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Sammanfattning 
 

Vi påbörjar uppsatsen med att introducera en bakgrund till mikrobryggeriernas uppkomst och 

en problemdiskussion kring tillväxt i mikrobryggerier. Problemformuleringen som ska 

besvaras lyder: 

 

Hur använder sig tre mikrobryggerier av tillväxtstrategi för att öka tillväxten i företaget och 

varför kan tillväxten öka? 

 

De företag som har medverkat i studien är Oppigårds Bryggeri AB, Båstad Öl HB och 

Dugges Ale- & Porterbryggeri AB. Dessa företag ger en inblick i hur och varför 

mikrobryggerierna har växt. 

 

För att besvara den del av vår problemformulering som behandlar hur tillväxt uppkommer 

presenteras en tillväxtmatris med fyra olika tillväxtstrategier; marknadspenetration, 

produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. För att besvara varför tillväxt 

uppstår presenterar vi också tre påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag; ägarens, 

markadens och investeringars påverkan på tillväxt. 

 

Enligt denna studie kan vi utläsa att ingen enskild tillväxtstrategi har medfört tillväxt i de 

mikrobryggerier som har medverkat i studien. Däremot sticker produktutveckling ut, precis 

som marknaden bland de påverkande faktorerna. Ingen påverkande faktor för tillväxt i mindre 

företag kan däremot ensam ställas till svars för tillväxt i mikrobryggerierna. 

 

Nyckelord: Tillväxtstrategi, tillväxt i mindre företag, mikrobryggerier 
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1 Inledning 
I detta avsnitt introducerar vi studiens ämne. Vi beskriver kort mikrobryggeriernas historia 

och hur ölmarknaden i Sverige ser ut, samt diskuterar en del problematik kring tillväxt i 

mikrobryggerier. Därefter presenteras en problemdiskussion, som vi avslutar genom att 

presentera vår problemställning och syftet för studien. Sist definierar vi de två centrala 

begreppen som utgör grunden för studien. 

 

Samuelson (2010) beskriver att öl har haft sin givna plats i människans utveckling ända sedan 

vi blev bofasta och det är inte länge sedan i princip varje gård bryggde sitt eget öl. Med hjälp 

av industrialismens nyskapande teknik under mitten av 1800-talet kunde dock ölets 

bryggprocesser mekaniseras, vilket Samuelson (2010) berättar gav bättre kontroll över 

tillverkningen och 1842 var året då den ljusa lagern, pilsnern, först såg dagens ljus. En 

produkt som var renare och jämnare, till följd av industrialiseringen av bryggprocesserna. 

Lindström (2013) skriver att Sverige 1890 hade 554 ölbryggerier, men i takt med att de större 

bryggerierna erövrade marknadsandelar så försvann de små, lokala bryggerierna och ett par 

decennier senare fanns endast några få stora ölbryggerier kvar. Den ljusa lagerölen är idag den 

mest sålda öltypen, men Samuelson (2010) påstår att dagens industriellt framställda ljusa 

lageröl blott är en blek imitation av originalet. 

 

Stierna (2011) beskriver att det idag har uppstått en motreaktion på bryggerijättarnas 

industriellt framställda öl från konsumenternas sida. Trenden som konsumenterna skapat går 

mot en återgång till det ursprungliga sättet att brygga öl, utan industriella tillsatser och 

komplicerade processer, vilket Lindström (2013) beskriver händer även inom 

livsmedelsindustrin. Konsumenterna gör allt mer medvetna val, där allt fler verkar värdesätta 

det personliga hantverket som bara små företag kan erbjuda och ölmarknaden är därmed en 

konsumenternas marknad, vilket bland annat Härnqvist (2013) och Lindström (2013) kan 

intyga. Denna efterfrågan hos konsumenterna idag har lockat till sig en uppsjö av små 

bryggerier som värdesätter hantverket som ett större företag inte kan erbjuda. En efterfrågan 

som har gett en öppning för små ölbryggerier, så kallade mikrobryggerier, att återigen ta en 

given plats på marknaden och konkurrera med de stora bryggerijättarna. 

 

Karlsson (2011) berättar att termen mikrobryggeri uppstod i början på 1990-talet i 

Storbritannien och USA när en rad små bryggerier etablerades som hade en annorlunda profil 

i jämförelse med de större bryggerierna. En profil som innebär att de tillverkar öl på ett 

traditionellt och hantverksmässigt sätt, istället för att använda sig av industriella processer och 

maskiner. Många mikrobryggerier väljer att tillverka något annorlunda ölsorter, där ale är en 

öltyp som har blivit otroligt populär de senaste åren, men det är inte heller ovanligt att de 

brygger en vanlig ljus lager. 

 

I en del länder finns det lagstadgade begränsningar gällande volym i liter som bryggeriet får 

brygga för att kallas mikrobryggeri. I Sverige finns dock inga sådana begränsningar och 

användandet av termen mikrobryggeri är därför något missvisande. Det är inte storleken som 

avgör typen av bryggeri, utan själva bryggprocessen, vilket har lett till införandet av termen 

hantverksbryggeri, som kan komma att utkonkurrera termen mikrobryggeri i framtiden. 

 

Mikrobryggeribranschen som vi känner igen den idag är ganska nytillkommen i Sverige och 

det första mikrobryggeriet öppnades enligt Stierna (2011) år 1995. Under början av 2000-talet 

berättar Stierna (2011) att mikrobryggeribranschen upplevde en tung period, innan branschen 

började blomstra, vilket märks när Härnqvist (2013) berättar att antalet mikrobryggerier har 

mer än tredubblats på mindre än fyra år. 
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Förutom export kan ett mikrobryggeri med produkter av en alkoholhalt över 3,5 % vända sig 

till restauranger och Systembolaget. Ett mikrobryggeri får normalt hyllplats att sälja sina 

produkter i de tre närmsta Systembolagsbutikerna, men produkterna finns även med i 

Systembolagets beställningssortiment där konsumenter kan beställa bryggeriets produkter i 

Systembolagets butiker i hela landet (Härnqvist, 2013). Produkter med en alkoholhalt lägre än 

3,6 % får säljas i vanliga matvarubutiker. De större bryggerierna innehar majoriteten av den 

svenska ölmarknaden och de övriga mindre ölbryggerierna konkurrerar om ca 4 % av denna 

(Härnqvist, 2013). Med tanke på att Johan Ahlstedt, som är inköpare av öl på Systembolaget, 

beskriver att försäljningen av den exklusiva hantverksmässigt tillverkade ölen nästan har 

fördubblats mellan 2012 och 2013 (Systembolaget, 2014) och det faktum att Härnqvist (2013) 

beskriver att branschen fullständigt exploderat, är 4 % av marknaden en imponerande 

utveckling för branschen totalt sett. Mikrobryggerierna kämpar hårt för att stå upp mot 

bryggerijättarna och har enligt Härnqvist (2013) goda chanser att utöka sina marknadsandelar 

inom de närmsta åren. 

 

Mikrobryggerierna i Sverige står dock inför en rad olika motstånd i sin jakt på framgång, då 

de enligt våra undersökningar än så länge enbart är mindre företag och därmed har begränsade 

resurser. De försöker ta plats på en marknad där det redan finns ett antal väletablerade jättar 

som har resurser att göra allt det som små företag inte klarar av, vilket gör att 

mikrobryggerierna ligger i underläge och Porter (2008) beskriver att om ett företag ska lyckas 

ta sig in på en marknad och nå sina mål måste de forma en strategi, en handlingsplan, som kan 

leda företaget och dess anställda mot rätt mål. Det är en medveten process, där företaget måste 

lära känna sina konkurrenter, hur de ska särskilja sig från andra och ta reda på vad 

konsumenterna vill ha. Rätt tillväxtstrategi kan enligt Leminen och Westerlund (2012) vara 

avgörande för företagets framtid, men vilka tillväxtmöjligheter som finns ser olika ut 

beroende på vilken bransch företaget verkar inom, men även hur omgivningen ser ut. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Majumdar (2008) anser att tillväxt i mindre företag inte är lika väl undersökt som i större 

företag och det finns fortfarande mer kunskap att hämta, samtidigt som Leminen och 

Westerlund (2012) framhåller att förståelsen för småföretagens tillväxtstrategier idag är mer 

aktuell än någonsin, eftersom småföretagandet är viktigt för att bidra till den globala 

ekonomiska tillväxten och kan möjliggöra nya innovationer. Tillväxten i mindre företag är en 

avgörande faktor och O’Donnell, Gilmore, Carson och Cummins (2002) lyfter fram att 

mindre företag tenderar att vara mer framgångsrika när de koncentrerar sig på specifika 

marknadssegment gällande tillväxt. Leminen och Westerlund (2012) anser att det är 

investeringarna som har en direkt koppling till små företags tillväxt, medan Morrison, Breen 

och Ali (2003) menar att mindre företag saknar resurser för att kunna skapa kontinuerlig 

tillväxt. Delmar, Davidsson och Gartner (2003) påpekar dock att det är svårt att jämföra 

tillväxtstrategier, då faktorer som omgivning och tidpunkt vid tillämpningen av olika 

strategier kan vara olika bra för samma typ av företag. 

 

Tillväxten i ett företag kan alltså bero på interna, men även externa faktorer. Wigren (2008) 

beskriver att individer påverkas av omgivningen, vilket gör att individer som har olika 

miljömässiga förutsättningar handlar på olika sätt i samma situation i sin strävan efter samma 

sak. Det är de sociala konstruktionerna i samhället som påverkar individens agerande, men 

även individen som påverkar utformningen av kulturen i samhället. Kulturen påverkar därför 

även normer och värderingar i enskilda företag och blir därför en viktig del av företagets 

strategi, vilket Wigren (2003) påvisar. 
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Härnqvist (2013) beskriver att mikrobryggeribranschen expanderar kraftigt. 2010 fanns det ett 

tjugotal mikrobryggerier i Sverige och bara tre år senare var siffran uppe i runt 70 stycken. 

Det innebär att nya bryggerier har dykt upp i princip varje månad under dessa tre år. Flera av 

mikrobryggerierna har tagit sig in på ölmarknaden, de har tagit sig över marknadens kraftigt 

reglerade inträdesbarriärer och uttrycker en fortsatt vilja att växa (Härnqvist, 2013, Lindström, 

2013, Stierna, 2011). Att växa verkar således vara nästa stora steg för en rad mikrobryggerier, 

men som flera författare beskriver så finns det många faktorer som påverkar företagets tillväxt 

och den strategi som fungerar för ett företag behöver inte fungera för ett annat företag, precis 

som Delmar et al. (2003) beskriver. 

 

Ett företag kan också växa på flera olika sätt. En del växer i ekonomiska mått, medan andra 

växer i personalantal eller produktionsvolym. Eftersom mikrobryggerierna i Sverige 

fortfarande anses vara mindre företag och många är relativt nystartade, kan det vara svårt att 

mäta deras tillväxt i ekonomiska mått. Nystartade företag kanske inte uppnår ett positivt 

resultat förrän efter flera år. Majumdar (2008) påpekar även att visionen i ett mindre företag 

oftast inte är av finansiell karaktär, utan snarare riktar sig mot faktorer som kontroll, 

självständighet, förmågan att överleva, samt de anställdas välbefinnande. En tydlig indikation 

på tillväxt i dessa företag, som går att utläsa i flera tidningsartiklar som relaterar till 

mikrobryggerier, kan därför vara produktionsvolymen. För att öka produktionsvolymen, och 

på så vis öka tillväxten i företaget, finns det ett antal olika faktorer som mikrobryggeriet kan 

fokusera på för att nå ut till konsumenterna. En vanlig utgångspunkt enligt Aaker (1995) är 

Ansoffs tillväxtmatris, där nuvarande och nya produkter kombineras med nuvarande och nya 

marknader. Företaget kan då fokusera på marknadspenetration, produktutveckling, 

marknadsutveckling eller diversifiering för att på så vis öka tillväxten i företaget, relaterat till 

produkterna som företaget producerar. 

 

Olika författare betonar olika faktorer som är viktiga för tillväxt och flera författare lyfter 

fram hur viktigt det är att förstå hur mindre företag jobbar med tillväxt. Förståelsen för 

tillväxtstrategier inom mindre företag är dock begränsad då de stora namnen inom strategi, så 

som Porter och Mintzberg, fokuserar mer på diskussionen kring de större företagens strategi, 

vilket inte lyfter fram komplexiteten hos de mindre företagen. Detta indikerar att tillväxt i 

mindre företag är ett väldigt komplext ämne, som ännu inte är fullt utforskat och mycket 

fortfarande kan upptäckas, vilket även Majumdar (2008) beskriver. Det finns ett flertal studier 

som behandlar mindre företag och tillväxtstrategi. Vi har dock inte hittat någon studie som 

specifikt handlar om tillväxt i mikrobryggerier i Sverige. Det faktum att flera mikrobryggerier 

har tagit sig in på ölmarknaden i Sverige och aktivt kämpar mot de stora bryggerijättarna 

antyder att det råder en viss trend på marknaden. Det verkar finnas ett sug efter 

mikrobryggeriernas produkter, som ännu inte har sinat, då företagen fortsätter att växa och det 

kontinuerligt dyker upp nya bryggerier. Det är därför aktuellt att studera dessa företag idag 

och studera vilka anledningar som kan finnas eller vilka faktorer som är viktiga för 

mikrobryggerier i deras användning av tillväxtstrategi i syfte att öka sin tillväxt. 
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1.2 Problemformulering 
Problemformuleringen som ska besvaras i denna studie lyder: 

 

Hur använder sig tre mikrobryggerier av tillväxtstrategi för att öka tillväxten i företaget och 

varför kan tillväxten öka? 

 

1.3 Syfte 
Vi ska studera begreppet tillväxtstrategi i relation till mikrobryggerier för att få en djupare 

förståelse för hur och varför några mikrobryggerier i Sverige har ökat och ämnar öka 

tillväxten i företaget. 

 

1.4 Begrepp 
Här presenterar vi de begrepp som är centrala för studien och vad vi förknippar dem med. 

 

Mikrobryggeri 

Vi kommer i den här studien använda oss av termen mikrobryggeri som en benämning på de 

företag som medverkat i studien. Ett mikrobryggeri i Sverige är ett mindre bryggeri som 

tillverkar öl på ett hantverksmässigt sätt, där mer smak och karaktär på ölet är kärnan i 

verksamheten. 

 

Tillväxt 
Vi kommer i den här studien relatera tillväxt i mikrobryggerier som en ökning i företagens 

produktion i volym per år, vilket vi anser är en tydlig indikation på hur mycket 

mikrobryggerierna växer. I den teoretiska referensramen används dock begreppet tillväxt 

bredare och mer i ekonomiska sammanhang. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt introducerar vi de begrepp som är relevanta för att kunna svara på vår 

problemformulering. Avsnittet börjar med en begreppsutveckling och sedan beskrivs 

tillväxtstrategi, där en tillväxtmatris med olika typer av tillväxtstrategier presenteras. 

Avslutningsvis beskriver vi tre påverkande faktorer som kan påverka tillväxten i mindre 

företag. 

 

2.1 Begreppsutveckling 
Vi kommer i vår studie använda oss av två huvudbegrepp med tillhörande underbegrepp för 

att besvara vår problemformulering. Då vår problemformulering börjar med hur 

mikrobryggerier kan öka tillväxten, inleds den teoretiska referensramen med det första 

huvudbegreppet tillväxtstrategi. I och med att företag oftast har mål och visioner för att föra 

företaget framåt (Coulter, 2008) är tillväxtstrategi ett viktigt begrepp för att ta reda på hur 

företag använder sig av tillväxtstrategier för att växa. Det finns flera olika tillväxtstrategier 

och vi utgår i denna studie från Ansoffs tillväxtmatris som presenteras av Johnson, Scholes 

och Whittington (2008) och innefattar de fyra tillväxtstrategierna marknadspenetration, 

produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. 

 

Efter att ha diskuterat hur tillväxtstrategier kan öka tillväxten i företaget så övergår vi till det 

andra huvudbegreppet, vilket är påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag. Tillväxt kan 

ske av olika anledningar (Delmar et al., 2003) och ibland finns det inte någon särskild 

tillväxtstrategi bakom företagets framgång. Således är det intressant att ta reda på varför 

företagen växer, vilket kan förklaras genom olika påverkande faktorer. De faktorerna som 

används i denna studie är ägarens påverkan på tillväxt, marknadens påverkan på tillväxt och 

investeringars påverkan på tillväxt. Genom dessa tre underbegrepp kan vi resonera varför 

faktorerna kan påverka tillväxten i mindre företag. 

 

2.2 Tillväxtstrategi  
Enligt Ansoff (1971) räcker det inte för ett företag att ha mål för att växa, utan det är också 

viktigt med en god strategisk planering. Enligt Coulter (2008) byggs mål upp utan ramverk 

och riktlinjer och det är strategin som är till för att bygga upp dessa. Utan att veta hur 

företagen ska gå till väga blir det svårt att uppnå målet. Ansoff (1971) anser att vid 

tillväxtstrategi är målet att utöka verksamheten, vilket innebär att expandera den befintliga 

produktportföljen eller marknaden. 

 

Tillväxtstrategi uppkommer enligt Coulter (2008) genom olika analyser, där 

företagsledningen i ett senare skede gör olika beslut för att planera företagets tillväxt och 

således påverkar företagets framtid. Analysen ska ge en indikation för hur företaget bäst 

strategiskt kan ändra sin situation för att vara mer effektivt. Den vanligaste analysmodellen 

enligt Bengtsson och Skärvad (2001) när det gäller framtagning av strategi är SWOT- 

analysen som tar reda på företagets styrkor och svagheter, vilket Chirani och Effatdoost 

(2013) anser är ett krav innan företaget beslutar sig om tillväxtstrategin ska genomföras eller 

inte. 

 

Delmar, Wiklund och Davidsson (2001) anser att en genuin tillväxt, på så väl lång som på 

kort sikt, säkerställs genom att företagen lär sig känna igen mönster i marknaden, för att 

därefter skapa en lämplig strategi. Beroende på vilket perspektiv som används kan tillväxt 

enligt Majumdar (2008) mätas på olika sätt. Det optimala måttet existerar inte utan det är 

svårt att mäta den exakta mängden av tillväxt på ett rättvisande sätt. Enligt Nilsson et al. 

(2002) kan tillväxt mätas med hjälp av olika nyckeltal, så som omsättning, antal anställda, 
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Marknadspenetration Produktutveckling 

Marknadsutveckling Diversifiering 

  

eget kapital, vinst, med mera, under en viss och förutbestämd tidsperiod. Ett mått för 

framgång, som uppfattas av många företag, är tillväxten, men hur den mäts och vilka 

nyckeltal som anses vara viktiga är olika från företag till företag och är beroende av företagets 

intresse (Delmar et al., 2001). Företagets intresse behöver inte stämma överens med 

intressenternas intresse, därmed kan utläsning av nyckeltal och synsättet av tillväxt skiljas åt. 

Enligt Johnson et al. (2008) är den optimala tillväxtstrategin svår att definiera. Delmar et al. 

(2003) menar att god tillväxt är ett flerdimensionellt fenomen och att olika former av tillväxt 

kan ha olika bestämningsfaktorer och effekter. Följaktligen kan de också behöva olika 

teoretiska förklaringar. För tillväxtstrategi kan Ansoffs tillväxtmatris tillämpas, som företag 

enligt Aaker (1995) kan använda sig av för att ta fram tillväxtstrategier för marknader och 

produkter. 

 

Tillväxtmatrisen, se Figur 1, är en slags spelmatris med produkt och marknad som 

grundläggande faktorer. Johnson et al. (2008) anser att detta kan ge en enkel överblick över 

fyra grundläggande strategiska inriktningar i företagets utformning av tillväxtstrategi, vilka 

benämns marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. 

Beroende på hur företagen vill använda sig av nuvarande eller nya produkter för att öka 

marknadsandelarna på nuvarande eller nya marknader kan någon av dessa tillväxtstrategier 

föredras (Johnson et al., 2008). Samtliga tillväxtstrategier beskrivs och diskuteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Johnson, Scholes & Whittington, 2008 s. 258 

 

 

2.2.1 Marknadspenetration 

Marknadspenetration innebär att företaget försöker öka sina marknadsandelar på den redan 

befintliga marknaden med nuvarande produkter (Aaker, 1995; Hoffman & Preble, 2003; 

Johnson et al., 2008; Pearce & Harvey, 1990), vilket innebär att all fokus läggs på att öka 

marknadsandelarna på det befintliga marknadssegmentet. Aaker (1995) och Pearce och 

Harvey (1990) menar att strategin kan innebära att öka graden av användningen av produkten 

hos de befintliga kunderna, ta kunder från konkurrenterna eller att locka till sig helt nya 

kunder till marknaden. Enligt Pearce och Harvey (1990) kan marknadspenetration anses vara 

en lågriskstrategi om företaget befinner sig i en stabil miljö där efterfrågan ökar. Likaså 

skriver Hoffman och Preble (2003) att denna strategi är den säkraste att använda för att skapa 

tillväxt. Aaker (1995) och Hoffman och Preble (2003) beskriver att företaget kan öka sina 

marknadsandelar genom att produkten används mer hos de redan befintliga kunderna, 

exempelvis genom att kunderna uppfattar en värdeökning av produkten eller genom 

förnyande av varumärket. 
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Enligt Pearce och Harvey (1990) kan följande förutsättningar främja marknadspenetration: 

 

 När teknologin inte har ändrats på länge som t.ex. papperstillverkningsindustrin. 

 Omättad marknad där det fortfarande finns plats för produkten. 

 Konkurrenterna är avskräckta och vågar inte ge sig in på samma marknad, t.ex. på 

grund av rädslan för priskrig. 

 Prissättningsnivå och antalet sålda produkter är relativ stabil, vilket gör att goda avtal 

med leverantörer och distributörer kan byggas ut ytterligare, så att nya konkurrenter 

får det svårt att ta sig in på marknaden. 

 Marknaden är minimalt säsongsbetingad. 

 Företaget fokuserar mer på distribution och har därmed möjlighet att sänka kostnader 

och således produktens pris. 

 

För att genomföra marknadspenetration anser Pearce och Harvey (1990) att företaget kan 

delegera om alla sina resurser till endast en produkt på en marknad med en särskild teknologi 

för att göra en lönsam tillväxt. Johnson et al. (2008) påstår att anledningen till varför denna 

strategi används är att företaget utvecklar och utnyttjar all sin kompetens inom ett avgränsat 

konkurrenskraftigt område. Företag som implementerat strategin kan enligt Pearce och 

Harvey (1990) lättare frestas att expandera till orelaterade områden utan att förstå 

konsekvenserna. Fallgropar för att avvika kan vara otålighet att påskynda tillväxten, trycket 

för att använda outnyttjad kapacitet, kravet att uppfylla kortsiktiga mål och underskattning av 

nuvarande möjligheter. Pearce och Harvey (1990) anser att det är förnuftigast att hålla sig till 

det som företaget gör bäst, vilket är grundpelaren för marknadspenetration, och beskriver en 

studie av 195 företag som visade att implementering av en produkt till 72 % kan vara 

framgångsrik om den liknar företagets produktlinje. Pearce och Harvey (1990) beskriver 

ytterligare en studie som utfördes i USA, där de största företagen som använder 

marknadspenetration undersöktes, som påvisar att dessa företag är de som visar störst 

finansiell framgång, men även att de har den största framgångsrika påverkan på marknaden. 

 

Ett stort missförstånd med marknadspenetration menar Pearce och Harvey (1990) är 

uppfattningen att företagets tillväxt kan komma att stagnera inom kort eller enbart växa i liten 

utsträckning. Anledning är tron på att den befintliga marknaden med den befintliga produkten 

kommer mättas i framtiden. Marknadspenetration innebär dock enligt Johnson et al. (2008) att 

vara mer effektiv, bättre täcka det aktuella produktmarknadssegmentet och använda sig av en 

mer effektiv teknologi, vilket innebär att ledningen borde lägga större vikt på att förstå 

marknaden, konkurrenterna, teknologin, tillverkningsprocessen, marknadsföring och 

distribution. Dessa tillvägagångssätt anser Pearce och Harvey (1990) kan förbättra chansen 

för företaget att vara framgångsrik på marknaden. Liknande menar Johnson et al. (2008) att 

genom en ökning av marknadsandelar kan företag få större påverkan mot andra aktörer så 

som köpare och leverantörer, således kan marknadspenetration skapa stordriftsfördelar genom 

effektivisering i produktionen och fördelningsalternativ och till följd av detta finns möjlighet 

att öka tillväxten. 

 

2.2.2 Produktutveckling 

Produktutveckling innebär att företaget opererar på sin existerande marknad och levererar 

modifierade eller nya produkter (Aaker, 1995; Hoffman & Preble, 2003; Johnson et al., 2008). 

Aaker (1995) beskriver att fokus främst läggs på att utveckla nuvarande produkter eller 

försöka ta fram nya produkter som ligger i linje med nuvarande produktportfölj. Aho och 

Uden (2013) beskriver även att företaget lägger sin fokus på kärnkompetensen, alltså 

produkten och dess framställning. 
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Johnson et al. (2008) menar att produktutveckling kan vara en stor möjlighet till att växa och 

expandera, dock kan det också i vissa fall vara nödvändigt för företagets överlevnad. Genom 

produktutveckling beskriver Johnson et al. (2008) att företaget vill attrahera befintliga kunder 

till att köpa den nya produkten eller så väljer företaget att utveckla nuvarande produkt för att 

locka till sig nya kunder. Utveckling av nuvarande produkter kan exempelvis innebära 

förändring av produktens utseende, egenskaper eller de tillkopplade tjänsterna. 

 

Hoffman och Preble (2003) anser att företaget genom produktutveckling kan skapa sig 

konkurrensfördelar genom att framställa en produkt som är eftertraktad på marknaden. Viktigt 

är då att produkten skapar ett stort värde hos kunden, vilket leder till en ökad försäljning. För 

att ändra sin strategiska position på marknaden med sin nya produkt menar Aho och Uden 

(2013) att värde hos kunden kan skapas genom förändrade kundbehov, förändrad 

konkurrenssituation, tekniska förändringar och miljöfrågor. 

 

Aaker (1995) och Johnson et al. (2008) menar att fördelen med produktutveckling är att 

företaget redan är etablerat på marknaden, har en fungerande marknadsföring och vet hur de 

ska distribuera produkterna, vilket innebär att inga nya utåtriktade kostnader uppkommer. 

Däremot måste företaget införskaffa ny kompetens för produktutvecklingen, vilket kan 

innebära nya kostnader (Johnson et al., 2008). En nackdel här som Aho och Uden (2013) 

beskriver är informationsluckor mellan försäljnings- och produktutvecklingspersonal, vilket 

innebär att produktutvecklingspersonal får för lite information från försäljningspersonal om 

vad kunden efterfrågar, eftersom företag ofta väljer att fokusera på vad konkurrenterna 

erbjuder. Detta sätter tryck på förbättring av effektiviteten i utvecklingsprocessen. Aktuella 

processer kan vara ineffektiva, vilket Aho och Uden (2013) menar kan återspeglas i bristen på 

tillgänglig information, felaktig timing och felaktigheter i utvecklingsprocesserna. För att 

minimera risken att utveckla en produkt som inte efterfrågas hos kunderna kan företaget 

därför fokusera på följande punkter: 

 

 Få en bättre förståelse för kundernas behov. 

 Förbättra kvaliteten och integration av programvaruprocesser. 

 Förbättra lönsamheten i processen. 

 Förbättra utvecklingsprocessen. 

 

Aho och Uden (2013) och Hoffman och Preble (2003) menar att det är viktigt att företaget vid 

produktutveckling fokuserar på att ge värde till kunden, där Aho och Uden (2013) anser att 

detta kan göras med hjälp av kvalitetsutveckling. 

 

2.2.3 Marknadsutveckling 

Marknadsutveckling innebär att företaget vill öka tillväxten med nuvarande produkter genom 

att ta sig in på nya marknader (Aaker, 1995; Hoffman & Preble, 2003; Johnson et al., 2008). 

För att lyckas med detta menar Aaker (1995) att företaget måste erbjuda kunden något 

exklusivt som frånskiljer sig från konkurrenternas produkt. Johnson et al. (2008) anser att 

marknadsutveckling kan skapas genom tre alternativ: 

 

 Nya marknadssegment, som kan skapa efterfrågan på en befintlig produkt som tidigare 

inte har efterfrågats på marknaden. 

 Nya konsumenter, vilket betyder att redan befintliga produkter börjar brukas av helt 

nya kundgrupper. 

 Nya distribueringsplatser, vilket kan medföra att befintliga produkter utvidgas genom 

nya försäljningskanaler till andra länder eller områden. 
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Johnson et al. (2008) betonar att det i samtliga alternativ är viktigt att marknadsutvecklingen 

bygger på produkter eller tjänster som uppfyller de kritiska framgångsfaktorerna för den nya 

marknaden. Således om marknadsutveckling är baserad på enkla traditionella produkter eller 

tjänster kommer det därför troligen misslyckas. Dessutom kan marknadsutveckling möta 

liknande problem som produktutveckling när det gäller den strategiska kapaciteten för 

verksamheten, då marknadsutvecklare kan sakna rätt marknadsföringskompetens och 

varumärke för att göra framsteg på en ny marknad med obekanta kunder. På förvaltningssidan 

ligger den stora utmaningen i att samordna olika segment, som till exempel användaren och 

geografiska områden. Johnson et al. (2008) beskriver att de olika segmenten kan ha olika 

behov, vilket gör att samordning kan vara svårt. 

 

Aaker (1995) menar att förutom att erbjuda en unik produkt kan olika 

marknadsföringsverktyg också uppnå liknande tillväxt, men oftast är dessa resurser krävande 

och mer kortsiktiga. Aaker (1995) och Hoffman och Preble (2003) anser att fördelen med 

denna strategi är att de kan utnyttja företagsexpertis och teknologi på nya marknader och 

därmed få synergieffekter, dessutom anser Hoffman och Preble (2003) att företaget kan dra 

nytta av produktionsfördelar. Pearce och Harvey (1990) berättar dock om en studie som 

påvisar att försök att växa genom expansion på nya marknader eller användning av nya 

tekniker är förknippat med stor risk. 

 

Johnson et al. (2008) menar på att marknadsutveckling kan vara ett alternativ om 

produktutveckling är för dyrt för verksamheten, eftersom marknadsutveckling kräver mindre 

resurser, dock är tillämpningsområdet begränsat. Även om marknadsutveckling kan vara ett 

alternativ istället för produktutveckling, så kan marknadsutveckling medföra en viss 

utveckling av produkten i form av förbättringar av förpackning eller tjänst. 

 

2.2.4 Diversifiering 

Diversifiering innebär enligt Aaker (1995) och Johnson et al. (2008) att verksamheten 

opererar på en ny marknad med en ny produkt. De nya produkterna brukar vid diversifiering 

likna verksamhetens kärnprodukt, men inte alltid (Aaker, 1995). Detta innebär att marknaden 

inte behöver vara helt okänd, vilket kan vara till företagets fördel. Johnson et al. (2008) 

påpekar även att det inte alltid är lätt att penetrera nya marknader, då det inte finns tidigare 

erfarenheter inom företaget att jämföra med. Pearce och Harvey (1990) berättar också att det i 

tidigare forskning påvisats att diversifiering kan innebära stora risker för företaget. 

Whittington (2002) anser dock att företaget bör diversifiera sig om det finns resurser i 

verksamheten som inte är fullt utnyttjade. 

 

Enligt Aaker (1995) och Whittington (2002) är förvärv eller uppköp en av de vanligaste 

formerna av diversifiering och det finns två typer av strategier, som kallas relaterad och 

orelaterad diversifiering. Relaterad innebär att den nya verksamheten liknar den redan 

befintliga, medan orelaterad innebär att den nya verksamheten är helt olik den befintliga. 

Whittington (2002) menar att företaget genom diversifiering kan sprida sina risker på flera 

marknader eller konkurrera ut andra företag inom samma bransch. Pearce och Harvey (1990) 

beskriver dock att diversifiering genom horisontell integration, vilket innebär att flera företag 

inom samma bransch slagits ihop, även kan betyda att potentiella konkurrenter istället blir 

samarbetspartners. 

 

Li, Ramaswamy och Pécherot Petitt, (2006) anser att en fördel med diversifiering kan vara att 

företagsgruppen inte blir beroende av externa investerare, utan har möjlighet att täcka upp 

ekonomiska luckor i de delar av verksamheten där det behövs. Orsaken till diversifiering kan 
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enligt Whittington (2002) bero på flera faktorer, så som de sociala konstruktioner som omger 

företaget, men fokus kan även ligga på att utnyttja de resurser och aktiviteter som redan finns 

i företaget för att se vad de olika verksamheterna kan tillföra varandra. 

 

Ett sätt att hantera diversifiering anser Aaker (1995) är genom produktdifferentiering, vilket 

Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2013) beskriver som att företaget skiljer sig från sina 

konkurrenter i produkt, service, personal, image eller distributionskanal. För att lyckas med en 

differentieringsstrategi anser Aaker (1995) att företaget måste ge kunderna en upplevelse så 

att de värdesätter produkten på ett helt annat sätt än konkurrenternas likvärdiga produkter. 

Detta är något som flera författare lyfter (Li et al., 2006; Chirani & Effatdoost, 2013; Tipuric 

& Darabos, 2012) och påvisar att ett gemensamt varumärke kan verka positivt för företaget 

vid diversifiering. För att lyckas etablera ett varumärke som kunderna är lojala mot krävs 

enligt Chirani och Effatdoost (2013) att företaget lär känna kundernas behov. Byggandet av 

ett varumärke handlar enligt Aaker (1995) om upplevd kvalitet, varumärkeskännedom, 

varumärkesidentitet och varumärkeslojalitet, vilket även Li et al. (2006) intygar. 

Varumärkeskännedom ger kunden en känsla av att känna till produktens kvalitet innan köpet 

och kan därför inge förtroende hos kunden, vilket kommer påverka kundens känsla gentemot 

produkten, som enligt Aaker (1995) kan vara avgörande vid kundens val av produkt. Ett 

varumärke där företaget har en tydlig kvalitetsfokus kan resultera i större avkastning på 

investeringar, vilket Aaker (1995) påvisar. 

 

Chirani och Effatdoost (2013) lyfter fram vikten av att företagsledningen inte tar några 

förhastade beslut om effekten av diversifiering, då det kan ta tid för tillväxtstrategin att 

uppvisa resultat. Tipuric och Darabos (2012) anser att om företaget kan utveckla och utnyttja 

den potentiella samverkan av resurser, ledarskap och kärnkompetens vid diversifiering, så 

kommer de förmodligen skapa en hållbar konkurrensfördel. Dessutom påpekas vikten av att 

ha en strategisk ledningsgrupp, för att uppnå den önskade synergieffekten. 

 

2.3 Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 
Delmar et al. (2003) påstår att de mindre företag som har hög tillväxt är heterogena fenomen, 

vilket innebär att det är en blandning av olika åtskilda tillväxtfaktorer som leder till tillväxt. 

Davidsson, Kirchhoff, Hatemi och Gustavsson (2002) påpekar att mindre företag ofta växer 

snabbare än stora företag, medan Morrison et al. (2003) hävdar att tillväxt inte existerar alls i 

det mindre företaget om någon av aspekterna kring företagets möjligheter, avsikter och 

möjligheter i omgivningen saknas. Morrison et al. (2003) påpekar också att mindre företag 

ofta saknar resurserna för att kunna skapa en stabilitet och effektivitet genom 

stordriftsfördelar och räckvidd, som definierar ett tidigt utvecklingsstadium för tillväxt. 

Leminen och Westerlund (2012) anser dock att investeringar är nyckeln till det mindre 

företagets tillväxt, vilka kan påverkas starkt av ägaren och omgivande aspekter, men företaget 

måste även ha viljan att växa för att kunna lyckas. 

 

Chan, Bhargava och Street (2006) anser däremot att det är ägarens attityd och motivation som 

påverkar tillväxten, och därmed är mindre företag som lyckats med hög tillväxt homogena. 

Även Morrison et al. (2003) påstår att nyckeln till tillväxt i mindre företag bland annat ligger i 

hur ägaren hanterar företaget, företagets möjligheter och avsikter, samt möjligheterna i 

omgivningen, där företagets avsikter kan påverkas av omgivningens demografiska aspekter. 

Eftersom omgivningen ser olika ut beroende på vart företaget är beläget och mindre företag 

tenderar att befinna sig i en relativt begränsad omgivning, menar Delmar et al. (2003) att 

mindre företag växer olika på grund av demografiska skillnader, så som storlek, ålder, 
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bransch och miljö. Leminen och Westerlund (2012) säger också att företaget måste ha viljan 

att växa för att kunna lyckas. 

 

Figur 2 är en översikt och visar de tre påverkande faktorerna som vi kommer att ta upp i 

denna studie. Utifrån tidigare forskning om olika tillväxtfaktorer i mindre företag valde vi ut 

de tre påverkande faktorerna som vi ansåg var mest förekommande; ägarens påverkan på 

tillväxt, marknadens påverkan på tillväxt och investeringars påverkan på tillväxt. Samtliga 

påverkande faktorer beskrivs och diskuteras nedan. 

Figur 2: egenkonstruerad modell 

 

2.3.1 Ägarens påverkan på tillväxt 

Ofta är det den enskilda ägaren som står för besluten i företaget, vilket enligt Majumdar 

(2008) gör att ägarens personliga vision och motivation för tillväxt är avgörande. Mintzberg 

(1987) styrker detta påstående då han påpekar att det är viktigt att en ledare är målmedveten 

och strategin som tillämpas bör vara i linje med ledarens egna värderingar och uppfattningar. 

Melin (2008) anser också att en ledares dominerande tankesätt måste vara i samma linje som 

organisationskulturen som råder och vad som styr ägarens normer och värderingar menar 

Wigren (2008) är den sociala miljö som hon eller han är verksam i. Melin (2008) beskriver att 

en ledares sätt att tänka och agera är starkt präglat av den egna bakgrunden och 

personligheten. Wigren (2008) påpekar också att olika individer förhåller olika sig till olika 

värderingar beroende på deras bakgrund. Det är enligt Majumbar (2008) dock viktigt att förstå 

att ägarens ambitioner inte enbart beror på egna intressen, utan även på de sociala 

konstruktioner som omger ägaren. Det är omgivningen som påverkar hur individen beter sig i 

olika situationer, vilket Wigren (2003) påvisar. 

 

Majumdar (2008) trycker på att ägarens personliga egenskaper och kunskaper har en viktig 

del i hur det mindre företaget organiseras, där den kanske viktigaste egenskapen är ägarens 

egen drivkraft, men denne måste även kunna förmedla sin kunskap och vision till sina 

medarbetare. Visionen beskriver Johnson et al. (2008) som en referenspunkt som visar vad 

ägaren har för avsikt med företaget i framtiden, den position ägaren vill att produkten ska inta 

på marknaden. Detta ramverk ska stimulera och motivera ägarens medarbetare, vilket ska leda 

till att alla arbetar hårt för att förverkliga ägarens vision. Visionen i ett mindre företag är 

enligt Majumdar (2008) oftast inte av finansiell karaktär, utan de viktigaste faktorerna är 

snarare graden av kontroll, självständighet, förmågan att överleva, samt de anställdas 

välbefinnande. Den vision som ägaren vill driva blir det centrala synsättet inom företaget, 

Påverkande faktorer för 
tillväxt i mindre företag 

Ägarens  påverkan på 
tillväxt 

Marknadens  påverkan på 
tillväxt 

Investeringars  påverkan 
på tillväxt 
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vilket gör att visionen blir ett hjälpmedel för den strategiska planeringen. Wigren (2008) 

beskriver dock att de normer och värderingar som råder i ett samhälle påverkar företagets 

enskilda strategi, vilket gör att en lokalt förankrad ägare förväntas förhålla sig och agera enligt 

de värderingar och normer som råder i det samhälle som hon eller han kommer ifrån. Melin 

(2008) påpekar också att en enskild ägare tolkar sin omvärld utifrån sitt eget strategiska 

tankesätt och därmed kan två ägare i samma situation agera strategiskt helt olika. 

 

En risk för företaget är enligt Majumdar (2008) att ägaren drivs av viljan att presentera sig 

själv som den bästa, att ägarens ego och känslomässiga behov står framför företagets vision, 

samtidigt som ägarens vilja att ta ära för framgångar kan vara en viktig dimension av 

tillväxten i mindre företag. För att ett mindre företag ska kunna konkurrera med andra företag 

poängterar Leminen och Westerlund (2012) att ägaren måste prioritera tillväxten inom 

företaget, vilket gör att ägaren har en central roll i företagets tillväxt. 

 

2.3.2 Marknadens påverkan på tillväxt 

Majumdar (2008) anser att ett företags utfall på marknaden bestäms av samverkan mellan 

ägarens egenskaper och oförutsedda faktorer, så som trend, säsong, miljö och andra yttre 

faktorer i den marknad där företaget är verksam i. En specifik marknad kan ses som en kultur 

och Wigren (2008) beskriver att kulturer inte är stabila och fasta, utan ständigt förändras 

beroende på de individer som befinner sig i den, men kultur skapas inte enbart av ägaren, utan 

av alla som är del av den berörda kulturen eller marknaden. Majumdar (2008) påpekar också 

att ägarens egna föreställningar om företagets tillväxt påverkas av omgivningen, vilket i sin 

tur kan leda till en rad olika utmaningar beroende på branschens livscykel eller struktur. Detta 

gör enligt Leminen och Westerlund (2012) att det är viktigt för det mindre företaget att skapa 

en förståelse för sina kunder där kundernas behov står i fokus. 

 

O’Donnell (2002) beskriver att mindre företag tenderar att vara mer framgångsrika när de 

koncentrerar sig på specifika marknadssegment, då de kan bli mer specialiserade på att 

producera sina varor eller tjänster, vilket medför en ökad nytta av effektivitetsvinster och 

inlärningskurvans effekter. Ägarna kan på detta vis välja den marknad som de är mest bekanta 

med, vilket Majumdar (2008) även indikerar när han beskriver ägarens roll i ett mindre 

företag. O’Donnell et al. (2002) påstår att de företag som satsar på ett specifikt 

marknadssegment ofta inte inriktar sig på andra segment, då deras produkter eller tjänster inte 

är relevanta någon annanstans. Företag som nischar sig byter marknadssegment över tiden och 

anledningen till det kan vara att segmentet de befinner sig i minskar eller att företaget 

identifierar möjligheter på nya marknader. Majumdar (2008) säger att mindre företag ofta 

väljer att skapa en nisch, vilket även enligt O’Donnell et al. (2002) kan vara framgångsrikt. 

O’Donnell et al. (2002) påstår att mindre företag nischar sig då det finns ett relativt litet antal 

konkurrenter som gör exakt samma sak. 

 

2.3.3 Investeringars påverkan på tillväxt 

Leminen och Westerlund (2012) påstår att det krävs investeringar för att ett mindre företag 

ska växa och investeringsbeslut är direkt kopplat till företagets tillväxtstrategi. Däremot 

skriver Delmar et al. (2001) att olika faktorer som marknad, strategi, investeringar, lönsamhet, 

demografi och även institutionella faktorer kan driva företaget till tillväxt. 

 

Majumdar (2008) påstår att entreprenörer ofta startar med investeringar i innovation och 

utveckling av en ny produkt eller marknad. Genom att investera i innovation kan enligt 

O’Donnell et al. (2002) positioneringsfördelar uppstå, vilket i sin tur genererar tillväxt i 

marknadssegmentet som företaget verkar i. Den vanligaste bilden av innovation innebär 
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utveckling av nya produkter, men O’Donnell et al. (2002) anser att innovation i mindre 

företag bör innebära utveckling av marknadsföringsmetoder, vilket gör det lämpligt att 

kombinera positioneringsfördelar med differentiering. Delmar et al. (2001) menar att önskan 

om tillväxt i mindre företag kan dämpas av rädslan för negativa konsekvenser. Tillväxt kan 

innebära olika förändringar i verksamheten, som att öka personalstyrkan och större 

investeringar kan krävas, vilket är mer kostsamt. De investeringarna kan innebära att ägaren 

kan tappa kontrollen över företaget. Företagets storlek påverkar ägarens förmåga att behålla 

överblick över hela verksamheten, vilket innebär att om företaget växer snabbt genom 

exempelvis investeringar kan det vara svårt att bibehålla produktkvalitén. Dessa faktorer 

menar Delmar et al. (2001) kan vara ett incitament för ägaren att inte investera. 

 

Företag som inte fokuserar på investeringar i forskning och utveckling menar Leminen och 

Westerlund (2012) kan endast vara lönsamma på kort sikt, vilket gör att innovationsbaserad 

tillväxt är avgörande för mindre företag, där analysering av tekniska möjligheter och 

prognostisering av trender är prioriterade. Den som tar beslut i mindre företag är enligt 

Majumdar (2008) ofta ägaren, vilket gör att det även är ägaren som beslutar om investeringar. 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi de val som vi aktivt gjort under studiens gång, samt resonerar 

kring varför vi har gjort dem. Vi går noggrant igenom studiens tillvägagångssätt, där vi 

beskriver studiens utformning och argumenterar för vårt tillvägagångssätt. 

 

3.1 Studiens metod 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur tillväxtstrategier kan användas av 

mikrobryggerier och varför mikrobryggerier växer. Patel och Davidsson (2011) menar att en 

kvalitativ datainsamlingsmetod lämpar sig när syftet är att få en djupare förståelse för ett 

fenomen. Dessutom anser han att den kvalitativa metoden lägger fokus på att fånga upp ord i 

form av meningar och texter, vilket med fördel uppnås genom intervjuer med ett fåtal 

respondenter som har insikt i det berörda fenomen som undersöks. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden blev därför ett naturligt val för oss då vi ville få en djupare förståelse 

för några få enheter. 

 

Den kvantitativa studien lämpar sig däremot bättre när ett stort antal av respondenter ska 

undersökas och viljan att kunna generalisera är stort (Jacobsen, 2002). I vår studie har vi inte 

som mål eller möjlighet att generalisera, utan vårt fokus ligger på några få respondenter för att 

genom djupa individuella intervjuer kunna fånga in flera nyanser. För att få olika 

uppfattningar om hur mikrobryggerier använder sig av tillväxtstrategier och varför 

mikrobryggerier växer, samt få en bredare och djupare förståelse, valde vi att göra intervjuer 

ansikte mot ansikte i tre olika företag. I och med att tillväxtstrategi och tillväxt är ett ganska 

komplext ämne där det är svårt att kunna särskilja mellan de olika tillväxtstrategierna, var det 

viktigt för oss att kunna se hur respondenten svarade men även att kunna ställa följdfrågor. 

Genom detta var det lättare att bena ur komplexiteten och vi kunde lättare tillordna företagens 

svar till de olika tillväxtstrategierna. Då gränserna mellan varje tillväxtstrategi inte är tydlig 

och respondenterna i liten utsträckning vet vad de olika begreppen kring tillväxtstrategierna 

innebär hade en kvantitativ undersökning varit svårt att genomföra. Genom vår metod tror vi 

kunna få fylliga och hela svar där följdfrågor hjälper oss för att kunna svara på vår 

problemformulering som rör ett ämne där vi vill få en djupare insikt. 

 

3.2 Studiens ansats 
Innan studiens genomförande hade vi kunskap om affärsstrategi och dess tillämpningsområde 

efter tidigare kurser, som exempelvis verksamhetsstyrning. Dock hade vi mindre kunskaper 

om ämnet tillväxtstrategi och tillväxt i mindre företag, vilket medförde att vi samlade in en 

stor mängd teori innan utförandet av den empiriska insamlingen. Vår studie går ut på att 

relatera verklighet och teori till varandra och en forskare kan arbeta på tre sätt för att relatera 

dessa. De tre förhållningssätten är induktiv, deduktiv och abduktiv (Jacobsen, 2002; Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Induktiv innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren bygger upp studien från empiri till teori. 

Då vi hade begränsat med förkunskap om ämnet hade en induktiv ansats blivit svår för oss att 

genomföra. I ett tidigt skede av vår studie hade vi därför en önskan att genomföra en deduktiv 

studie som utgår från befintliga teorier som sedan prövas av empirin, då forskningsprocessen 

blir mindre färgad eftersom den subjektiva uppfattningen i studien får mindre utrymme. Dock 

valde vi under insamlingen av empiri att i efterhand komplettera den teoretiska referensramen, 

då vi upptäckte att vi missat att föra in några parametrar, även om vi indirekt tänkt på dem i 

utformningen av intervjuguiden, eller ansåg att något avsnitt var bristfällig. En större del som 

vi kompletterat är sociala konstruktioner, vilket genomsyrar avsnitten ägarens påverkan på 

tillväxt och marknadens påverkan på tillväxt. Detta var dock inte det enda som frångick den 
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deduktiva ansatsen då vi även valde att ändra vår problemformulering när vi ansåg att en 

annan problemformulering passade bättre. Jacobsen (2002) menar att i den deduktiva ansatsen 

ställs hypoteser upp som sedan beprövas och ska sedan styrkas av den befintliga teorin, vilket 

gör att vi har haft induktiva inslag under studiens gång. 

 

En ansats där teori samlas in både före och efter den empiriska insamlingen kallas enligt Patel 

och Davidsson (2011) abduktiv ansats, vilket kan beskrivas som en kombination av deduktiv 

och induktiv. De tre förhållningsättens skiljelinjer går inte exakt att redogöra för och därför 

anser vi att vi utgick från en deduktiv ansats i början som sedan övergick till en abduktiv 

under studiens gång. I Figur 3 visar vi studiens ansats. 

 

I Figur 3 visualiseras den grundläggande arbetsåtgången i vår ansats som vi anser är en 

kombination av en deduktiv och en abduktiv ansats. Modellen beskriver hur vi börjar studien 

med en problemformulering. För att kunna greppa ämnet samlar vi in relevanta teorier. 

Därefter formulerar vi den teoretiska referensramen som senare ligger till grund för vår 

intervjuguide. Då vi inte helt ville begränsa oss till de tidigare avgränsningar som vi gjorde i 

den teoretiska referensramen valde vi att hålla intervjuer och intervjufrågorna väldigt öppna. 

Detta för att vi inte ville utesluta eller missa någon viktig tillväxtstrategi eller påverkande 

faktor. Öppna frågor lämpar sig dessutom för vårt val av metod då vi vill få en djupare 

förståelse. De nämnda stegen i vår studie är deduktiva men efter insamling av empirin återgår 

vi till problemformulering och till den teoretiska referensramen för att komplettera eller 

omformulera dem. Detta innebär att vi frångår den deduktiva ansatsen och övergår till en 

abduktiv ansats. Efter kompletteringen skriver vi analysen, resultatet och presenterar förslag 

till vidare forskning som kan resultera i nya problemformuleringar. 

 

 
  Figur 3, Studiens ansats, egenutvecklad modell 

 

3.3 Val av perspektiv 
Vi har valt att tillämpa ett ägarperspektiv i denna studie, då studiens ämne handlar om mindre 

företag och där, enligt Majumdar (2008), endast ägaren tar alla beslut som rör företaget. 

Således är det främst ägaren i mindre företag som besitter kunskap om tillväxtstrategier och 
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andra påverkande faktorer för tillväxt. Då det främst är ägaren som beslutar om tillväxt i 

företaget ska ske eller inte, valde vi att söka efter intervjurespondenter som främst är ägare 

eller har en djup insyn om ägarens förhållningssätt till tillväxt för att få deras perspektiv och 

synsätt kring det valda ämnet. 

 

3.4 Litteraturundersökning 
Till denna studie sökte vi inledningsvis efter vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet 

tillväxtstrategi, dels för att få en uppfattning om vad vi skulle inkludera i den teoretiska 

referensramen, men även för att säkerställa kunskapsgapet inom tillväxtstrategi i 

mikrobryggerier i Sverige. Vi har kontinuerligt kontrollerat referenslistor och 

källhänvisningar för att ta oss vidare i vår litteraturundersökning. På så vis kunde vi hitta fler 

intressanta artiklar som vi ansåg var relevanta för studien. Vi har aktivt sökt nyare litteratur, 

men inte helt kunnat undvika något äldre källor. Den största delen av de insamlade materialen 

var på engelska där vi tolkade och sammanfattade informationen till svenska. 

 

Litteraturkällor som har använts presenteras i följande tabell: 

 

Bibliotek Sökmotor Litteraturtyp 

Högskolan i Halmstad Summon, manuellt Vetenskapliga artiklar, läroböcker 

Mittuniversitetet Primo Läroböcker 

Ängelholm Manuellt Läroböcker 

Helsingborg Manuellt Läroböcker 

 

Nyckelorden i vår litteraturundersökning var: Growth strategy, minor firms, market 

development, product development, market penetration, diversification och microbreweries. 

Sökord gällande skriftliga källor var: Ansoff, Whittington, Mintzberg och Porter.  

 

3.5 Val av teori 
Vi har två huvudbegrepp i den teoretiska referensramen; tillväxtstrategi och påverkande 

faktorer för tillväxt i mindre företag. Vi har valt att använda oss av en tillväxtmatris för att 

beskriva olika val av tillväxtstrategier. Anledning till varför vi uteslöt andra tillväxtstrategier 

var att vi ansåg att i mindre företag var till exempel tillväxtstrategier som uppköp inte 

aktuella. Vidare ville vi smala av ämnet och då dessa fyra tillväxtstrategier handlade om 

tillväxt på marknaden och/eller produkt kändes det som ett naturligt val när mikrobryggerier 

undersöktes. Efter genomförandet av intervjuerna ansåg vi att vi inte behövde komplettera 

med ytterligare tillväxtstrategier då respondenterna inte lyft något av intresse utanför 

tillväxtmatrisen angående tillväxtstrategi. Den använda tillväxtmatrisen gör det dessutom mer 

överskådligt för läsaren och det blir lättare för oss som genomför studien att genomgående 

kunna relatera till denna tillväxtmatris i andra delar av studien. Vi har till exempel tagit hjälp 

av tillväxtmatrisen för att sortera empirin, se bilagorna 5, 6 och 7, vilket beskrivs ytterligare i 

avsnitt 3.9 Transkribering och operationalisering.   

 

Vi har utöver tillväxtmatrisen valt ut tre faktorer; ägarens påverkan på tillväxt, marknadens 

påverkan på tillväxt och investeringars påverkan på tillväxt, som visas i Figur 2, som utgör 

avsnittet påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag. Dessa faktorer har vi valt ut 

eftersom en stor del av den insamlade litteraturen behandlar just dessa faktorer. Även här efter 

genomförda intervjuer behövde vi inte komplettera med ytterligare faktorer, eftersom de 

faktorerna som vi valde i ett tidigare skede förekom även hos mikrobryggerierna. Dock finns 

det förmodligen andra faktorer som vi skulle kunnat inkludera i vår studie. Valet att endast 
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behandla dessa tre faktorer är på grund av att vi ville avgränsa alternativen för att forska mer 

på djupet, vilket är förklaringen till varför vi inte valde att skriva om påverkande faktorer för 

tillväxt i mindre företag allmänt, utan endast om dessa tre faktorer. 

 

3.6 Intervjuguide 
Den teoretiska referensramen ligger till grund för utformningen av vår intervjuguide (se 

bilaga 1) och då vi har en frågeställning som syftar till en djupare förståelse för ett fenomen 

har vi valt att ställa öppna frågor, där respondenten ges utrymme att själv berätta om de 

begrepp som efterfrågas. Vi har valt att ha en viss struktur i intervjufrågorna, där inledande 

och avslutande frågor alltid varit desamma, men frågorna i mitten som handlar om de olika 

tillväxtstrategierna inte har följt strukturen. Frågorna i intervjuguiden har omarbetats flera 

gånger innan den empiriska insamlingen genomfördes, då vi hela tiden har erhållit ny kunskap 

inom ämnet. Jacobsen (2002) beskriver att en öppen intervju bör vara strukturerad i förväg till 

den grad att intervjuaren har en plan över innehållet i intervjun, men inte så strukturerad att 

det finns fasta svarsalternativ. En intervjuguide bör därför fastställas på förhand i en kvalitativ 

undersökning för att få en översikt av vilka ämnen som ska beröras under intervjun, för att på 

så vis säkerställa att dessa ämnen belyses. Wiedersheim-Pauk och Eriksson (2011) menar att 

forskaren kan få mer enhetliga svar från respondenterna när intervjuguiden skickas i förväg. 

Dock kan det finnas risk för att intressanta aspekter kan gå förlorade då respondenten inte 

svarar spontant. Då vi ansåg att våra respondenter bör ha den grundläggande kunskapen om 

ämnet tillväxt i respektive företag valde vi att inte skicka intervjuguiden i förväg.  

 

De inledande frågorna 1-3 är väldigt allmänna och ska syfta till att starta upp en dialog med 

respondenten. Frågorna 4-5 syftar till att få en uppfattning hur och varför företaget arbetar 

med tillväxt. Frågorna 6-12 är inriktade på de olika begreppen från tillväxtmatrisen och syftar 

till att få en uppfattning vilka tillväxtstrategier som företaget har använt sig av. De första 

frågorna här är tänkta att vara övergripande för att ge respondenten chans att själv berätta hur 

företaget jobbar med nya och nuvarande produkter och marknader. Frågorna smalnar sedan av 

för att kunna lyfta fram specifika faktorer där vi ansåg att en specifik fråga var nödvändig. 

Frågorna 13-16 behandlar de olika faktorerna som påverkar tillväxt i mindre företag och 

syftar till att få en förståelse för hur dessa faktorer inverkar på företagets tillväxt. Vi rundade 

av med fråga 17 för att ge respondenten en chans att utrycka vad som är viktigast vid tillväxt. 

 

3.6.1 Utformning av intervjufrågor 

För att exemplifiera hur vi har gått till väga i utformandet av frågor till intervjuguiden 

kommer vi här beskriva hur vi har tänkt när vi skrev tre av de frågor som ingår i 

intervjuguiden och vad vi grundar dem på. 

 

 Fråga 6 - Hur arbetar ni för att öka försäljningen hos era befintliga kunder? 

 Fråga 7 - Hur arbetar ni för att öka försäljningen av era befintliga produkter? 

 

Enligt Aaker (1995), Johnson et al. (2008) och Pearce och Harvey (1990) innebär 

marknadspenetration att företaget försöker öka sina marknadsandelar på den redan befintliga 

marknaden med nuvarande produkter. Detta har stått till grund för fråga 6 och 7. Anledningen 

till varför vi inte slagit ihop frågorna till en enda är att vi ville ge respondenten möjlighet att 

svara så öppet som möjligt och på det viset även prata om de andra begreppen i 

tillväxtmatrisen i samma fråga. 
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 Fråga 14 - Hur påverkar er geografiska placering tillväxten i företaget? 

 

Majumdar (2008) skriver att ett företags utfall på marknaden beror på samverkan mellan 

ägarens egenskaper och faktorer på marknaden, därför anser vi att det är rimligt att tro att den 

geografiska placeringen har betydelse för tillväxten i mikrobryggerier. Vi har också en stor 

geografisk spridning på de företagen som vi har inkluderat i studien, vilket ytterligare stödjer 

valet av fråga. Frågan är också ett exempel på en fråga som vi utformat innan vi insåg behovet 

av sociala konstruktioner i den teoretiska referensramen, men som passade in, då marknaden 

och därigenom ägarna kan ha en geografisk kulturell anknytning, så som Wigren (2003) 

antyder. Det kan exempelvis vara utbudet av restauranger, befolkningstäthet eller turister. 

 

3.7 Urval av respondenter 
Vi har aktivt valt ett antal parametrar som har legat till grund för urvalet av företagen som 

ingår i studien. Det första vi gjorde var att göra en allmän sökning på bryggeri via sökmotorn 

Retriever Bolagsinfo för att få en uppfattning om hur många mikrobryggerier som finns i 

Sverige, vart de befinner sig geografiskt och vilka som har ett positiv resultat. Eftersom 

mikrobryggeribranschen är full av nyetablerade företag ville vi inkludera åtminstone två 

företag som har funnits med några år och därmed har ett positivt resultat. Bolagsinformation, 

som är hämtad från Retriever Bolagsinfo, för de utvalda företagen återfinns i bilagorna 2,3 

och 4. Därefter kontrollerade vi några företagsnamn mot en öl och whiskeymässa på Wapnö, 

då vi ansåg att företag som har en stark vilja att växa borde delta i liknande evenemang. Det 

tredje steget innebar att se efter huruvida företagen utrycker en vilja att växa på deras 

hemsidor och i sociala medier. När vi undersökte företagens vilja att växa fann vi att 

ägarförhållandet i företagen spelade en viss roll i hur de utryckte sin vilja att växa och därför 

valde vi att enbart inkludera företag som har en eller ett fåtal ägare, där ägaren eller ägarna 

aktivt är den eller de som driver företaget framåt. 

 

Urvalsstrategin som användes benämns av Jacobsen (2002) som strategiskt urval och innebär 

att respondenter väljs utifrån en lämplig urvalsgrupp, vilket resulterar i de respondenter som 

har mest kunskap inom det givna ämnet. För att vara säkra på att företagen vi kontaktade hade 

för avsikt att växa var vi också väldigt tydliga med att beskriva vårt syfte med studien vid 

inledande kontakt.  

 

Vi märkte tidigt att samtliga mikrobryggerier var väldigt svåra att få tag på. Vårt första försök 

till kontakt bestod i ett mejl till respektive företag, men ingen svarade. Vi försökte därefter 

kontakta företagen via telefon. Båstad Öl svarade först inte i telefonen, men när vi väl fick 

kontakt var de mer än villiga att ställa upp på en intervju. Oppigårds Bryggeri AB svarade i 

telefon, men vi kunde inte få svar direkt om de hade tid att ställa upp på en intervju. Dugges 

Ale- & Porterbryggeri AB svarade även dem direkt på telefon, men vi blev snabbt nekade av 

företagets VD eftersom han inte hade tid för fler intervjuer just då. På grund av våra 

urvalsparametrar så valde vi dock att kontakta VD:n igen ett par veckor senare och vi blev då 

hänvisade att kontakta en delägare som har stor insyn i hur företaget fungerar via mejl, som 

snabbt svarade. Vi ansåg att denna delägare var passande för vår studie, dels då företaget är så 

pass litet och han är även VD:n son, men också då han har stor insyn i hur företaget fungerar. 

Vi har därmed lyckats få intervjuer med ägare i samtliga företag som vi från start ville 

inkludera i studien. 
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Urvalsprocessen mynnade i följande företag och respondenter: 

 

Företag Ort Respondent Befattning Intervjudatum 

Oppigårds Bryggeri 

AB 
Hedemora Björn Falkeström VD, ensam ägare 2014-03-28 

Båstad Öl HB Båstad Magnus Viebke Bryggare, delägare  2014-04-08 

Dugges Ale- & 

Porterbryggeri AB 
Landvetter Ola Engström 

Production 

manager, delägare 
2014-04-22 

 

3.8 Genomförande av intervjuerna 
Varje intervju utfördes ansikte mot ansikte i respektive företags lokaler och tog mellan 1-1,5 

timme. Jacobsen (2002) anser att respondenterna känner sig tryggare i en vardagsmiljö, vilket 

gör besöksintervjun till ett bra val. Intervjuaren kan på det viset öka förtroendet för 

respondenterna, samtidigt som den lättare kan se och uppfatta deras förhållande till de olika 

faktorerna i intervjuguiden. Nackdelen med besöksintervjuar är enligt Wiedersheim-Paul och 

Eriksson (2011) att de är kostnadskrävande och risk för intervjuareffekten kan finnas. Enligt 

Jacobsen (2002) är 1-1,5 timme är en optimal tidsram för en öppen intervju. Eftersom vi 

genomförde en kvalitativ studie där vi ville få en djupare förståelse för tillväxtstrategier och 

påverkande faktorer för tillväxt finner vi att den öppna individuella intervjun är en lämplig 

och passande undersökningsform för att få reda på detta. Wärneryd (1993) menar att öppna 

frågor lämpar sig bäst när undersökningsämnet är svårt, det finns för många svarsalternativ, få 

grepp om ämnets aktualitet, få en känsla för vad ämnet betyder för respondenten eller när 

forskaren vill påverka kontakten med respondenten. 

 

Intervjuerna spelades in med två oberoende mobiltelefoner för att säkerställa att ingen empiri 

gick förlorad. Respondenterna informerades om inspelningarna, samt gavs tillfälle att önska 

anonymitet i studien. Wiedersheim-Paul och Eriksson (2011) anser att besöksintervjuer kräver 

inspelning då andra forskare ska kunna granska materialet, detta styrker dessutom studiens 

reproducerbarhet. Jacobsen (2002) menar även att genom inspelning av intervjuerna kan 

intervjuaren fokusera mer på genomförande, istället för att göra anteckningar under själva 

intervjun. En nackdel kan dock vara att inspelningen leder till att respondenten låser sig, 

vilket gör att intervjun kan påverkas. 

 

Under en öppen intervju är det vanligt att inte ha en fast ordningsföljd på frågorna, utan 

Jacobsen (2002) menar att intervjuaren ska ta upp frågor som faller sig naturligt för 

respondenten i det samtal som förs. Intervjuguiden användes därmed som ett hjälpmedel för 

att få respondenten att prata om det som var relevant för studien och som ännu inte hade 

belysts. Detta innebär att samtliga frågor i intervjuguiden inte har ställts till samtliga 

respondenter, vilket beror på att respondenterna har haft olika förutsättningar för ämnet 

tillväxtstrategi som vi inte har kunnat påverka, som t.ex. utbildning och medverkan i andra 

högskolestudier. VD:n på Oppigårds Bryggeri AB är exempelvis utbildad civilekonom, vilket 

gjorde att han inte behövde så många frågor för att prata om tillväxt och då intervjun med 

honom genomfördes först så har den till viss del påverkat genomförandet av de andra 

intervjuerna. 

 

Jacobsen (2002) berättar att intressanta aspekter och fenomen kan komma fram under 

intervjuns gång, vilka kan belysas genom lämpliga följdfrågor. Vi har ställt följdfrågor vid 

behov, dels för att få respondenten att prata mer om specifika begrepp utifrån intervjuguiden, 

frågor som varför och hur. En annan anledning till följdfrågor var för att jämföra med tidigare 
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empiri, vilket innebär att faktorer som respondenten på Oppigårds bryggeri AB pratade om 

specifikt har tagits upp i de efterföljande intervjuerna och faktorer som respondenten på 

Båstad Öl HB pratade om specifikt har tagits upp i intervjun med respondenten på Dugges 

Ale- & Porterbryggeri AB. 

 

Exempel på några följdfrågor som förekom under intervjun med Magnus Viebke: 

 

 Vilka nya marknader vill ni ta in er på? 

 Kommer ni investera annorlunda när ni genererar vinst? 

 Hur arbetar ni med prissättning? 

 

Exempel på några följdfrågor som förekom under intervjun med Ola Engström: 

 

 Hur ekonomiskt är det med korta lanseringar? 

 Vilka fördelar finns det med att vara lokaliserade i Göteborg? 

 Hoppas ni att exporten ska bli en större del av verksamheten? 

 

3.9 Transkribering och operationalisering 
I detta avsnitt förklarar vi vår process från genomförandet av intervjuerna till att empirin var 

klarskriven. Genom detta vill vi visa för läsaren vårt tillvägagångssätt som ska kartlägga olika 

faktorer som kan ha påverkat studiens uppkomst. Varje intervju har transkriberats ordagrant 

för att få en bättre översikt över innehållet och kunna återge citat korrekt. Genom att 

transkribera menar Jacobsen (2002) att intervjuaren lättare kan sortera och analysera 

intervjun, samt medverkar till att inget i intervjun faller bort. Transkribering underlättar även 

möjligheten till ordagranna citat, vilket Jacobsen (2002) menar kan ge en rapport extra tyngd. 

Efter transkriberingarna valde vi ut de delar som var väsentliga för studiens ämne och då 

intervjuerna var öppna så kunde respondenternas svar hamna utanför intervjuguidens ramar, 

vilket gjorde att vi fick sålla bort en del material. Svaren på frågorna kunde också överlappa 

varandra, vilket ytterligare försvårade sorteringen av empirin. För att underlätta sorteringen så 

tog vi hjälp av tillväxtmatrisen, där vi först gjorde en nulägesanalys av företagen, som 

återfinns i bilagorna 5, 6 och 7. I nulägesanalysen kontrollerade vi vilken typ av produkter 

och marknader som företaget är aktiva i just nu, samt vilka de ämnar jobba med i framtiden. 

På det viset kunde vi reda ut vilka produkter och marknader som återspeglar en viss typ av 

tillväxtstrategi i de olika företagen, vilket underlättade sorteringen av empirin. Detta medför 

att sorteringen av de olika tillväxtstrategierna i empirin är en kombination av svar från flera 

frågor. De begrepp som handlade om påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag förde vi 

över från de svaren som föll under samma huvudrubrik i intervjuguiden, men även här kunde 

svar från andra frågor hämtas in. 

 

Ett exempel på hur sorteringen gått till är när vi frågade O. Engström (personlig 

kommunikation, 22 april 2014) hur de arbetar med att ta sig in på nya marknader, vilket är en 

fråga under begreppet marknadsutveckling. Han svarade att de bland annat exporterar och att 

de vill tillverka en ekologisk folköl. Exporten sker med befintliga produkter på nya marknader 

och således infogade vi det under marknadsutveckling. När O. Engström berättade att de ska 

tillverka en ekologisk folköl så handlar det om en ny produkt och en ny marknad, vilket enligt 

tillväxtmatrisen faller under diversifiering och därför sorterade vi det under diversifiering. 

 

Sortering av empirin var en svår process, då många av strategierna går in i varandra och det 

var inte alltid tydligt vilken tillväxtstrategi det handlade om. Vi sorterade därför 

tillväxtstrategierna utifrån tillväxtmatrisen för att minimera sorteringsfel. För att på ett tydligt 
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sätt visa vilka delar som, enligt oss, är betydelsefulla har vi även byggt in citat där 

respondenten lyfter fram en viktig aspekt. Enligt Jacobsen (2002) är den insamlade data i en 

kvalitativ studie ostrukturerad, vilket gör det svårt att ordna den i lättare lättöverskådliga 

begrepp. 

 

3.10 Källkritik 
I inledningen finns ett antal källor som består av varken vetenskapliga artiklar eller 

läroböcker, utan istället Internetkällor. Vi anser att dessa källor har varit viktiga för att ge en 

tydlig bild över de svenska mikrobryggeriernas historia, hur marknaden ser ut och 

problematiken kring tillväxt. Vi har noggrant granskat alla Internetkällor och valt ut ett fåtal 

från svensk dagspress, som ska ge en indikation på hur marknadssituationen för 

mikrobryggerier ser ut idag, medan de övriga artiklarna härstammar från Systembolagets 

hemsida. Vi anser att Systembolaget är en trovärdig källa att hämta information från angående 

alkoholhistoria, alkoholmarknad och mikrobryggerier då de är ett statligt företag som har ett 

lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med alkoholprodukter med en alkoholhalt över 

3,5 %. Systembolaget har också använts som en referenspunkt i sökandet av andra 

Internetkällor. 

 

Den teoretiska referensramen byggdes upp med hjälp av litteratur som vi kontinuerligt 

kontrollerade referenser och källhänvisningar i. Förutom att främst leta efter nya litterära verk 

har vi även sökt efter betydande namn inom ämnet tillväxtstrategi, så som Ansoff, Mintzberg, 

Porter och Whittington. På det viset har vi försökt ta fram så nya litterära verk som möjligt, 

men ändå tagit hänsyn till klassikerna inom ämnet. Således finns det ett fåtal litterära verk 

som är lite äldre, men vi anser inte att det påverkar studiens kvalité negativt, utan snarare 

påvisar ämnets komplexitet och att det har varit aktuellt under en lång tid. Vi valde att endast 

inkludera publicerade vetenskapliga artiklar, då dessa artiklar granskas av experter inom 

området innan publicering, och de läroböcker som vi valt ut är böcker som kontinuerligt 

används i undervisning inom strategi. 

 

3.11 Validitet och reliabilitet 
För att kunna redogöra teoridelen med relevanta teorier har vi undersökt artiklar och böcker 

inom ämnesområdet tillväxtstrategi med avsikt att styrka studiens reliabilitet. Ämnet är väl 

omskrivet och det finns en uppsjö av litterära verk. För att öka trovärdigheten i vårt resultat 

valde vi endast källor av hög kvalité, det vill säga relevanta författare inom ämnesområdet. 

Dessutom valde vi att endast använda artiklar som är vetenskapliga. Enligt Jacobsen (2002) 

handlar reliabiliteten om studiens reproducerbarhet vilket är sårbart för att det har en stark 

koppling till vad respondenterna svarar. Svaren kan ha en stor variation och är beroende av 

vem som intervjuas. Därför borde forskare ha i åtanke om andra forskare skulle komma till 

samma resultat om de använde samma tillvägagångssätt. Således bör metoden eller 

tillvägagångssättet vara oberoende av forskaren och de undersökta enheterna för en hög 

reliabilitet. För att kunna styrka reliabiliteten valde vi att transkribera varje intervju, även om 

processen är tidskrävande. På det viset kan tolkningsfel minimeras och det finns även 

möjlighet att återskapa studien med samma empiri. Dock bör hänsyn tas till en eventuell 

intervjuareffekt, vilket innebär en snedvridning av svaren beroende på intervjuarens person 

(Jacobsen, 2002) som kan minska studiens reliabilitet. 

 

För att styrka validiteten och öka informationens kvalitet valde vi att intervjua respondenter 

som har kunskap inom ämnet tillväxtstrategi i mikrobryggerier. Samtliga respondenter var 

ägare av företaget och det enda vi vill anmärka som kan ha påverkat studien är valet av 

Dugges Ale- & Porterbryggeri AB:s respondent, som inte var VD, utan enbart delägare med 
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stor insyn i hur företaget fungerar. Vi blev hänvisade till denna respondent av VD:n, men vi 

tror att denna hänvisning var av god vilja och därmed bör VD:n ha skickat oss vidare till en 

person som han anser är lämplig att medverka i vår studie. 

 

Enligt Jacobsen (2002) och Wiedersheim-Paul och Eriksson (2011) är validitet 

mätinstrumentens förmåga att mäta det som avses att mäta. Vidare delas validitet upp i intern 

och extern validitet. Intern validitet handlar om att fastställa om studien mäter det den avser 

att mäta. Detta var anledningen till varför vi endast valde ägare av de företagen vi undersökte 

då det är de som har mest insyn om hur och varför företaget växer. Hade vi valt att intervjua 

någon i personalen hade vi förmodligen inte fått lika djupgående svar. Med extern validitet 

menas i vilken grad studien kan generaliseras i andra kontexter (Jacobsen, 2002). Då vi 

skriver en kvalitativ studie och undersöker en mindre population kommer vår studie inte vara 

generaliserbar och därför är extern validitet i mindre fokus i vår studie. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi studiens insamlade empiri. Vi presenterar de tre företagen och 

respondenterna som vi har intervjuat var för sig och redovisar den data som har samlats in 

med hjälp av löpande text, samt ett antal citat. 

 

4.1 Oppigårds Bryggeri AB 
 

Intervjun genomfördes med Oppigårds (Oppigårds Bryggeri AB) VD Björn Falkeström den 

28 mars 2014. 

 

Oppigårds bryggeri är ett mindre bryggeri beläget i Ingvallsbenning, en liten by i Dalarna. 

Företagets enda ägare Björn Falkeström började bygga bryggeriet på familjegården redan i 

slutet på 90-talet, men på grund av bristande resurser drog verksamheten igång på allvar först 

2003. Idag har företaget 12 anställda, sex ordinarie produkter i sitt sortiment och produktionen 

uppgår till 1,5 miljoner liter. Föregående års omsättning uppgick till ca 36 miljoner inklusive 

alkoholskatt och det innevarande räkenskapsåret räknar företaget med att omsättningen 

uppgår till närmare 50 miljoner inklusive alkoholskatt. Företaget har en investeringsplan som 

de närmaste 24 månaderna omfattar ca 37 miljoner, vilket ska flerfaldiga 

produktionskapaciteten och öppna upp för nya marknader. 

 

"Vi är Sveriges mest lönsamma bryggeri. Överlägset. I procent. Kanske inte i 

kronor naturligtvis, men bland småbryggerierna så tjänar vi ju mest pengar 

överlägset." (B. Falkeström, Oppigårds) 

 

De första åren hade Oppigårds bara ett par produkter i Systembolagets sortiment och 

tillväxten var inte speciellt stor i dessa. För cirka fyra år sedan hände någonting på marknaden 

och B. Falkeström beskriver att allt plötsligt började rassla på. En förklaring till det tror han 

ligger i en kombination av en höjd kvalité på produkterna, varumärket hade fått bättre 

fotfäste, samt att ett explosionsartat ölintresse har utvecklats hos konsumenterna. Efter det har 

företaget adderat fler produkter till sitt ordinarie sortiment och B. Falkeström berättar att de 

produkter som varit med ett antal år har en ökningstakt på ca 15-25 % per år, medan nya 

produkter tillverkas i 100-200 tusen liter, vilket ger höga procenttal totalt. Företagets främsta 

marknad är Systembolaget, där ungefär 85 % av försäljningen sker, och resterande är idag på 

restaurangmarknaden. 

 

4.1.1 Tillväxtstrategi 

 

"Vi har ju som ett synsätt för hur vi vill driva vårat företag, men vi har aldrig 

tidigare satt upp några mål och sagt att hit vill vi nå om 5år, vad ska vi ha för 

strategi för att nå dit." (B. Falkeström, Oppigårds) 

 

Oppigårds har aldrig haft någon uttalad strategi eller specifika mål som de strävat efter, utan 

B. Falkeström själv hade i början målsättningen att nå break even. Idag ligger målet i att fylla 

produktionsvolymen på en och en halv miljoner liter, men B. Falkeström berättar att de 

kanske måste börja fundera på hur företaget ska fylla produktionsresurserna när de inom ett 

par år har flerfaldigat kapaciteten i företaget. B. Falkeström berättar att han däremot har ett 

synsätt hur företaget ska hålla på med marknadsföring som han kallar hundteoremet, vilket 

innebär att om du jagar en hund så springer den iväg, men om du går undan så följer den efter. 

Detta synsätt återspeglar sig också i hur Oppigårds arbetar med sina produkter och B. 

Falkeström beskriver företagets filosofi som något gammeldags, där nyckelordet är ärlighet 
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och fokus ligger på produkten. Oppigårds öl ska vara på topp när det når butikerna, med kort 

hållbarhet för att hålla bra kvalitet under hela hållbarhetstiden. Detta menar B. Falkeström gör 

att processkvalitén blir väldigt hög, där få kan slå dem på fingrarna vad gäller ölets stabilitet 

och hållbarhet. 

 

4.1.1.1 Marknadspenetration 

B. Falkeström tror att det är viktigt för företaget att ha en bra plattform att luta sig mot och 

vill därför förstärka varumärkets position på hemmaplan. En sak som Oppigårds jobbar med 

just nu är att gå över till svensk malt, där B. Falkeströms tanke är att kunna kontraktera 

bönder i Dalarna. Han menar att Dalarna signalerar många positiva saker, vilket kan vara bra 

när företaget ger sig på nya marknader. Oppigårds jobbar även kontinuerligt med produkt och 

processkvalitet för att produkterna sakta ska bli bättre, men B. Falkeström menar att denna 

process måste gå så sakta att kunderna växer med och inte tycker att förändringen i 

produkterna är för stor. Även om Oppigårds har ett samarbete med ett par återförsäljare så 

håller de inte på med traditionell marknadsföring. Dels krävs det väldigt stora resurser att få 

genomslag på det viset, men det talar även emot vad B. Falkeström personligen tror på.  

 

"Vi talar aldrig om för kunder hur bra vi är, utan vi låter produkten tala för sig 

själv." (B. Falkeström, Oppigårds) 

 

B. Falkeström beskriver företagets syn på marknadsföring med hjälp av hundteoremet, där de 

inte jagar kunder, utan låter kunderna söka upp dem. Marknadsaktiviteter som företaget 

jobbar med där kunderna själva får söka upp Oppigårds är till exempel bryggerivisningar, 

ölmässor och sociala medier. B. Falkeström vill att öl ska vara tillgängligt för alla prismässigt, 

samtidigt som han har en tilltro till konsumenternas förmåga att känna igen en god öl och att 

de då berättar om den goda ölen för alla sina vänner. Sociala medier har idag en stor roll för 

Oppigårds på det viset, på samma sätt som när företagets produkter recenseras av kända 

dryckesprofiler i tv och tidningar. 

 

4.1.1.2 Produktutveckling 

B. Falkeström berättar att produkterna är företagets främsta marknadsföringsredskap och det 

finns bara fördelar med att lansera nya produkter. B. Falkeström talar också om att chansen 

för att konsumenter ska uppmärksamma Oppigårds produkter på Systembolaget ökar ju fler 

ställen företagets produkter finns på, vilket han menar är samma strategi som större företag 

använder sig av. B. Falkeström beskriver att företaget vill jobba mycket med tillfälliga och 

experimentella produkter i framtiden. Tillfälliga produkter och säsongsprodukter har tidigare 

varit en stor del av Oppigårds framgång, då det har hjälpt företaget att få redaktionellt 

utrymme i press och tv, vilket i sin tur har hjälpt till att bygga varumärket. Korta serier är 

förvisso dyrare att producera, men å andra sidan får företaget betalt för den marknadsföringen, 

vilket B. Falkeström menar är en fördel resursmässigt för företaget. B. Falkeström anser också 

att det är viktigt att underhålla kunder och dryckesrecensenter med nya produkter, vilket han 

påstår är otroligt effektiv marknadsföring. Samtidigt tror han att introducering av nya 

produkter måste ske med måtta, eftersom konsumenterna kanske inte klarar av att hantera allt 

för många nya produkter på en gång. Max en produkt per år tror B. Falkeström är en hanterlig 

ökning av produktsortimentet och säger att det inte går att erövra världen från dag ett, utan det 

krävs envishet och tålamod att bygga ett varumärke. 

 

"Vi brygger i kapacitetstaket, vi har ju inte ens tid att utveckla några nya 

ölsorter." (B. Falkeström, Oppigårds) 
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Idag ligger företaget i en fas där de vill mer än de klarar av att producera, vilket gör att 

produktutvecklingen bortprioriteras. B. Falkeström berättar dock att produktutveckling är 

något som de kommer att återuppta med råge så snart de har kapaciteten för det. 

 

4.1.1.3 Marknadsutveckling 

B. Falkeström berättar att Oppigårds inom tre år troligtvis kommer att jobba med export inom 

EU. Anledningen till att export inte har varit aktuellt tidigare, trots att detta efterfrågats, är att 

företaget inte har haft kapaciteten att producera för export. 

 

"Nu ska vi börja bygga här nere på fotbollsplanen, en ganska stor anläggning, 

och då kan jag inte gömma mig bakom det skynket längre." (B. Falkeström, 

Oppigårds) 

 

4.1.1.4 Diversifiering 

B. Falkeström resonerar fördelarna med diversifiering på samma sätt som med 

produktutveckling och ju fler produkter företaget har, desto fler kunder vänder de sig till. Han 

berättar att företaget vill lansera sig på nya marknader som kan kräva nya produkter. 

Oppigårds har idag inga produkter att erbjuda dagligvaruhandeln och B. Falkeström tror att 

den marknaden kan generera mer försäljning, men även hjälpa företaget att etablera 

varumärket ifall något oväntat skulle ske på marknaden över lag. 

 

”Att bygga ett varumärke tar ju aldrig slut” (B. Falkeström, Oppigårds) 

 

En annan marknad som Oppigårds planerar att börja jobba med är export, där 

produktutveckling kan vara till företagets fördel i fråga om hållbarhet. B. Falkeström menar 

att längre logistiktider kan kräva bättre hållbarhet, vilket utvecklingen av produkter med högre 

alkoholhalt kan åtgärda. Idag tillverkar Oppigårds enbart ale, men B. Falkeström berättar att 

de inom två år även planerar att brygga lageröl, vilket kan fördubbla produktionsvolymen 

eftersom lageröl överlägset är den mest sålda öltypen på marknaden. Här menar B. 

Falkeström att det är en fördel för företaget att samtliga produkter går under samma 

varumärke, så att konsumenterna känner igen sig och vet vad de får. 

 

4.1.2 Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 

 

4.1.2.1 Ägarens påverkan på tillväxt 

Anledningen till företagets geografiska placering har sin förklaring i familjen, men B. 

Falkeström tror att konsumenterna har lättare att ta till sig Oppigårds historia när den är så 

pass personlig som den är. Han tror även att hans personlighet har en fördel i Systembolagets 

position på den svenska ölmarknaden, vilket gör att han själv inte har behövt sälja in 

varumärket hos exempelvis restauranger och livsmedelsbutiker. 

 

”Trots att det bara är en ägare, trots att jag inte är så riskbenägen, trots att vi 

inte har haft hur mycket pengar som helst, så är vi ändå det bryggeriet som 

växer snabbast i Sverige och har gjort under många år.” (B. Falkeström, 

Oppigårds) 

 

B. Falkeström tror på att bygga upp företaget långsiktigt och har själv byggt upp 

verksamheten med egna medel. Anledningen är att han inte är så riskbenägen, vilket har gjort 

att byggandet av företaget har gått väldigt långsamt. Fördelen med detta menar B. Falkeström 

är att han inte behövt fråga någon annan om vad som ska göras med företagets kapital, men 
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han tror även att kundlojaliteten gentemot varumärket blir starkare om det byggs upp under en 

längre tid. Samtidigt beskriver B. Falkeström att han inte har några högre krav på livet, vilket 

gör att samtliga av Oppigårds vinstmedel återinvesteras i företaget. B. Falkeström berättar 

istället att han tycker det är otroligt roligt att jobba och skapa. Han tycker det är kul att se vad 

Oppigårds kan vara med och påverka i positiv bemärkelse i en by som annars håller på att 

växa igen och avfolkas. Han känner också ett ansvar gentemot de anställda, inte bara på det 

viset att han vill behålla kompetensen i företaget, utan även för att de ska få utvecklas på sin 

arbetsplats. De viktigaste faktorerna för att Oppigårds ska växa är enligt B. Falkeström att 

upprätthålla den höga produkt och processkvalitén, samt att bibehålla deras kompetenta 

personal. B. Falkeström förklarar också att byggandet av ett varumärke aldrig tar slut och det 

är något som han måste arbeta med livet ut, vilket han ser fram emot jättemycket när företaget 

växer så pass mycket som det gör. 

 

4.1.2.2 Marknadens påverkan på tillväxt 

Den geografiska placeringen anser B. Falkeström inte är till företagets fördel, då varken den 

direkta konsumentmarknaden eller restaurangmarknaden är speciellt stor i jämförelse med 

storstäderna. Därför tror B. Falkeström att Oppigårds tillväxt har varit gynnad av 

Systembolagets position på den svenska ölmarknaden, men han säger även att Dalarna i sig 

uttrycker många positiva saker. B. Falkeström berättar även att marknaden har varit gynnsam, 

samtidigt som han utrycker att han själv har varit en del av marknaden, där han personligen 

aktivt deltagit och även företaget i sig inspirerat andra företagare. 

 

”Det här ölet har jag alltid drömt att få brygga, men vet man då att jag är helt 

ensam om det på det här jordklotet så blir det ju inte av.” (B. Falkeström, 

Oppigårds) 

 

B. Falkeström tror att en stor del i deras framgång de senaste fem åren även ligger i att 

öltrenden gått mot just det håll som Oppigårds vill profilera sig kring, men säger också att 

ölmarknaden i Sverige påverkas mycket av den amerikanska marknaden. 

 

4.1.2.3 Investeringars påverkan på tillväxt 

 

”Vi investerar ju allting vi tjänar.” (B. Falkeström, Oppigårds) 

 

B. Falkeström berättar att Oppigårds verksamhet i princip är självfinansierad, vilket beror på 

att han inte är så riskbenägen och därför inte velat låna pengar. Alla vinstmedel som blir över 

återinvesteras också till 100 % i företaget, vilket han anser har varit en enorm kraft för dem. 

Det är den stora efterfrågan på företagets produkter som styr produktionsvolymutvecklingen i 

företaget och B. Falkeström beskriver att de tycker att det är kul att investera om företaget 

växer, samtidigt som han uttrycker en vilja att investera i den lokala glesbygden. 

 

4.2 Båstad Öl HB 
 

Intervjun genomfördes med Båstad Öls (Båstad Öl HB) delägare Magnus Viebke den 8 april 

2014. 

 

Båstad Öl är ett nyligen uppstartat bryggeri beläget strax utanför Båstad i Skåne. Projektet 

med bryggeriet startade 2009 som en ölklubb, vilket resulterade i att några restauranger 

efterfrågade deras öl. Därefter grundades företaget Båstad Öl 2012 av tre delägare, vilka alla 

har lika stora andelar i företaget, där Magnus Viebke är den som är mest drivande i företaget. 
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Båstad Öl producerar idag ca 25 000 liter öl om året, men har kapacitet att brygga 300 000 

liter, och har sex produkter i sitt sortiment, varav två säljs i dagligvaruhandeln. Produkterna 

säljs via 40 krogar, 15 dagligvaruhandlar och de tre närmsta Systembolagsbutikerna, där 

förhållandet gentemot försäljningen är ungefär en tredjedel på varje ställe. Fyra av 

produkterna är även tillgängliga i övriga Sverige via Systembolagets beställningssortiment. 

De har nyligen börjat samarbeta med en grossist som de levererar lite större volymer till. 

 

”Folk har nästan sökt upp oss, så att vi har utökat efter efterfrågan kan man 

egentligen säga.” (M. Viebke, Båstad Öl) 

 

M. Viebke säger att de än så länge har haft tur med tillväxten och att de inte behövt göra så 

mycket själva då efterfrågan på deras produkter varit stor. De har kapacitet att brygga ännu 

mer, men begränsas av lagerutrymme eftersom ölen måste lagras en viss tid innan buteljering. 

 

4.2.1 Tillväxtstrategi 

 

”Framförallt lokalt och renhetslagen, alltså den tyska reinheitsgebot.” (M. 

Viebke, Båstad Öl) 

 

M. Viebke berättar att Båstad Öl har en lokal profil med ett genomarbetat miljötänk, där den 

tyska renhetslagen
1
 står i fokus. Han menar att folk idag är väldigt kräsna, de vill ha en ren 

produkt och de vill veta vart produkten kommer ifrån. M. Viebke förklarar dock att företaget 

vill vara lagom anonyma för att de ska växa lagom fort. För att växa anser M. Viebke att 

företaget måste vara ihärdigt och tåligt, de måste leverera en produkt med jämn kvalité och 

klara av att hantera dagens leveranser, gällande både kvantitet och kvalitet, innan de jagar nya 

kunder. Det är alla de små detaljerna som gör att Viebke tror att Båstad Öl kommer växa 

ganska fort och det är passionen för en god hantverksmässigt lokalproducerad öl, som är lite 

mer än många andra som driver företaget framåt. 

 

4.2.1.1 Marknadspenetration 

 

”Vi har alltid möjlighet att hjälpa till vid event.” (M. Viebke, Båstad Öl) 

 

M. Viebke berättar att de gärna är ute och skapar uppmärksamhet kring sina produkter på 

olika restauranger och vid olika event. Det kan exempelvis vara en ölprovning eller 

föreläsning på en krog eller att de hjälper till i baren en kväll. På det viset blir det automatiskt 

mer uppmärksamhet kring varumärket och M. Viebke berättar att dessa evenemang brukar 

vara väldigt uppskattade, samt att det kan generera i att en restaurang tar in fler ölsorter än de 

hade tidigare. M. Viebke förklarar även att företaget aktivt jobbar med prissättning av sina 

produkter, där de försöker ligga lite under konkurrenternas priser, dock är prissättningen 

mellan de olika mikrobryggerierna ganska jämt. M. Viebke betonar även att de inte vill att 

ölen ska uppfattas som billig, utan att kunderna vill betala lite mer för hantverksöl. M. Viebke 

menar att billiga öl förknippas med de större företagen som exempelvis Carlsberg och att det 

inte är ölen utan varumärket som gör det. M. Viebke säger också att större företag jobbar 

aktivt med varumärke, vilket även de små bryggerierna inte ska vara rädda för att kopiera. 

 

 

                                                 
1
 Reinheitsgebot, eller renhetslagen, stiftades 1516 i Bayern, Tyskland, och innebär att öl endast får framställas 

av ingredienserna malt, humle, vatten och jäst (Sjöstrand, 2012). 



28 

 

4.2.1.2 Produktutveckling 

 

”Produkten den utvecklas hela tiden.” (M. Viebke, Båstad Öl) 

 

Båstad Öl har ett mindre testbryggeri där M. Viebke kontinuerligt utvecklar både nya och 

nuvarande produkter. Företaget brygger färsköl som är opastöriserad och ofiltrerad, vilket gör 

att de har ganska kort hållbarhet och de jobbar därför kontinuerligt med att förbättra 

produktionskedjan för att bygga bort felkällor som kan vara orsaken till en kortare hållbarhet. 

Detta anser M. Viebke är viktigt för att kunna presentera en bättre produkt och Båstad Öl 

satsar därför hellre på kvalitet än kvantitet. De försöker ständigt förbättra sina processer, så 

som filtrera vattnet bättre eller få humle vid rätt säsongstidpunkt och därigenom få en högre 

kvalitet. M. Viebke förklarar att gäster vid exempelvis ölprovningar fungerar som en slags 

testpanel för att avgöra vad som kan fungera ute på marknaden. 

 

4.2.1.3 Marknadsutveckling 

M. Viebke berättar att de börjat jobba med en grossist, vilket är ett stort steg då grossister 

jobbar aktivt med att ta sig in på andra marknader. Grossister jobbar lite annorlunda, de har 

sina befintliga kunder där de visar kunden vad Båstad Öl har att erbjuda och sen är det lite 

mer pang på. Grossister har också till exempel koll på om det är en restaurangkedja som har 

tröttnad på någon leverantör och om Båstad Öl kan få in en fot på en kedja där de inte var 

nöjda med en annan leverantör så är det lättare att få in hela produktpaket. M. Viebke anser 

också att det är en fördel att veta varför en kund var missnöjd med sin förra leverantör så att 

de kan erbjuda något bättre. Restauranger och krögare behöver exempelvis inte köpa en hel 

pall med varor av Båstal öl, vilket kan vara svårt för mindre krögare att klara av då de har en 

säsongsbetingad inkomst. Istället försöker Båstad Öl vara mer smidiga och säljer kartongvis, 

samt levererar direkt till dörr utan kostnad i hela orten. Enligt M. Viebke är det just de många 

små detaljerna som tilltalar många. 

 

”Vi försöker vara så smidiga som möjligt. Vi levererar direkt till dörr, kostar 

inget extra för hela orten. Massa små detaljer som tilltalar många.” (M. Viebke, 

Båstad Öl) 

 

M. Viebke berättar även att de har en tysk grossist som är väldigt intresserad av en av deras 

öl, då denna typ av öl inte finns i Tyskland. M. Viebke förklarar att det inte går att komma 

med någonting vanligt i Tyskland, utan då måste företaget komma med unika detaljer och 

Sverige har då en liten kvalitetsstämpel. M. Viebke trodde dock inte att export till Tyskland 

var möjligt, men intresset för Båstad Öl har varit stort och de ska fortsätta jobba med export. 

 

4.2.1.4 Diversifiering 

 

”Mycket marknadsföring, vi slänger inget, återanvänder allt.” (M. Viebke, 

Båstad Öl) 

 

M. Viebke berättar att de ska försöka göra sprit på restprodukterna som blir över av 

ölproduktionen. Det ska egentligen vara mer som en marknadsföringsgimmick, då det inte blir 

så mycket sprit av restprodukterna. Främst ska spriten fungera som rengöring och i andra 

hand möjligtvis en snaps. M. Viebke tror inte att företaget tjänar pengar på att göra sprit, då 

det är för mycket skatt, men ur marknadsföringssynpunkt kan det vara bra då de inte slänger 

något från produktionen utan återanvänder allt. Utöver spriten berättar M. Viebke att de har 

pratat om ett samarbete med Halmstad Brygghus. 
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4.2.2 Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 

 

4.2.2.1 Ägarens påverkan på tillväxt 

M. Viebke tror att ägaren har en stor betydelse för företagets tillväxt och beskriver sig själv 

som väldigt drivande. Han har alltid 2000 idéer och företaget siktar högt. 

 

”Man måste sikta mot stjärnorna så kommer man kanske till trädtopparna.” (M. 

Viebke, Båstad Öl) 

 

Båstad Öl ska inte ligga bland alla de andra och för att undvika det menar M. Viebke att de 

måste synas mer än alla andra och spela en roll där de kanske drar på sig en overall och keps 

för att ta en vända med traktorn bland humleplantorna. Det är en liten show för gästerna, för 

det är det folk vill se. Företaget är väldigt noga med att bygga upp det varumärke de vill ha.  

 

4.2.2.2 Marknadens påverkan på tillväxt 

Den geografiska placeringen anser M. Viebke är oerhört viktig, delvis då Båstad i sig är rätt 

trendigt. Han tror inte att tillväxten hade gått lika fort om företaget varit beläget någon 

annanstans, då det finns en hög andel restauranger i orten, många turister och närhet till 

storstäder via E6an. Båstad har en hög stämpel i Sverige, många vill vara där och går någon 

på restaurang så krävs det att allt är lokalt odlat. 

 

”Vi har ett fantastiskt varumärke på Bjäre, hela orten är ett varumärke, så det ska 

man ju utnyttja.” (M. Viebke, Båstad Öl) 

 

M. Viebke uttrycker att de än så länge säljer ungefär lika mycket på Systembolaget, 

dagligvaruhandeln och restauranger. M. Viebke anser att marknaden är jätteviktig och 

kunderna ska kunna se att det är kvalitet, känslor och hantverk bakom produkterna. Han tror 

även att företaget har rätt tänk när det gäller återanvändning och klimattänk, då det är något 

som har kommit mer och mer i Sverige. Samtidigt har trenden varit gynnsam mot Båstad Öl 

och utan den tror inte M. Viebke att de hade utvecklats så fort som de gör. Nackdelen med det 

kan vara att Båstad Öl blir känsligare mot konkurrens och M. Viebke tror att det därför är 

viktigt att alltid försöka ligga steget före. M. Viebke berättar också att Oppigårds är en slags 

förebild för Båstad Öl, då de trots sin storlek idag fortfarande känns som ett genuint 

hantverksbryggeri. 

 

4.2.2.3 Investeringars påverkan på tillväxt 

 

”Allt vi får in investerar vi direkt in i företaget.” (M. Viebke, Båstad Öl) 

 

M. Viebke berättar att varenda krona stoppas in i företaget och än så länge tar delägarna inte 

ut någon lön, utan livnär sig på andra jobb under tiden verksamheten byggs upp. De bygger 

upp en liten fabrik som ska kunna producera när de väl bli lönsamma. Många av inventarierna 

är idag begagnade, vilket är ett resultat av begränsad ekonomi, men när det blir mer flöde 

ekonomiskt så kan de istället beställa nya produkter. Det sparar mycket tid, men inte pengar, 

och M. Viebke menar att tiden är viktigare när produktionen är större. 
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4.3 Dugges Ale- & Porterbryggeri AB 
 

Intervjun genomfördes med Dugges (Dugges Al & Porterbryggeri) Product Manager Ola 

Engström den 22 april 2014. 

 

Dugges är ett mindre bryggeri som ligger i Landvetter, strax utanför Göteborg. Företagets 

grundare och VD är Mikael Engström som startade företaget 2005 i Mölndal. Företaget har 

cirka 35 delägare, men det är VD:n som innehar majoriteten av A-aktierna och det är även 

främst han som fattar beslut som rör verksamheten. På grund av den starka efterfrågan på 

företagets produkter beslutade Dugges att 2010 flytta verksamheten till Landvetter. I samband 

med expansionen har produktionskapaciteten ökat från 150 000 till ca 800 000 liter per år och 

lagringskapaciteten har ökat med mer än tio gånger. 2013 omsatte företaget cirka 15 miljoner 

kronor, vilket är en fördubbling gentemot 2012, och producerade 500 000 liter. I år har de 

som målsättning att öka produktionen med 20 % och sortimentet består av cirka 10 rullande 

produkter, där de har produkter som vänder sig till både Systembolaget, restauranger och 

dagligvaruhandeln. Dugges jobbar också mycket med tillfälliga och säsongsprodukter, vilket 

är ca 25 % av den totala omsättningen. Dugges brygger även öl åt andra företag, vilket är ca 

30 % av företagets omsättning. Den största kunden är dock Systembolaget som tar ca 30 %, 

men även krogar och dagligvaruhandel i Göteborg delar på 30 %, vilket lämnar ca 10 % till en 

distributör som säljer Dugges öl i hela Sverige. 

 

”Vi har ju ett ganska etablerat varumärke i förhållande till de som har startat upp 

de senaste åren bara, så är ju vi ganska gamla i gemet.” (O. Engström, Dugges) 

 

Ola Engström är Dugges Product Manager och även VD:ns son. Han har arbetat i företaget i 

många år och hans arbetsuppgifter innefattar bland annat leveranser, kvällsverksamhet, 

mässor, brygga, administrativt arbete, buteljering med mera. Han hoppar in där han behövs 

mest och han sköter även all kontakt med Systembolaget. 

 

4.3.1 Tillväxtstrategi 

 

”Inte så där att det här ska vi göra för att nå de 20 %, utan vi jobbar på och sen 

når vi 20 %.” (O. Engström, Dugges) 

 

O. Engström berättar att de inte har någon uttalad strategi för att nå företagets mål, vilket i år 

är att öka produktionsvolymen med 20 %. De vill dock inte växa för växandes skull, utan 

deras främsta mål är att betala ut lön och kunna erbjuda en trygg och säkert arbetsplats, och ju 

mer de säljer desto tryggare blir det. Dugges har inte heller för avsikt att byta lokaler igen, då 

de idag är väldigt nöjda med sin fabrik. Däremot vill de optimera produktionsprocessen och 

kanske köpa in fler lagringstankar. Utrustning för optimering kostar pengar, men där finns det 

även mycket produktionstid att spara. 

 

4.3.1.1 Marknadspenetration 

O. Engström berättar att Dugges aldrig har haft en anställd försäljare och därför inte direkt 

arbetat med att öka försäljningen med deras nuvarande produkter. De har ett basutbud som är 

etablerat på krogarna, men många av dessa kunder efterfrågar nya produkter. Företaget 

arbetar inte heller på något speciellt sätt för att öka försäljningen via Systembolaget, annat än 

att de försöker svara på deras offertförfrågningar, vilka kan variera kraftigt. O. Engström 

betonar att det framförallt är nya ölsorter som efterfrågas, vilket gör att företaget måste hänga 
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med på trenderna, men de försöker också hålla sig till det som de tycker är roligt och som de 

tycker att de behärskar. De har dock ambitionen att växa på den lokala marknaden. 

 

”Framförallt vill vi växa på västkusten, i Västsverige och etablera oss här.” (O. 

Engström, Dugges) 

 

För att öka försäljningen på västkusten berättar O. Engström att företaget snart ska anställa en 

försäljare som aktivt åker runt till kunder i Göteborgsregionen och dagligvaruhandeln. Han 

tror att en kundrelation på det viset, där försäljaren visar vad företaget har att erbjuda, är ett 

effektivt sätt för att skaffa fler kunder. Dugges har inte arbetat aktivt med sitt varumärke 

tidigare, men nu ska en grupp studenter hjälpa dem att kartlägga deras varumärke och 

företagets värderingar, vilket kommer vara mycket intressant och spännande enligt O. 

Engström. O. Engström berättar även att de inte har någon särskild prissättningsstrategi med 

hänsyn till konkurrenterna, utan de tar bra betalt för sitt basutbud. För Systembolaget är ett 

prisintervall fastställt i offerten och för kontraktsbryggarna finns ett fast pris. En 

prissättningsmetod som Dugges använder sig av är att istället för att ta 25 kr så tar de 24,70 kr 

per öl för att det ser bättre ut enligt dem. 

 

4.3.1.2 Produktutveckling 

O. Engström beskriver att produktutvecklingen främst styrs av Systembolagets 

offertförfrågningar, där de ibland är väldigt specifika vad de vill ha, men ibland kan det vara 

väldigt fritt. De produkter som vinner offertförfrågningarna tar sig direkt ut på marknaden, 

vilket kan generera upp emot 15 000 liter i produktionsvolym på kort tid. Enligt O. Engström 

har Dugges främst vuxit och ökat i volym genom vunna offertförfrågningar via 

Systembolaget. På grund av dessa offertförfrågningar, vilket naturligt leder till mycket 

produktutveckling, kan företaget kontinuerligt erbjuda krogarna nya produkter, men de 

experimenterar också utöver dessa förfrågningar. Flera av krogarna som Dugges arbetar med 

är ganska ölnischade och efterfrågar nya och ibland extremare produkter. O. Engström 

påpekar dock att det går trender även inom öl, vilket också påverkar produktutvecklingen. 

 

”Vi försöker ju alltid vara aktuella och komma med nya grejer.” (O. Engström, 

Dugges) 

 

O. Engström berättar att det är olika hur många nya lanseringar det blir per år. 2013 hade de 

åtta nya lanseringar, medan de i år redan har lanserat fem nya tillfälliga ölsorter. Produktionen 

av nya tillfälliga ölsorter kostar lite mer än befintliga produkter, men de är ändå ekonomiskt 

gynnsamma. 

 

4.3.1.3 Marknadsutveckling 

 

”Vi producerar ju öl. Allt det här, marknadsföring och vad vi står för kommer ju i 

efterhand. Så länge vi säljer en massa behöver man aldrig riktig oroa sig eller 

bry sig, man tänker inte på det.” (O. Engström, Dugges) 

 

O. Engström förklarar att de inte har arbetat aktivt för att hitta nya marknader, vilket har 

samma förklaring som med utvecklingen av den nuvarande marknaden. De har inte någon 

säljare som aktivt arbetar med att utöka marknaden, men Dugges vill växa och ytterligare 

etablera sig på västkusten. För att växa ska de anställa en säljare som aktivt kan söka upp 

kunder, vilket O. Engström tror snabbt kan öka försäljningen. Idag efterfrågar många av 

Dugges kunder nya produkter och en stor del av deras försäljning är också nya tillfälliga 
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produkter. Det händer även att utländska kunder efterfrågar företagets produkter, men det är 

små volymer som beställs och dessutom berättar O. Engström att deras öl mår bäst av att 

drickas så snart som möjligt efter tillverkning, annars smakar ölen sämre, vilket har gjort att 

de kommit fram till att vissa öl inte ska exporteras alls. 

 

4.3.1.4 Diversifiering 

O. Engström berättar att de idag har möjlighet att kontraktsbrygga åt andra och att de kanske 

är det enda mikrobryggeriet som gör detta. De andra bryggerierna har inte kapaciteten, utan 

de ökar själva så mycket att de inte kan producera åt andra. Valet att ta in kontraktsbryggare 

var väldigt enkelt, då företaget hade resurserna för det, men även att det är väldigt enkla 

pengar. Detta menar O. Engström kan vara en orsak som har bidragit till att de inte har satsat 

så mycket som de kunde ha gjort på deras egen försäljning. Kontraktsbryggeri har dock varit 

en förutsättning för att kunna omsätta det de gör idag, men målet är att Dugges på sikt fasar ut 

alla kontraktsbryggare och bara fokuserar på sin egen produkt. 

 

”Vi har precis genomfört en eko-certifiering och ska lansera en ekologisk folköl.” 

(O. Engström, Dugges) 

 

O. Engström berättar att Dugges snart ska lansera en ekologisk folköl, vilket har varit en 

medveten process då de känner att det finns ett tomrum där. Dels finns det enligt O. 

Engströms mening ingen god ekologiska folköl, men det finns även en stor efterfrågan på 

både ekologiskt och produkter från mikrobryggerier. 

 

4.3.2 Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 

 

4.3.2.1 Ägarens påverkan på tillväxt 

 

”Det är han som är företaget egentligen.” (O. Engström, Dugges)  

 

O. Engström berättar att det är VD:n som har grundat och byggt upp företaget. Det är hans 

idé, allt från bryggeriet och etiketterna, till sättet hur de arbetar på företaget. Det är även VD:n 

som tar alla beslut om investeringar, men målsättningen framöver är att platta ut 

organisationen för att minska VD:ns börda med ansvar och arbetsuppgifter. O. Engström 

anser att VD:ns främsta drivkraft har varit att omsätta idéer till verklighet och senare att skapa 

arbetstillfällen och en trygg arbetsplats för de anställda, speciellt då familjen är inblandad. 

 

4.3.2.2 Marknadens påverkan på tillväxt 

Det geografiska läget har varit ett aktivt val för att Dugges ska kunna jobba på det sättet de 

vill. O. Engström förklarar att de nuvarande lokalerna är väl anpassade till produktionen och 

logistiken är lätthanterlig. Det är också i Göteborg som det har startats upp flest bryggerier i 

landet de senaste åren, vilket gör att Dugges kontaktnät blivit väldigt stort och många har 

kommit till Dugges för att fråga om råd eller efterfrågat kontraktsbryggning. Samtidigt tror O. 

Engström att marknaden har jobbat för dem, då trenderna går hand i hand med företagets 

utveckling. Kunderna har kontaktat Dugges och efterfrågar deras produkter, inte tvärtom. 

 

”Marknaden jobbar ju för en på något sätt.” (O. Engström, Dugges) 

 

O. Engström beskriver också att Systembolaget har varit en gynnsam aktör för företagets 

försäljning, även om restauranger och dagligvaruhandel också är en viktig del. 
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4.3.2.3 Investeringars påverkan på tillväxt 

O. Engström berättar att delar av företagets kapital kommer från de många delägarna och de 

har även genomfört ett par nyemissioner, främst i samband med flytten till Landvetter. 

Utdelning har dock ännu inte varit möjligt, och inte heller varit efterfrågat, då alla medel går 

till återinvesteringar och avbetalningar på banklån. Banklån har varit nödvändigt för att kunna 

flytta verksamheten till nuvarande lokaler. 

 

”Helt avgörande om man tänker från start i och med expansionen.” (O. 

Engström, Dugges) 

 

Trots att företaget har så pass många delägare så innebär det inget hinder när det gäller 

investeringar då VD:n äger majoriteten av företagets A-aktier. O. Engström förklarar även att 

VD:n tar alla investeringsbeslut, men om det handlar om större investeringar så diskuterar han 

detta med styrelsen. Just nu försöker Dugges få investeringsstöd från västra 

Götalandsregionen för att kunna beställa en separator som kan påskynda 

produktionsprocessen med två dagar. Mindre investeringar, som att förbättra kylaren eller 

andra saker i produktionsprocessen håller de kontinuerligt på med och O. Engström betonar 

att investeringarna är avgörande för att kunna producera så mycket som de gör. Han säger 

även att företaget med nya jästtankar säkerligen skulle kunna producera några miljoner liter 

öl, då bryggverket klarar av att producera mycket mer än den lagringskapacitet de har idag. 
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5 Analys 
I detta avsnitt gör vi kopplingar mellan teori och empiri, för att på så sätt kunna dra 

slutsatser som ska kunna besvara vår problemformulering. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av analysens struktur och tillvägagångssätt. Därefter analyseras empiri för att 

påvisa likheter och skillnader mellan de företag som medverkat i studien, vilket kopplas 

samman med den teoretiska referensramen som presenterats tidigare. 

 

För att skapa en tydlig struktur och en bra översikt kommer analysen delas upp i de centrala 

begrepp som vi kontinuerligt har använt oss av i den teoretiska referensramen och empirin. I 

vår analys kommer vi att använda oss av en egenkonstruerad analysmodell, se Figur 4, där vi 

inom begreppet tillväxtstrategi har utgått från en tillväxtmatris där fyra olika begrepp ingår 

som benämns marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och 

diversifiering. Under respektive begrepp kommer vi i analysen titta på hur företagen gör för 

att öka tillväxten, samt undersöka vilka skillnader och likheter det finns i respektive företag 

och om detta underbyggs eller motsägs av de teorier som finns under den teoretiska 

referensramen. Genom detta kan vi tydliggöra i analysen om teorier och empirierna har 

liknande synsätt om hur tillväxten kan öka genom användning av tillväxtstrategier. 

 

Då studien behandlar mindre företag har vi valt ut tre påverkande faktorer under påverkande 

faktorer som påverkar tillväxten i mindre företag och dessa faktorer är ägarens påverkan på 

tillväxt, marknadens påverkan på tillväxt och investeringars påverkan på tillväxt. Under 

begreppen påverkande faktorer vill vi lyfta fram varför företagen växer. Även här vill vi i 

analysen visa vilka skillnader och likheter som finns mellan empirierna och teorierna. 

Förenklat ska analysmodellen visa hur och varför tillväxten sker i mindre företag, där 

tillväxtstrategierna ska ge svar på hur och de påverkande faktorerna ska ge svar på varför. 
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5.1 Tillväxtstrategi 
Alla tre företag förklarar att de inte jobbar efter någon uttalad tillväxtstrategi eller någon 

särskild tillväxtstrategi, där O’Donnell et al. (2002) menar om mindre företag specialiserar sig 

på ett marknadssegment är de mer framgångsrika. Även om företagen i studien inte har någon 

uttalat tillväxtstrategi har de ett synsätt på hur de vill jobba. Oppigårds beskriver sig som 

gammaldags och ärliga, Båstad Öl har en lokal profil och jobbar efter den tyska renhetslagen 

och Dugges vill kunna erbjuda en trygg och säker arbetsplats. Alla tre företagen har främst 

fokus på produkterna, men Båstad Öl har även en genomtänkt syn på marknadsföring. Istället 

för en strategi beskriver Oppigårds och Dugges att de idag har uppsatta mål, även om de inte 

arbetar på något speciellt sätt för att nå dem. Båstad Öl, som är ett nystartat företag, har som 

främsta mål att gå runt, så att delägarna kan ta ut lön för sitt arbete, precis som Oppigårds 

hade som mål i början att nå break even. Enligt Ansoff (1971) ska det inte räcka med mål för 

att ett företag ska växa och för att växa måste företagen enligt Delmar et al. (2001) lära sig 

känna igen mönster i marknaden. Oppigårds säger dock att de i framtiden kanske måste 

fundera hur de ska göra för att fylla produktionsresurserna. 

 

5.1.1 Marknadspenetration 
Både Oppigårds och Båstad Öl beskriver vikten av varumärket och därför försöker de stärka 

sitt varumärke genom att framhäva företagets ursprung. Däremot har Dugges aldrig arbetat 

aktivt med sitt varumärke, utan försäljningen har rullat på ändå. Detta kan styrkas då Aaker 

(1995) förklarar att med marknadspenetration kan tillväxten öka genom att stärka företagets 

varumärke, men det är ingen avgörande faktor. Båstad Öl och Oppigårds anser att deras 

varumärke signalerar många positiva saker, där Båstad Öl menar att det är viktigast att synas 

och att särskilja sig från andra för att kunna sälja mer. Även om Dugges inte aktivt tidigare 

har arbetat med sitt varumärke, har de nu påbörjat detta vilket signalerar att alla tre företag är 

medvetna om vikten av varumärket för tillväxt. Varumärket ska således bidra med en solid 

tillväxt i framtiden, vilket underbyggs av Hoffman och Preble (2003) som beskriver att 

företagen kan växa genom att kunderna uppfattar en värdeökning av produkten eller genom 

förnyande av varumärket. Vidare anser Båstad Öl att större bryggerier använder sig av detta, 

vilket även mindre bryggerier ska utnyttja och dra fördel av för att säkerställa sin tillväxt. 

 

All tre företag förklarar att de inte arbetar med marknadsföring som kräver stora resurser, utan 

kunderna söker själva upp företagen i allt större utsträckning. Marknaden är väldigt gynnsam 

och mikrobyggeriernas öl är trendigt just nu, vilket alla tre företag betonar. Således är 

marknaden inte mättad och alla tre företag förklarar att de har för avsikt att på ett eller annat 

sätt öka tillväxten på den befintliga marknaden med befintliga produkter. Detta styrks även av 

Pearce och Harvey (1990) då marknadspenetrationsstrategin gynnas av en omättad marknad, 

där det fortfarande finns utrymme på marknaden för att öka försäljningen. Dock har de tre 

företagen olika utmaningar för att kunna klara av detta.  

 

Varken Oppigårds eller Dugges arbetar med någon särskilt prissättningsstrategi för att skapa 

sig konkurrensfördelar och därmed kunna locka till sig nya kunder. Däremot berättar Båstad 

Öl att de aktivt väljer att vara några kronor billigare än konkurrenterna för att kunna sälja mer. 

Dugges beskriver att de inte prissätter utifrån vad konkurrenterna tar, utan använder sig av en 

enkel metod där de väljer att lägga sig några ören under heltalet för att det ska se bättre ut för 

kunderna. Dock anser alla tre företag att det inte är priset som är viktigast för att öka 

försäljningen. Båstad Öl anser att priset inte skiljer sig mycket mellan de konkurrerande ölen, 

utan att kunderna är villiga att betala för produkten. En billig öl signalerar inte 

mikrobyggeriernas hantverk, vilket är i linje med vad Pearce och Harvey (1990) anser främjar 
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marknadspenetrationsstrategin då prissättningsnivån på marknaden är stabil. Således behöver 

mikrobryggerierna inte befara något priskrig. 

 

5.1.2 Produktutveckling 
Alla tre företagen lägger mycket vikt på produktutveckling, både för att kvalitetssäkra de 

nuvarande produkterna och för att utveckla nya produkter. Detta ska enligt Johnson et al. 

(2008) ge företagen en bra grund för att växa. Alla tre företag kunde genom 

produktutveckling öka sin försäljning via Systembolaget. Oppigårds berättar att tillfälliga 

produkter har varit en stor del av deras framgång, men Aaker (1995) och Johnson et al. (2008) 

menar att produktutveckling istället ska vara en fördel då företaget redan är etablerat på 

marknaden.  

 

Medan Oppigårds och Båstad Öl lyfter fram produktutveckling som ett slags strategiskt 

marknadsföringsredskap där inte alltför många nya produkter ska framställas årligen, berättar 

Dugges att de främst utvecklar nya produkter efter Systembolagets offertförfrågningar. 

Genom detta kan Dugges dessutom erbjuda många nya produkter till restaurangkunderna, där 

nya produkter också efterfrågas. Hoffman och Preble (2003) anser att produktutveckling kan 

leda till konkurrensfördelar om företaget framställer en produkt som är eftertraktad på 

marknaden. Risken enligt Aho och Uden (2013) är att företaget inte fokuserar på vad 

kunderna vill ha och medan Båstad Öl kontinuerligt låter gäster fungera som en slags 

testpanel, arbetar varken Dugges eller Oppigårds på det sättet. Dugges påpekar dock att deras 

produktutveckling påverkas av den trenden som råder på marknaden och Aho och Uden 

(2013) framhåller vikten av att produktutvecklingspersonal och försäljningspersonal 

kommunicerar för att kundernas efterfrågan ska kunna uppfyllas, men inget av företaget har 

idag någon aktiv försäljningspersonal. 

 

Både Dugges och Oppigårds anser att det är ekonomisk gynnsamt att hålla på med utveckling 

av nya produkter, även om de har något olika fokus. Oppigårds lyfter dock att 

produktutvecklingen har hjälpt till att bygga deras varumärke och Hoffman och Preble (2003) 

påpekar också vikten av att produkterna skapar ett stort värde hos kunden. Oppigårds 

framhäver även att produktsortimentet inte får öka för fort, då det tar tid att bygga upp ett 

varumärke. Dugges å andra sidan jobbar kontinuerligt med att presentera nya produkter, som 

långt överskrider en produkt per år, vilket Oppigårds förespråkar. 

 

5.1.3 Marknadsutveckling 
Samtliga företag berättar att de håller på eller inom snar framtid ska expandera utanför 

Sverige. Det är endast Oppigårds som har export som en direkt målsättning där större volymer 

ska säljas. Dugges och Båstad Öl ser exporten lite mer som en sidoförsäljning och inte som ett 

aktivt mål för framtiden, där Dugges inte tycker att export är det bästa för dem då de säljer en 

färskvara. Dessutom betonar Dugges att intressenterna från utlandet endast beställer små 

volymer, vilket indikerar att export i denna form inte bidrar med en utvidgning i tillväxten. 

 

Alla tre företag antyder att de har som målsättning att ta sig in på nya marknader, även om det 

handlar om olika marknader. Detta är inte linje med vad som Johnson et al. (2008) förklarar 

då marknadsutveckling kan användas istället för produktutveckling om den är för dyr, 

eftersom marknadsutveckling kräver mindre resurser och enligt Hoffman och Preble (2003) 

redan befintlig företagsexpertis kan utnyttjas. Alla tre företag arbetar med produktutveckling 

och valet av att ta sig in på nya marknader har förmodligen inte någon bakomliggande grund i 

att produktutvecklingen är för dyr, vilket Dugges styrker då de berättar att korta serier av nya 

produkter inte är oekonomiska utan företaget tjänar pengar även på detta. 
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Syftet med marknadsutvecklingen är att kunna öka försäljningen, så som Oppigårds VD 

förklarar att de inte kan ta sig in på exportmarknaden ännu då deras produktionskapacitet inte 

räcker till, vilket signalerar att de vill producera mer när kapaciteten finns. 

 

5.1.4 Diversifiering 

Alla tre företagen har planer på att ta sig in på nya marknader med nya produkter, men på lite 

olika sätt och av olika anledningar. Dugges och Oppigårds ska fortfarande producera öl och 

Aaker (1995) menar att nya produkter som liknar de befintliga gör att marknaden inte behöver 

vara helt okänd, vilket kan vara en fördel. Båstad Öl ska däremot göra sprit, vilket inte riktigt 

är i linje med företagets kärnprodukter och Johnson et al. (2008) påpekar att det då kan vara 

svårt att penetrera den nya marknaden. Whittington (2002) anser däremot att företaget bör 

diversifiera sig om de har den kapaciteten och det kan vara en fördel att sprida riskerna på 

flera marknader. Spriten ska dock inte produceras i vinstgivande syfte, utan snarare fungera 

som en marknadsföringsgimmick som återspeglar företagets varumärke. 

 

Oppigårds har stora planer som innefattar både lageröl, dagligvaruhandel och export, där 

fokus ligger på marknadsföring och byggandet av varumärket. Dugges ska introducera en 

ekologisk folköl, då de själva märkt av ett tomrum bland produkterna på marknaden. Dugges 

är också det enda företag som aktivt har någon form av samarbete med andra bryggerier, då 

de producerar öl åt andra företag, även om Båstad Öl också talar om ett framtida samarbete. 

Horisontell integration är något som Pearce och Harvey (1990) menar kan vara en fördel då 

potentiella konkurrenter istället blir samarbetspartners. Dugges har i dagsläget resurserna för 

att producera åt andra, vilket gör att de bör utnyttja samarbetet enligt Whittingtons (2002) 

resonemang, och detta har också varit en viktig inkomst för Dugges. 

 

5.2 Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 
 

5.2.1 Ägarens påverkan på tillväxt  

Alla tre företag beskriver ägaren som den drivande personen i företaget. Där Dugges 

beskriver VD:n som den person som är företaget. Oppigårds VD betonar att trots att han haft 

begränsat med resurser så är det hans bryggeri som har vuxit snabbast i Sverige. Båstad Öl 

förklarar att de siktar högt för att kanske nå halvvägs och därmed kunna frånskilja sig från 

andra och på så vis kunna växa snabbare. Alla tre ägare visar stort intresse för att utveckla och 

driva företaget framåt vilket signalerar att de har strävan efter att företaget ska växa. Detta är i 

linje med vad Leminen och Westerlund (2012) menar med att företaget måste ha viljan att 

växa, annars lyckas de inte med det. Ägarnas beslut och driv framåt definierar företagets 

tillväxt. Detta bekräftas av Oppigårds VD i beslutet om utbyggnad av verksamheten, som ska 

öka produktionskapaciteten, för att kunna växa mer. 

 

Alla tre företag förklarar att det är ägaren som tar besluten om hur företagen ska drivas 

framåt, även om det finns olika ägarförhållande i företagen, där Dugges och Båstad Öl 

förklarar att de har många olika idéer som kan omsättas till verklighet. Detta återspeglar även 

vad Majumdar (2008) anser då det i mindre företag oftast endast finns en ägare som tar 

besluten och därför är ägarens vision och motivation avgörande för tillväxten.  

 

Tillväxten i alla tre företag har även en annan drivkraft bakom sig, då de betonar att de vill 

skapa en arbetsplats. Oppigårds och Dugges vill framförallt skapa en stabil och trygg 

arbetsplats där de anställda trivs, medan Båstad Öl vill skapa en arbetsplats där de till att börja 

med kan ta ut lön. Detta återspeglar ägarnas personligheter, värderingar och visioner om hur 
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de vill att företaget ska frodas och se ut i framtiden. Liknande menar Majumdar (2008) att 

visionen i mindre företag oftast inte är av finansiell karaktär utan andra faktorer som de 

anställdas välbefinnande är viktigare. Detta påvisar att ägarens ambitioner inte enbart beror på 

egna intressen, utan även på de sociala konstruktioner som omger ägaren.  

 

5.2.2 Marknadens påverkan på tillväxt  

Alla tre företag har olika geografiska förutsättningar och inställningen hos respondenterna 

skiljer sig något åt. Oppigårds är beläget på landsbygden, vilket inte anses som en fördel och 

därför har Systembolaget varit en gynnsam aktör för tillväxten i företaget. O’Donnell et al. 

(2002) beskriver att företag tenderar att vara mer framgångsrika om de koncentrerar sig på ett 

specifikt marknadssegment, vilket här kan intygas då både Oppigårds och Dugges har satsat 

på försäljning på Systembolaget. Dugges har dock även aktivt valt att ta in kontraktsbryggare 

som idag står för en stor del av omsättningen, då de har produktionsmöjligheten för det i de 

nya lokalerna i Landvetter. 

 

Båstad Öl har ännu inte någon försäljningsandel som väger över de andra, men de utrycker 

marknadsföringsmässiga fördelar med sin geografiska placering och även om Oppigårds 

nämner liknande fördelar, så har de båda företagen inte alls samma fokus på marknadsföring 

av tillverkningsorten. Båstad Öl har däremot aktivt valt att nischa sig mer än både Oppigårds 

och Dugges med sin profil, vilket både Majumdar (2008) och O’Donnell et al. (2002) menar 

ska vara framgångsrikt. 

 

Båstad Öl ser marknaden som väldigt viktig och de tror att företagets profil ligger rätt i tiden. 

Dugges beskriver också att företagets utveckling går hand i hand med trenderna, vilket är en 

av anledningarna till utvecklingen av ekologisk folköl. Precis som Wigren (2008) antyder så 

är ölkulturen i ständig förändring, vilket gör att marknaden ständigt påverkas av de individer 

som befinner sig i den. Alla tre företag är rörande överens om att marknaden har varit väldigt 

gynnsam, men Leminen och Westerlund (2012) säger att det är viktigt för mindre företag att 

förstå sina kunder. Oppigårds beskriver dock att ägaren själv har varit en del av marknaden, 

vilket genom Wigrens (2008) resonemang innebär att Oppigårds ägare har varit med och 

format marknaden. Detta kan styrkas då Båstad Öl ser Oppigårds som en förebild, precis som 

Oppigårds själva tror att de kan vara. O’Donnell et al. (2002) och Majumdar (2008) lyfter 

även att det är viktigt att ägaren i ett företag koncentrerar sig på de marknadssegment som de 

är mest bekanta med, vilket Oppigårds berättelse intygar att de gjort. 

 

Inget av företagen tror att tillväxten i företaget hade sett likadan ut om hantverksmässig öl inte 

hade varit en växande trend i Sverige och Oppigårds menar att den svenska ölmarknaden 

påverkas mycket av den amerikanska ölmarknaden. Båstad Öl nämner också att den rådande 

marknaden kan göra företaget mer känsligt för konkurrens och att de kan växa för fort, vilket 

kan motverkas genom att de alltid försöker ligga steget före. 

 

5.2.3 Investeringars påverkan på tillväxt 

Alla tre företag beskriver att de alltid har återinvesterat all vinst och finansiella medel i 

företaget. De anser att investeringarna är nödvändiga för att bygga upp och bygga ut 

verksamheten för att kunna producera mer, även om alla företag befinner sig i olika 

investeringslägen. Oppigårds måste investera i en ny anläggning för att kunna producera mer, 

Dugges har redan gjort denna investering för två år sedan och Båstad Öl arbetar med att bli 

lönsam för att kunna investera och kunna välja olika investeringsalternativ. Detta visar en 

tydlig bild över hur viktigt de anser att investeringar är för att driva företaget framåt. Vikten 
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av investeringarna styrks även av Leminen och Westerlunds (2012) påstående att om ett 

mindre företag ska växa så krävs det investeringar.  

 

En stor skillnad finns mellan ägarbeteende av investeringar hos Dugges, Oppigårds och 

Båstad Öl. Dugges har lånat pengar för att kunna göra en stor investering som ledde till en 

stor produktions kapacitetsökning medan Båstad Öl och Oppigårds inte har använt sig av 

externa finansiella medel för att göra investeringar. Oppigårds VD beskriver att han inte är 

riskbenägen och inte har använt externa medel, utan väntat tills resurserna funnits för att 

sedan kunna göra investeringarna. Detta visar vad Majumdar (2008) menar med att det är 

ägaren som avgör graden av investeringsnivån och därmed kan reglera tillväxten. 
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6 Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi kan dra från analysen för att besvara vår 

problemformulering. Vi diskuterar de slutsatser vi kan dra från studien och avslutar med de 

viktigaste bidragen som kan dras av studien, samt förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur mikrobryggerier använder sig av 

tillväxtstrategier för att växa. Dessutom ville vi få en djupare förståelse för varför 

mikrobryggeri växer och förklara vilka faktorer som kan vara anledningen till tillväxt i 

mikrobryggerier. Detta gjordes utifrån ett ägarperspektiv, då det är ägarna som är mest insatta 

i ämnet. Utifrån ägarperspektivet samlade vi in empiri från tre olika mikrobryggerier som ska 

hjälpa oss att besvara studiens problemformulering, som lyder: 

 

Hur använder sig tre mikrobryggerier av tillväxtstrategi för att öka tillväxten i företaget och 

varför kan tillväxten öka? 

 

6.1 Slutsatser 

Vi har funnit att tillväxt hos mikrobryggerier är ett komplext fenomen, då det har varit en 

kombination av olika tillväxtstrategier tillsammans med de på förhand bestämda tre 

påverkande faktorerna som har bidragit till företagens tillväxt. I vår studie kan vi utläsa ett 

antal gemensamma nämnare som varit gynnsamma för tillväxten i Oppigårds Bryggeri AB, 

Båstad Öl HB och Dugges Ale- & Porterbryggeri AB. 

 

 Mikrobryggerier använder sig av flera tillväxtstrategier för att öka tillväxten. 

 

Vi fann att företagen i studien använder sig av alla fyra tillväxtstrategier, som vi har haft som 

utgångspunkt i denna studie, även om företagen inte använder sig av någon uttalad 

tillväxtstrategi. Även om inte alla tillväxtstrategier används i lika stor utsträckning, så visar 

mångfalden av användningen av tillväxtstrategier att mikrobryggerierna befinner sig i en 

gynnsam miljö för att öka tillväxten. Alla tre företag i studien styrker att produkter från 

mikrobryggerier just nu är en växande trend, således är en användning av flera 

tillväxtstrategier gynnsam för mikrobryggerierna då tillväxten ökar i olika marknader och 

marknadssegment, vilket bidrar till en allmänt större tillväxt för företaget än om de valt att 

endast fokusera på en tillväxtstrategi. Detta frångår andra studier där exempelvis O’Donnell et 

al. (2002) menar att mindre företag tenderar att vara mer framgångsrika när de koncentrerar 

sig på ett marknadssegment. 

 

 Produktutveckling möjliggör försäljning via Systembolaget vilket är en nyckel 

för mikrobryggeriernas tillväxt. 

 

Vi har kunnat utläsa att tillväxtstrategin produktutveckling är den som används i störst 

utsträckning av mikrobryggerierna, där nya produkter ger företagen möjlighet att öka sin 

produktion och försäljning. Produktutveckling ger enligt Johnson et al. (2008) företaget en bra 

grund för att växa och alla tre mikrobryggerierna har genom produktutveckling fått möjlighet 

att sälja nya produkter via Systembolaget och därmed kunnat växa. Framförallt för Oppigårds 

och Dugges har Systembolaget varit nyckeln till framgång och hjälpt till att öka tillväxten. Då 

Systembolaget visar stort intresse för nya ölsorter skickar de ut flera offertförfrågningar om 

året till mikrobryggerierna som på så vis kan växa genom nya produkter och därigenom öka 

sin tillväxt, vilket indikerar att Systembolaget har en viktig roll för tillväxt i mikrobryggerier. 
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 Ägaren har en central roll i mikrobryggeriernas tillväxt. 

 

Vi har kunnat utläsa att i alla företag är det viktigt att ägaren har en vilja att företaget ska 

växa, där vi i vår studie fann att sociala faktorer påverkar denna vilja. Oavsett om det handlar 

om att bli en självständig företagare, kunna erbjuda en trygg arbetsplats eller gynna 

landsbygden, så är ägarens vision avgörande för hur och varför företaget ska växa. Detta är i 

linje med vad Leminen och Westerlund (2012) anser är viktigt för tillväxt i mindre företag. I 

och med att ägaren kan påverka sin egen och andras situation i mikrobryggerierna har ägaren 

således en stor påverkan på hur och om tillväxten ska eftersträvas. I alla tre mikrobryggerier i 

denna studie signalerades att deras ägare strävar efter tillväxt i företaget. 

 

 Marknaden är gynnsam för mikrobryggeriernas tillväxt. 

 

Vi fann att alla tre företag anser att marknaden har en stor påverkan på tillväxten och 

marknaden kan genomgående utläsas som en av de viktigaste faktorerna vad det gäller tillväxt 

i de tre mikrobryggerierna som medverkat i studien. Det har inte spelat någon roll vilken 

tillväxtstrategi företagen har använt sig av eller vilka produkter de har producerat, de har 

likväl haft tillväxt. Utifrån respondenternas skildringar om marknaden har vi kunnat utläsa att 

marknaden för mikrobryggerier inte är mättad, således är användning av tillväxtstrategin 

marknadspenetration i linje med vad Pearce och Harvey (1990) säger om att 

marknadspenetration är gynnsam vid en omättad marknad. Detta speglar återigen hur viktig 

marknaden är för goda tillväxtmöjligheter för mikrobryggerierna.  

 

 Investeringar är viktiga för mikrobryggeriernas tillväxt. 

 

Vi fann att alla tre företagen har en positiv syn på återinvestering i företaget. Ägarna anser att 

det krävs små förbättringar eller nya inköp för att kunna producera mer genom förbättring av 

produktionsprocessen eller genom kvalitetsförbättringar. Investeringarna har varit nödvändiga 

för att kunna öka tillväxten i de tre medverkande företagen, vilket även Leminen och 

Westerlund (2012) menar är avgörande för tillväxt i mindre företag. Alla tre företag vill växa 

mer och har vuxit olika snabbt, där Oppigårds just nu är det företaget som producerar störst 

volym och förmodligen har vuxit snabbast. Dugges och Oppigårds har olika 

investeringsstrategier där Dugges använder sig av externa investeringsmedel, till skillnad från 

Oppigårds. Med tanke på att Oppigårds förmodligen har vuxit snabbast finns det i denna 

studie inget samband mellan lånande pengar, som tillåter större investeringar, och snabbare 

tillväxt hos mikrobryggerierna.  

 

Som en sammanfattning av våra slutsatser har vi funnit att de tre påverkande faktorerna som 

vi inkluderat i studien har påverkat tillväxten i de tre medverkande företagen i större 

utsträckning än valet av tillväxtstrategi. Studien indikerar att de påverkande faktorerna inte 

har någon koppling till valet av tillväxtstrategi, utan oavsett vilken tillväxtstrategi som har 

tillämpats så har företaget vuxit. Dock är det framförallt tillväxtstrategin produktutveckling 

som har varit gynnsammast och används mest av de tre mikrobryggerierna som medverkat i 

studien. Dessutom har vi kunna utläsa att det framförallt är marknaden som är och har varit en 

viktig faktor för tillväxt för de tre mikrobryggerierna som medverkat i studien. Dock får det 

inte glömmas bort att tillväxt inte kan ske eller bara kan ske i låg utsträckning om ägaren själv 

inte vill att företaget ska växa eller om investeringsnivån är låg. Således är alla tre faktorer 

avgörande för mikrobryggeriernas tillväxt, där marknaden är faktorn som har större 

accelerationseffekt på tillväxt. 
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Avslutningsvis kan vi genom denna studie även lägga märke till att gränserna mellan de olika 

tillväxtstrategierna inte går att bestämma exakt, eftersom mikrobryggerierna inte befinner sig 

på samma position i sin utveckling. Det är dels svårt att avgöra vad som är en ny eller 

nuvarande produkt eller marknad i företagen, då exempelvis en produkt som modifieras i 

mindre utsträckning både kan vara en nuvarande produkt som förbättrats, men det kan också 

ge upphov till en helt ny produkt som lockar helt nya marknader och kunder. Det är också 

olika vad de olika tillväxtstrategierna innebär för de olika företagen, då exempelvis en ny 

marknad kan vara en ny region för ett företag, medan det kan vara en ny kundgrupp för ett 

annat företag. Detta gör att respektive företag måste använda olika fokus på 

tillväxtstrategierna för att öka tillväxten i företaget och det finns därför en svårighet i att 

definiera vilken tillväxtstrategi som är mest lämpad för mikrobryggerierna. Till exempel kan 

samma marknad kräva olika tillväxtstrategier för olika företag, där exempelvis ett företag kan 

expandera exportmarknaden genom marknadspenetration, medan ett annat företag måste 

använda sig av produktutveckling för att utvidga exportmarkanden.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Resultatet av vår studie grundar sig helt på de tre mikrobryggerier som varit delaktiga, således 

går det inte att säga att våra slutsatser kan appliceras på andra mikrobryggerier. Dock har vi 

en förhoppning att andra mikrobryggerier kan använda sig av vårt resultat för att öka sina 

kunskaper om hur de kan använda sig av tillväxtstrategier och vilka andra faktorer som kan 

medföra tillväxt. Vi listar därför några viktiga punkter som vi i vår studie funnit kan bidra till 

en ökad tillväxt i mikrobryggerier: 

 

 Användning av flera tillväxtstrategier främjar möjligheten att växa. 

 Marknaden just nu är gynnsam för tillväxt hos mikrobryggerier.  

 Ägarens intressen och drivkraft påverkar tillväxten positivt. 

 En hög investeringsgrad främjar tillväxten. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har fått en djupare inblick genom de genomförda intervjuerna om hur och varför 

mikrobryggerierna växer. Detta främst genom svar från ägare eller delägare av företagen. Det 

vore intressant att genomföra en liknande studie med stora bryggerier istället för att kunna få 

en djupare förståelse för hur och varför de växer. En annan forskningsansats som skulle vara 

intressant är att utgå från en induktiv ansats för att finna flera olika påverkande faktorer för 

tillväxt i mindre företag. Andra intressanta forskningsområde skulle kunna vara: 

 

 Kvantitativ studie för att utvärdera Systembolagets inverkar på mikrobryggeriernas 

tillväxt. 

 En studie över längre tid för att utvärdera vilka faktorer som gynnar tillväxt och vad 

som inte gör det. 
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Bilaga 1: Intervjuguide - Mikrobryggerier 
 

Inledning 

1. Namn? 

2. Befattning i företaget? 

3. Kan du beskriva företaget kort? 

 

Tillväxtstrategi  

4. Varför vill ni utöka verksamheten? 

5. Hur arbetar ni med tillväxt i företaget? 

 

Marknadspenetration 

6. Hur arbetar ni för att öka försäljningen hos era befintliga kunder? 

7. Hur arbetar ni för att öka försäljningen av era befintliga produkter? 

 

Produktutveckling 

8. Hur arbetar ni med produktutveckling för att öka tillväxten? 

 

Marknadsutveckling 

9. På vilket sätt påverkar marknaden utformningen av er tillväxtstrategi? 

10. Hur arbetar ni med tillväxtstrategi för att ta er in på nya marknader? 

 

Diversifiering 

11. På vilket sätt påverkar relationen till andra bryggerier, leverantörer och distributörer 

företagets tillväxt? 

12. Hur skulle ett ökat samarbete med andra företag påverka er tillväxt? 

 

Påverkande faktorer för tillväxt i mindre företag 

 

Ägarens påverkan på tillväxt  

13. På vilket sätt påverkar ägaren företagets tillväxt? 

 

Marknadens påverkan på tillväxt  

14. Hur påverkar er geografiska placering tillväxten i företaget? 

15. På vilket sätt påverkas företagets tillväxt av marknaden? 

 

Investeringars påverkan på tillväxt  

16. Hur arbetar ni med investeringar för att öka tillväxten i företaget? 

 

Tillväxt - avslutning 

17. Vad anser ni är det viktigaste för att ert företag ska växa? 

  



 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Oppigårds Bryggeri AB bolagsinformation 
 

Smedjegatan 14 

776 93 Hedemora 

Telefonnummer: 0225-77 21 34 

 

Styrelseledamöter: Björn Falkeström  

Org. nr: 556565-4927 

Bransch: Framställning av öl 

 

Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Omsättning   27 831   20 094   15 404   16 400   8 738   4 774   3 259    951    242   110 

Handelsvaror   11 780   8 797   6 564   5 465   4 103   2 344   1 689    472    115    34 

Personalkostnader   4 726   3 740   2 921   1 990   1 524    870    305    0    130    0 

Avskrivningar    996    824    511    396    320    245    186    147    0    74 

Jämförelsestörande poster    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

Övriga rörelseintäkter    0    0    0    0    0    40    6    0    1    0 

Övriga rörelsekostnader    0    0    0   3 747    0    0    0    0    0    0 

Övriga externa kostnader   1 957   1 378    948    977    703    443    304    169    114    79 

Rörelseresultat (EBIT)   8 373   5 355   4 458   3 825   2 088    872    775    163 -116 -77 

Externa ränteintäkter    85    81    26    2    6    3    0    0    0    0 

Externa räntekostnader    10    72    88    78    86    81    55    8    8    4 

Resultat efter netto   8 448   5 364   4 396   3 750   2 009    793    721    155 -124 -81 

Bokslutsdispositioner -2 768 -699 -393 -168 - 75 -231 -633    0    0    0 

Skatt   1 496   1 231   1 054    943    542    158    0    0    0    0 

Årets resultat   4 184   3 435   2 949   2 639   1 393    404    88    155 -124 -81 

 

(Retriever, 2014) 

 



 

 

  



 

 

Bilaga 3: Båstad Öl bolagsinformation 
 

Axelstorpsvägen 

269 42 Båstad 

Telefonnummer: 072-700 18 45 

Bolagsman: Magnus Viebke, Dirk Hunger, Ulf Johannesson 

Org. nr: 969755-4708  

Bransch: Framställning av öl 

 

Årsredovisning inte tillgänglig. 

 

Bolagsuppgifter 

Bolagsform: Handelsbolag 

Bolaget registrerat: 2011 

Momsregistrerad: Ja 

F-skatt: Ja 

Reg. som arbetsgivare: Nej  (Retriever, 2014) 

  



 

 

 



 

 

Bilaga 4: Dugges Ale- & Porterbryggeri AB bolagsinformation 
 

Extern VD: Mikael Dugge Engström 

Org. nr: 556646–3849 

Bransch: Framställning av öl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Retriever, 2014) 

Östra Björrödsvägen 12 

438 93 Landvetter 

Telefonnummer: 031-87 79 00 

Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Nettoomsättning, aktiebolag   15 245   7 374   5 730   4 722   1 741   2 099    911    379    35    0 

Förändring av lager mm    0    0    0    0    0    274    0    0    93    0 

Råvaror & förnödenheter   7 541   3 042   2 111   2 169    507    500    129    54    23    7 

Handelsvaror    0    0    0    0    0    93    76    33    0    0 

Personalkostnader   2 667   2 550   1 695   1 079    570    321    267    0    0    0 

Avskrivningar    815    678    67    139    152    148    142    123    28    0 

Övriga rörelsekostnader    0    2    42    0    120    0    0    0    0    0 

Övriga externa kostnader   2 582   2 820   1 094    835   1 073    847    540    348    164    20 

Rörelseresultat (EBIT)   1 638 -1 719    720    500 -682    465 -244 -179 -86 -26 

Externa ränteintäkter    5    5    38    0    0    0    0    0    0    0 

Externa räntekostnader    317    365    38    25    36    42    46    30    14    12 

Övriga finansiella intäkter    0    35    0    0    2    0    0    0    0    0 

Övriga finansiella kostnader    0    9    0    0    0    0    0    0    0    0 

Resultat efter finansnetto   1 326 -2 053    720    474 -716    422 -289 -209 -100 -38 

Bokslutsdispositioner    0    128 -128    0    0    0    0    0    0    0 

Skatt    0 -3    50    0    0    0    0    0    0    0 

Årets resultat   1 326 -1 922    541    474 -716    422 -289 -209 -100 -38 
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Bilaga 5: Nulägesanalys Oppigårds Bryggeri AB 
 

Möjliga marknader: 

1. Systembolaget 

2. Restauranger 

3. Dagligvaruhandeln 

4. Export 

 

Nuvarande produkter: 

Systembolaget - Ale, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Restauranger - Ale, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Dagligvaruhandeln - Inga 

Export - Inga 

 

Nya produkter: 

Systembolaget - Lager, ale, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Restauranger - Lager, ale, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Dagligvaruhandeln - Nya produkter 

Export - Nuvarande och nya produkter 
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Bilaga 6: Nulägesanalys Båstad Öl HB 
 

Möjliga marknader: 

1. Systembolaget 

2. Restauranger 

3. Dagligvaruhandeln 

4. Export 

 

Nuvarande produkter: 

Systembolaget - Lager, ordinarie produkter 

Restauranger - Lager, ordinarie produkter 

Dagligvaruhandeln - Lager, ordinarie produkter 

Export - Inga 

 

Nya produkter: 

Systembolaget - Lager, sprit, ordinarie produkter 

Restauranger - Lager, ordinarie produkter 

Dagligvaruhandeln - Nya produkter 

Export - Nuvarande 
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Bilaga 7: Nulägesanalys Dugges Ale- & Porterbryggeri AB 
 

Möjliga marknader: 

1. Systembolaget 

2. Restauranger 

3. Dagligvaruhandeln 

4. Export 

 

Nuvarande produkter: 

Systembolaget - Blandade öltyper, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Restauranger - Blandade öltyper, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Dagligvaruhandeln - Ordinarie produkter 

Export - Ordinarie produkter 

 

Nya produkter: 

Systembolaget - Blandade öltyper, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Restauranger - Blandade öltyper, ordinarie produkter, tillfälliga produkter 

Dagligvaruhandeln - Ordinarie produkter 

Export - Inga 
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