även med en hög svarsfrekvens, 

vilket gör en mer kvalitativ angripspunkt till ett bättre val. Som tidigare nämnt är de däremot delvis 

komplementerande, snarare än motsättningar. Bryggeriernas olikhet både i storlek och övrig 

verksamhet kommer dessutom göra att det finns en stor risk för snedvridning av materialet i förhållande 

till verkligheten. Vissa av bryggerierna är av mer hantverksmässig natur och brygger en mindre volym, 

medan andra brygger hundratusentals liter årligen. Visserligen skulle man med en urvalsmetod kunna se 

till att bryggerier i olika storlek representeras, men än en gång kommer antalet respondenter begränsa 

möjligheten för användning av kvantitativ data. 

Arbetet kommer inte heller att exklusivt genomföras från endast en angripspunkt. Det kommer vara 

delvis av beskrivande, explorativ och förklarande natur. Utseendet på samarbetet kommer dels 

beskrivas och utforkas, medan själva anledningen till samarbetet i sig samtidigt ska utrönas. De olika 

syfterna har sin grund i de olika forskningsfrågorna, som tillsammans ska uppfylla det övergripande 

syftet med examensarbetet. En explorativ studie utförs för att söka nya insikter, klargöra förståelse kring 

ett fenomen och dylikt. En beskrivande studie avser att återspegla en noggrann bild av personer, 

händelser eller situationer. Slutsligen avser förklarande studier att finna och förklara samband mellan 

olika varibaler. (Saunders et al., 2007) 

4.2 Utförande 

Datainsamling kommer ske i form av telefonintervjuer. Baserat på dessa intervjuer kommer relevant 

material för forskningsfrågorna summeras och presenteras i resultatkapitlet. Även om mer utförlig 

datainsamling eventuellt kunde ske genom att besöka de olika bryggerierna och genomföra intervjuerna 

där, så kommer telefonkontakt vara ett betydligt enklare val på grund av avstånd till och mellan de olika 

bryggerierna. Även kostnaderna för resande och tidsbegränsning väger i fördel för telefonintervjuer. 
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Intervjun kommer delvis grunda sig i en intervjuguide (Se: Bilaga 1), men inte vara av standardiserad 

strukturerad sort, utan kommer även delvis vara beroende av svar från respondenterna. 

Det tillåter visserligen inte direkt jämförelse mellan de olika bryggerierna till så stor grad som en 

standardiserad intervju, men samtidigt kan mer kvalitativa svar uppnås genom följdfrågor. Delvis 

strukturerade intervjuer används primärt för explorativa och förklarande syften. Strukturerade 

intervjuer gör sig bäst för beskrivande syften, och ostrukturerade intervjuer för utforskande syften. I 

detta fallet medför möjligheten till följdfrågor med ett delvis strukturerat material att materialet som 

samlas in enklare kan besvara forskningsfrågorna, som inte är av en enskild typ. (Saunders et al., 2007) 

Urval 

De bryggerierna som väljs ut ska uppfylla kriterierna nämnda i inledningen. Mikrobryggerier som inte är 

under egen regi eller saknar egna lokaler utslutes då deras situation kommer vara vitt skild från den av 

de övriga mikrobryggerierna. Vidare ska de kunna platsa i det löst definierade facket på vad ett 

mikrobryggeri är. Urvalet kommer inte vara slumpmässigt, utan delvis vara baserat på en kvot. Till den 

grad det går kommer bryggerier med olika omfattande produktion väljas ut för att få en bättre bild av 

marknaden som helhet. 

För att minimera risken att antalet deltagande bryggerier inte blir tillräckliga kommer tider bokas i 

förväg. Fler bryggerier än antalet som kommer intervjuas kommer kontaktas, för att tillåta att några inte 

har möjlighet och fortfarande nå ett antal bryggerier. 

Analys 

Forskningsfrågorna bildar grunden för analysen. Materialet som presenteras kommer grupperas efter de 

tre forskningsfrågorna, och sedan jämföras med tidigare presenterad teori. Eventuella skillnader 

kommer presenteras under respektive forskningsfråga, och därefter tillåta slutsatser och diskussion 

kring analysen av resultatet. 

Analysen kommer ske i tre huvudsakliga steg. Forskningsfrågorna kommer att presenteras, och för varje 

forskningsfråga kommer relevant data för alla bryggerier att presenteras, och även att jämföras både 

med varandra och med förväntat resultat. 

Reliabilitet och Validitet 

Att välja bryggerier i olika storlek garanterar inte att man får en bra återspegling av populationen. 

Urvalsmetoden ökar däremot spridningen av bryggerierna rent storleksmässigt, och försöker på så vis 

täcka en större del av marknaden. Variationer kan visserligen bero på annat än bryggeriernas storlek, 

men urval baserat på ett flertal faktorer med ett begränsat antal bryggerier kan leda till att antalet 

deltagande bryggerier inte blir tillräckligt. Då bryggerierna själva kommer intervjuas, snarare än någon 

tredje part, finns en risk för att materialet kommer vara vinklat. Då frågorna inte kommer beröra känslig 
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information, utan vara av mer generell natur, känns däremot någon större vinkling av informationen 

tvivelaktig. 

Datainsamlingen i sig är beroende av respondeternas svar då intervjuerna inte är av helt strukturerad 

sort. Däremot kommer själva grundfrågorna och beskrivning av frågorna vara likartade och baseras på 

en intervjuguide. Om än svaren och frågorna inte blir likadana för varje intervju kommer fortfarande 

frågorna rörande forskningsfrågorna tas upp i varje intervju. 
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5. Resultat 

 

För att besvara de tre forskningsfrågorna, och därav även syftet med arbetet, utfördes fyra intervjuer 

med svenska småbryggerier. De fyra som deltog var: Ocean Brewery AB, Kallebryggeriet HB, Oppigårds 

Bryggeri AB och Gamla Slottskällans Bryggeri AB. Allt material är baserat på intervjuerna och officiell 

information som bryggerierna själva tillhandahåller. 

Det skedde visst överlappande gällande produktionsvolym med företagen, men de kommer alla från 

olika regioner och hade annorlunda tankar rörande samarbete. Rent produktionsmässigt fanns en 

spridning i årlig produktion mellan ett hundratal liter och 500,000 liter för året 2010. Det äldsta 

bryggeriet startade så tidigt som år 1997, medan det nyaste startade först under 2010. Bryggerierna 

som har intervjuats har även både varit med och varit utanför föreningen Sveriges Småbryggerier. 

5.1 Kallebryggeriet HB11 

Grundat: 2010 

Produktion 2010 (liter): Hundratal 

Ort: Uråsa 

”Kallebryggeriet är ett så kallat mikrobryggeri, beläget mitt i de småländska skogarna. Vår idé är att 

tillverka ekologisk och närproducerad öl. Allt med en glimt i ögat och utan avkall på smak och kvalitet.” 

Kallebryggeriet är ett litet bryggeri i Växsjötrakten som drivs av far och son. Under 2010, vilket även var 

året de startade, producerade de bara ett antal hundra liter öl. De har däremot haft större ambitioner 

för 2011. De har för närvarande två ölsorter i systembolagets beställningssortiment (Kung Inge och 

Blot), även om det är begränsat vilka butiker de går att beställa till. De är för närvarande inte 

medlemmar i föreningen Sveriges Småbryggerier. 

För närvarande har de inte några större samarbeten. Kring resursfrågor har de diskuterat att göra 

gemensamma inköp, men än så länge har det inte skett. De tror att det förmodligen kommer ske 

framöver. De har däremot samarbetat med frågor rörande produktutvecklingen. Till exempel teknik, 

metoder för produktion och andra saker som förenklar arbetet för dem. 

I egenskap av ett nyskapat bryggeri kan det tänkas att samarbete inte riktigt hunnit gro, men de har 

klassat samarbetet som något som påminner mer om ett fåtal interaktioner istället för något mer 

långtgående. Detta har skett primärt på informellt vis genom muntliga avtal och rört enklare 

överenskommelser. 

                                                           
11

 Telefonintervju med Kallebryggeriet HB 2011-05-16 
http://www.kallebryggeriet.se/ 2011-05-16 
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De samarbetar primärt för att få större tillgång till kunskap. Till exempel var de får tag på material. Givet 

att någon annan redan har hittat en lösning behöver inte samma arbete göras ytterligare en gång. Den 

främsta fördelen med detta anser de är att de på så vis kan dela på arbetet med andra bryggerier. 

5.2 Ocean Brewery AB12 
Grundat: 2007 

Produktion 2010 (liter): 120,000 

Ort: Göteborg 

”Oceanbryggeriet erbjuder sina kunder produkter av hög kvalitet. De är stilmässigt rena och något som 

den stora allmänheten till den genuina ölfantasten uppskattar.” 

Oceanbryggeriet startade 2007, har i dag ett flertal olika ölsorter, och finns i 35 städer. De är ett av fyra 

bryggerier som för närvarande finns i Göteborg. Deras ambition för framtiden är att kunna leverera ett 

flertal olika ölsorter till Systembolagen landet över. Oceanbryggeriet är en del av Svergies 

Småbryggerier. 

Gällande samarbete med andra mikrobyggerier väljer Oceanbryggeriet en mer självständig ansats. De 

har ingen direkt lagerhållning, så i väg av råvaruinköp sker inget direkt samarbete. Dugges Ale- & 

Porterbryggeri kan ibland till exempel få en extra pall tillagd på en beställning från Oceanbryggeriet, 

men det sker inte rutinmässigt. Oceanbryggeriet är beredda att dela med sig av sin erfaranhet och 

kunskap, men rörande produktion och produktutveckling finns inget direkt samarbete. Eventuella mer 

omfattande projekt skulle snarare ske mot betalning. 

Oceanbryggeriet tar inte någon större del av samarbetet som sker inom Svergies Småbryggerier, utan 

vid till exempel mässor ligger snarare fokus på att mässorna ska passa deras profil. De har därför valt att 

inte delta i vissa ölmässor - till exempel Stockholm Beer & Whisky Festival i Stockholm. Det rör sig 

snarare om mässor som tilltalar småskaliga producenter. Även om samarbeten skett kring de större 

mässorna inom föreningen så har Oceanbryggeriet inte deltagit i det. 

Samarbetet beskrivs som sporadiskt och informellt för närvarande, men det är mestadels för att det 

knappt existerar. Givet att samarbete skulle ske skulle det vara av en formellare, skriftlig natur. Det är 

däremot inte aktuellt med något samarbete. Oceanbryggeriet förblir helst Oceanbryggeriet, och vill 

självständigt jobba på sina varumärken och sin profil. De vill vara självstyrda, och kunna garantera att 

det är Oceanbryggeriet som brygger Oceanbryggeriets öl. 

                                                           
12

 Telefonintervju med Ocean Brewery AB 2011-05-13 
http://www.oceanbryggeriet.se/ 2011-05-13 
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5.3 Gamla Slottskällans Bryggeri AB13 
Grundat: 1997 

Produktion 2010 (liter): 500,000 

Ort: Uppsala 

”Öl finns av alla upptänkliga sorter. Trots detta är ca 95 % av all öl som görs i världen ljus lager. Grunden 

till Slottskällans existens ligger i en reaktion mot denna likriktning. Vi vill visa på bredden som finns, på 

det faktum att smakspektrat i ölvärlden är bredare än det i vinvärlden, på möjligheterna att kombinera 

öl med mat och på vikten av att en öl är bryggd med omsorg och bra ingredienser.” 

Gamla Slottkällans bryggeri är ett av de större småbryggerierna i Sverige. De har för närvarande åtta 

anställda, och har ett flertal olika ölsorter. Många av dessa ölsorter finns även i Systembolagets 

ordinarie sortiment, men vissa finns bara på restauranger. Likt Oppigårds Bryggeri och Oceanbryggeriet 

är Gamla Slottskällans Bryggeri medlem i Sveriges Småbryggerier. 

Bryggeriet har relativt begränsat samarbete om man bortser ifrån föreningen. Kring resursfrågor som 

varuinköp och liknande sker ett väldigt marginellt samarbete, men det sker visst informationsutbyte 

kring produktionslösningar. Det sker då främst med bryggerier som har liknande problem. Bryggeriet 

ställde upp på Stockholm Beer and Whisky festival och var där på den gemensamma ytan för 

bryggerierna i föreningen, men bortsett ifrån det har föreningen mest används externt för att tillvarata 

på intressen mot myndigheter. Samarbetet i sig har varit mer sporadiska, enklare överenskommelser 

och informella, men inom vissa sammanhang har det förekommit skriftliga avtal rörande samarbete, 

utöver de muntliga sådana. 

Den primära anledningen till samarbetet har varit ekonomiska frågor. Ett samarbete ger möjligheten att 

skapa en bättre förutsättning för framtida verksamhet. Utöver det samarbetar de för att vara samlade 

rörande frågor gentemot myndigheter. 
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 Telefonintervju med Gamla Slottskällans Bryggeri AB 2011-05-19 
http://www.slottskallan.se/ 2011-05-19 
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5.4 Oppigårds Bryggeri AB14 
Grundat: 2004 

Produktion 2010 (liter): 500,000 

Ort: Hedemore 

”Malt, humle, jäst och vatten. Punkt. Alla bryggerier räknar upp detta mantra för att förklara sin äkthet 

och förträfflighet. Hemligheten ligger inte i att bara använda de traditionella råvarorna. Hemligheten 

finns nämligen inte. Det gäller bara att alltid vilja göra det som är bra bättre.” 

Oppigårds Bryggeri är beläget i Hedemore. De har sedan 2009 fem anställda i företaget, och har sedan 

sin start 2004 gått från en produktion på runt 8,000 liter till omkring 500,000 liter 2010. Bryggeriet är 

medlem i Sveriges Småbryggerier, och har även deltagit i gemensam verksamhet - till exempel på 

Stockholm Beer and Whisky Festival. 

Samarbetsmässigt verkar Oppigårds Bryggeri ha varit ett av de mer aktiva, och definitivt det mest aktiva 

av de fyra deltagande bryggerierna. Föreningen deltar de i för att driva frågor tillsammans, men utöver 

den mer formella naturen så har de även andra möten. De har till exempel skett besök på andra 

bryggerier, och andra bryggerier har besökt Oppigårds Bryggeri. De säger att de försöker helt enkelt 

hjälpa varandra, och diskuterar det som, i egenskap av ett bryggeri, hör till vardagen. 

De har inga gemensamma inköpskanaler med något annat bryggeri, men till exempel i ett läge där något 

bryggeri köper eller säljer utrustning försöker de ge varandra förslag kring inköp. Något bryggeri kan 

tänkas ha växt ur sin utrustning, till exempel. Än så länge har de däremot inte gått ihop med ett eller 

flera bryggerier och gjort någon gemensam ansats rörande förhandling av priser, råvaruinköp och 

liknande. 

De anser att samarbetet i sig bygger på att alla vinner mer på att hjälpa varandra, snarare än att endast 

konkurrera med varandra. Samarbetet är däremot inte speciellt organiserat, utan mer informellt och 

spontant. Bryggerierna testar varandras öler och diskuterar dem. Har de några funderingar kan de ta 

kontakt med varandra och fråga om förslag hur man kan tänkas gå tillväga. Oppigårds Bryggeri har även 

tillåtit vinnarna av SM i hembryggning att brygga deras öl hos dem de senaste två åren, och dessa öler 

har sålts i mindre upplagor på Systembolaget. De anser att det är ett sätt för de mindre bryggarna att 

kunna få ut sina produkter till fler konsumenter. 

Inom föreningen har Oppigårds Bryggeri varit aktiva. De ställde ut i gemensam regi på Stockholm Beer 

and Whisky Festival, men utöver det så gjordes även en gemensam annons som publicerades i svenska 

ölfrämjandets tidning ”Maltesen”. Det var primärt för att visa att de finns och agerar gemensamt. 
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 Telefonintervju med Oppigårds Bryggeri AB 2011-05-10 
http://www.oppigards.com/ 2011-05-20 
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Samarbetet i sig anser de var lyckat, men tack vare populariteten av den gemensamma utställningen 

blev det även brist på yta. 

Samarbetet har uppträtt mer som ett långtgående samarbete, och sker både formellt och informellt. 

Inom föreningen finns det formella ramar som delvis styr, men det sker även informell kontakt mellan 

bryggerierna. Detta förstärks delvis med skyddande skriftliga avtal, men en del av samarbetet bygger 

även på enklare muntliga avtal. Oppigårds Bryggeri samarbetar främst för att kunna driva frågor som är 

gemensamma för de mindre bryggerierna. Till exempel frågan rörande gårdförsäljning har diskuterats 

inom föreningen. Det är även viktigt för dem att visa att de mindre bryggerierna finns. Mycket därför har 

de ställt ut tillsammans, haft en ”öppet hus”-dag där flera bryggerier ställde upp och liknande. 

De anser att samarbetet hjälper bryggerierna att få fler kollegor. De som arbetar på de olika 

bryggerierna känner varandra, och kan på så vis utbyta erfarenheter - och på så vis vidga sitt arbetslag. 

Det är även viktigt för Oppigårds Bryggeri att visa ut mot konsumenterna att det händer saker inom 

bryggerinäringen och svensk ölkultur. De vill ta upp det som försvann under fyrtio- till sextiotalet, då det 

inte bara fanns ett fåtal bryggerier. För konsumenten ska det visas att det finns ett alternativ till en stor 

stark. De vill även driva på frågan med öl och mat tillsammans. Där menar de även att det skett en stor 

förändring under de senaste tio åren. Nu mer finns det många fina restauranger som har en helt annan 

öllista än tidigare. 
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6. Analys 
 

Resultatet talar om att det inte riktigt finns någon standard för hur samarbete sker bland 

småbryggerierna. Där vissa anser att det är ett väsentligt verktyg för att tackla problem som uppkommer 

verkar det fortfarande, även med en förening för syftet, vara mer sporadiska samarbeten som är 

dominanta. Däremot är marknaden relativt ung, och föreningen mycket yngre än den. De samarbeten 

kring Stockholm Beer and Whisky Festival verkar vara någon form av startpunkt för ett mer organiserat 

samarbete. Inte heller verkar alla bryggerier vara intresserade av ett liknande samarbete. Där Oppigårds 

Bryggeri såg vinning genom samarbete tyckte Oceanbryggeriet snarare att samarbetet kommer vara 

skadande för dem, och att de mer ser de övriga mikrobryggerierna som konkurrenter snarare än möjliga 

samarbetspartner. 

”Inom vilka områden samarbetar de svenska mikrobryggerierna?” 

Samarbetet har primärt rört kunskap, erfarenhet och allmänt informationsutbyte. Att hjälpa varandra 

vekar mestadels ha handlat om att bidra med sin egen erfarenhet inom branschen, mindre än att till 

exempel dela på någon direkt arbetsbörda som produktion. Varuinköp och resursfrågor verkar 

samarbete förekomma sporadiskt. I fallet med Oceanbryggeriet hade de där ett marginellt samarbete 

med Dugges Ale- & Porterbryggeri, men i övrigt verkar inga direkta inköp skett på enad front. Vissa 

planer verkar finnas från Kallebryggeriets sida, men varken Gamla Slottskällans Bryggeri eller Oppigårds 

Bryggeri har några ständiga gemensamma inköpskanaler med övriga bryggerier. Däremot talade 

Oppigårds Bryggeri om att hjälpa varandra rörande inköp och försäljning av utrustning som bryggerier 

växt ur, men än en gång lät det snarare som att de informerar varandra om situationen då det behövs 

snarare än att ha något större, regelbundet utbyte av utrustning mellan bryggerierna. 

Föreningen kan tänkas ha en mer central roll i framtiden, men för närvarande verkar de inte driva 

speciellt många gemensamma frågor. Gamla Slottskällans Bryggeri talade mer om föreningens roll som 

en mer enad kraft rörande myndighetsfrågor, även om både Gamla Slottskällans Bryggeri och Oppigårds 

Bryggeri var delaktiga i samarbetet rörande Stockholm Beer and Whisky Festival. Där är det även 

annorlunda för Oceanbryggeriet som inte ställde ut på mässan, utan istället valde mässor som till större 

grad passade deras profil. 

Om man jämför med samarbetsområderna som föreslogs av Chan et al. (1997) framstår det som om 

samarbetsområderna är relativt begränsade. Till viss del har de berör resurs-, marknadsförings- och 

produktutvecklingsfrågor, men inget av bryggerierna hade några samarbeten rörande distribution eller 

produktion. Även om hembryggare hade fått möjligheten att brygga hos Oppigårds Bryggeri har det inte 

skett något samarbete med något annat mikrobryggeri. 
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”Vilken typ av samarbeta har de svenska mikrobryggerierna?” 

Samarbetet har skett både formellt och informellt, och även om två av de fyra bryggerierna har deltagit i 

föreningens aktiviteter verkar det som om samarbetet mellan bryggerierna varit primärt av informell 

natur. Samarbetet genom föreningen skulle visserligen kunna klassas som något mer långtgående, men 

då inte ens alla bryggerier som är medlemmar i föreningen deltar i samarbetet verkar det inte finnas 

någon standardiserad typ av samarbete mellan mikrobryggerierna. Oppigårds Bryggeri verkar ha ett 

djupare samarbete både inom och utanför föreningen än övriga bryggerier, men även de hade inte 

några direkta samarbetspartner som de till exempel vanligen beställde varor tillsammans med. 

Oceanbryggeriet har mer eller mindre inget samarbete alls, medan Gamla Slottskällans Bryggeri i stort 

sett bara hade samarbete inom föreningen. Kallebryggeriet hade ambitioner om att stärka sitt 

samarbete, men för närvarande var det inte heller något av mer långtgående karaktär. Med året de 

grundades i åtanke är det däremot inte konstigt. 

För att besvara forskningsfrågan kan man nog konstatera att det inte finns någon direkt standardiserad 

typ av samarbete, men att föreningen driver samarbetet åt ett mer långtgående och organiserat håll än 

de övriga sporadiska, informella interaktionerna. Primära utseendet på samarbetet i dagsläget platsar 

inte in i de typerna som anges i teorin, utan verkar vara för sporadiskt för att kunna klassas som någon 

form av allians, även om horisontellt samarbete sker till en viss grad. Det gemensamma för bryggerierna 

är att alla är beredda att dela kunskap och erfarenhet till en viss grad. Säkerligen är det en bra grund för 

vidare samarbete, men de verkar för närvarande bara vara beredda att hjälpa till, men inte ha något 

regelbundet samarbete utan snarare är allmänt öppna gällande information rörande bryggerinäringen. 

”Varför samarbetar de svenska mikrobryggerierna?” 

Av de anledningarna till samarbete nämnda av Gomes-Casseres (1996), Chan et al. (1997), Oum et al. 

(2004), Kogut (1989) och Harrigan (1988) återkom en stor del.  Däremot var anledningarna till 

samarbetet utspridda mellan bryggerierna, snarare än konstant återkommande. Gamla Slottskällans 

Bryggeri uppgav att den ekonomiska aspekten av samarbetet var viktigt; att ett samarbete tillät dem att 

skapa bättre förutsättningar. Oppigårds Bryggeri talade om att de vann mer på att samarbeta än 

konkurrera; det vill säga att det minskar konkurrensen. De alla talade om ett utbyte av kunskap, och 

vissa vidare om resurser. Gamla Slottskällans Bryggeri ansåg även att en viktig del av samarbetet var 

föreningens möjlighet att samla bryggerierna i frågor gentemot myndigheter. Oppigårds Bryggeri 

poängterade även att de får ett större arbetslag, att de på något vis breddar sin verksamhet genom att 

få fler kollegor. Vad som däremot inte togs upp som någon primär anledning var att stärka sin position 

mot de större bryggerierna. Oppigårds Bryggeri talade om att komma ur tänket med en stor stark, men 

det betyder inte nödvändigtvis att de jobbar som en enad front mot massproducenterna. De talade 

istället om att visa för konsumenterna att de finns och vad de erbjuder. Skalfördelar, riskbegränsning, 
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kostnadsminskning och liknande diskuterades däremot inte till någon större utsträckning. 

Oceanbryggeriet menade att deras begränsade lagerhållning inte riktigt tillät några större inköp. 

Kallebryggeriet pratade om att de vill genomföra gemensamma inköp. Däremot diskuterade ingen direkt 

att de ville förhandla gemensamma inköp för att stärka sin ekonomiska situation. Oppigårds Bryggeri 

poängterade att de inte hade gjort det, och Gamla Slottskällans Bryggeri talade generellt om en stärkt 

ekonomiskt situation - men ingen angav direkt skalfördelar som någon stark punkt för samarbete. 

Riskbegränsning och kostnadsminskning återkom inte alls, förutom att det kan tänkas vara en del av 

Gamla Slottskällans Bryggeris mer generella tänk om en bättre ekonomisk situation. 

Oceanbryggeriet var det enda bryggeriet som snarare än att fråga varför de samarbetade frågades 

varför de inte samarbetade. De angav däremot en del av det som diskuterades i teorikapitlet. De ansåg 

att de ville jobba med deras eget märke, inte att jobba med någon annans. De skulle kunna garantera för 

konsumenten att det var deras proukt. Att samarbete begränsar självstyret har diskuterats, och likaså 

konkurrenssituationen. De ansåg att övriga bryggerier är primärt konkurrenter, till skillnad från 

Oppigårds Bryggeri som ansåg att de hade större vinnig på samarbete än endast konkurrens. 

I sin helhet reflekterar svaren ganska bra varför respektive varför inte bryggerierna bör samarbeta enligt 

teorin. Däremot svarar alla bryggerier annorlunda, vilket även här talar om att det inte för närvarande 

finns någon primär anledning till att de olika bryggerierna samarbetar med varandra, utan de olika 

bryggerierna har olika saker de anser är det viktigaste med samarbetet - eller bristen på det i 

Oceanbryggeriets fall.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 

En första slutsats man kan dra ifrån materialet är att mikrobryggerierna faktiskt samarbetar. Baserat på 

dessa fyra bryggerier verkar det däremot inte vara något betydande samarbete för närvarande. Det kan 

bero på att mikrobryggerierna i Sverige fortfarande är relativt nystartade, men det kan samtidigt hända 

att det inte finns något behov av ett djupare samarbete. Föreningens existens talar åtminstone om 

något intresse för samordning, och samarbetet kring Stockholm Beer and Whisky Festival talar om att 

någonting mer än bara informationsutbyte eftersträvas av någon part. Föreningen bildades först 2008, 

så framtida utseendet på samarbetet kan tänkas ändras kraftigt. 

Däremot kan det tänkas att det krävs någon större anledning för att ena bryggerierna till större 

utsträckning. Tidigare har det talats om hur horisontellt samarbete fungerar bäst under omständigheter 

då företagen inte är i direkt konkurrens med varandra, eller för att stärka sin positition mot en tredje 

part. Någon form av kamp mot storbryggerierna har knappt nämnts under intervjuerna, och även med 

olika ölsorter skulle man nog kunna argumentera för att bryggerierna säljer sina produkter till ungefär 

samma segment. Viss lokalpatriotism och liknande lär väl gynna den lokala näringen, men givet att 

samarbetet inte sker för att stärka allas position mot storbryggerierna borde ändå bryggeriernas 

produkter vara substitut mot varandras till relativt stor del, vilket Oceanbryggeriet var inne på. En tredje 

part behöver visserligen inte heller vara storbryggerierna, utan ett samarbete kan ju även ske för att 

stärka sin position mot övriga mikrobryggerier. 

För att egentligen kunna dra någon större fördel av ett horisontellt samarbete krävs även mer beroende. 

Även om samarbetet kan tänkas begränsa företagens möjlighet till att styra över sin egen verksamhet, 

kan inte någon direkt gemensam resursallokering ske om företagen mer eller mindre agerar autonomt. 

Ett utbyte av information kan möjligvis gynna varandra, men utan större dedikation känns det som om 

samarbetet tappar visst potential. 

Insamlat material från intervjuerna visade inte på någon stark trend kring samarbetets utseende, utan 

resultatet var rätt splittrat. Det verkar däremot som att bryggerierna agerar relativt självständigt, med 

vissa mer informella möten. Föreningen kan tänkas på sikt ändra detta, men baserat på dessa fyra 

bryggerier verkar det inte som om samarbete är en av de centrala sakerna mikrobryggerierna har i 

åtanke. 

Med tanke på vilka fördelar man kan tänkas dra av ett samarbete är det överraskande att samarbetet är 

så pass begränsat som det är i dag. Dokumentärer och program rörande den amerikanska 

motsvarigheten visar ofta en bild av en stark gemenskap. Även om det verkar som om samarbetet är 

något relativt nytt bland de svenska bryggerierna verkade intresset inte heller vara så pass stort, vilket 

jag inte väntat mig.  
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7.1 Bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Studien i sig har varit aningen begränsad. Den täcker till antalet inte någon större del av marknaden, och 

tillåter därför inga riktigt starka möjligheter för generalisering. Däremot har fortfarande trender bland 

bryggerierna kunnat observeras. Den här studien utforskade och beskrev området till största del, medan 

fortsatt arbete om svenska mikrobryggerier kan tänkas vidare förklara hur de gör och tänker. 

Föreningens roll inom svensk bryggerinäring kan även tänkas vara ett intressant ämne att vidare 

diskutera. Med en stor andel av bryggerierna som medlemmar är deras framtida roll som central figur 

på marknaden värd att undersökas, även om de för närvarande är relativt nystartade. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Uppskattad årlig produktion (liter): ____________ 

Samarbetar ni med något annat mikrobryggeri? 

Del 1 – Samarbetsområden 

1. Hur samarbetar ni med andra bryggerier med resursfrågor? 

Till exempel inköp av råvaror, utrustning, … 

2. Hur samarbetar ni med andra bryggerier med produktutveckling? 

Till exempel informationsutbyte, produkttest, produktidéer, forskning, … 

3. Hur samarbetar ni med andra bryggerier med produktion? 

Till exempel gemensam bryggning, … 

4. Hur samarbetar ni med andra bryggerier med marknadsföring? 

Till exempel mässor, reklam, konferenser, … 

5. Hur samarbetar ni med andra bryggerier med distribution? 

Till exempel export, transport, … 

Del 2 – Typ av samarbete 

1. Hur omfattande skulle du säga att erat samarbete är? 

- Fåtal interaktioner eller mer långtgående samarbete 

- Informellt eller formellt 

- Skyddande skriftliga avtal eller muntliga avtal 

- Delat ägarskap och beslutsfattande eller enklare överenskommelser 

Del 3 – Anledning till samarbete 

1. Varför samarbetar ni med andra bryggerier? 

2. Vilka fördelar ser ni med samarbetet? 

Del 4 – Anledning till att inte samarbeta  

1. Varför samarbetar ni inte med andra bryggerier? 

2. Vilka fördelar ser med att vara självständiga? 


