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INLEDNING 
 
År 1995 gick Sverige med i den Europeiska Unionen (EU), det var början på stora förändringar som skulle 

komma att ske i Sverige gällande landets alkoholpolitik. Den största förändringen var att statligt ägda Vin och 

Sprits (V&S) ensamrätt att distribuera alkohol till systembolaget, restauranger och Tax Free avskaffades.  

 

Detta resulterade i att en hel del nya företag tog chansen när det att etablera sig på den svenska marknaden 

lagliga hindret försvann. Denna uppsats behandlar dessa företags situation och deras svårigheter, trots 

ändringarna i lagen att skapa en efterfrågan på den svenska marknaden. 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar små vin och sprit leverantörers olika val av strategier i marknadsförings synpunkt för 

att lyckas med sin marknadsföring och överleva på en reglerad marknad. Den marknad som mer eller mindre 

styrs av de stora aktörerna på marknaden med starka relationer till monopolet/handelsdetaljisten Systembolaget. 

 

Sverige har haft en strikt alkoholpolitik sedan 1900 talets början. Stora förändringar på marknaden har skett 

sedan dess. Efter EU inträdet har alkoholpolitiken reformerats vad det gäller införsel, annonsering och rätten att 

bedriva partihandel. 

 

Kontentan av detta arbete blir, för att återknyta till huvudproblemet, att det ställs nya krav på marknadsföringen 

på grund av de nya lagar och förutsättningar som dessa partihandlare står inför samt kampen om att skapa en 

efterfrågan från monopolet för att överleva på lång sikt. 

 

De teorier som har använts i studien och som ligger till grunden för analysen, behandlar främst 

marknadsföringsverktygen marknadsföringsmixen, promotionmixen, transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. 

 

Studien har genomförts via djupgående intervjuer och forskning som reder ut och analyserar det komplexa 

monopolspelet på marknaden och förklarar hur dessa relationer och krav egentligen ser ut. 

 

Det resultat vi kom fram till genom vår undersökning är att mindre partihandlare tillämpar framförallt 

promotionmixen för att nå ut med sitt erbjudande, i detta är byggandet av relationer till producenter, 

restauranger, Tax Free butiker och personal som säljer deras produkter det viktigaste.  

 

De slutsatser som kan dras är att mindre partihandlare har en klart underlägsen position på marknaden gentemot 

de stora, de blir väldigt beroende av att skaffa rättigheter till starka varumärken för att nå de försäljningsvolymer 

som krävs. Genom dessa varumärken finns möjligheten att överleva på lång sikt. 
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BEGREPPSLISTA 
 

- Partihandlare, tillståndshavare med möjlighet att bedriva partihandel med alkohol. 

 

- Listade på systembolaget, med detta menas att företaget har en eller flera produkter 

som finns tillgängliga i butiken för slutkonsumenten i det ordinarie sortimentet 

 

- Beställningssortiment, med detta menas att en slutkonsument kan köpa företagets 

produkt men en beställning av produkten med påföljande väntetid drabbar 

slutkonsumenten. 

 

- Systembolagshärvan, med detta avses de stora mutskandalerna som fick stor 

massmedial uppmärksamhet och en ökad insyn i systembolagets affärer krävdes samt att 

ett antal anställda och partihandlare fick ställas till svars för sitt handlande enligt 

Sveriges rikes lag. 

 

- �Gourmetmålet�, detta var ett rättsfall om annonsering av alkohol. Domstolen 

beslutade om en friande dom för tidningen vilket resulterade i att annonsering av 

alkohol blev tillåtet enligt svensk lag. 

 

- Produktportfölj, detta är det olika antalet produkter som företaget har till förfogande 

 

- Motboken, detta var ett häfte med plats för stämplar där inköp av alkohol på 

Systembolaget skrevs upp, för att kunna reglera den köpta mängden. Motboken 

användes i hela landet från 1917 fram till 1955. Motboken syftade till att minska 

alkoholkonsumtionen 

 

- Slutkonsumenter, personer som köper alkohol via Systembolaget, restauranger eller 

Tax Free. 

 

- Generalagent, företag med rättigheterna till ett specifikt varumärke, det vill säga 

ensamrätt att sälja denna produkt vidare till de försäljningskanaler företaget väljer att 

använda sig av. 
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1  BAKGRUND 
 
1.1 Historiskt perspektiv 

 

Vid 1900-talets början satte Sverige igång en reformpolitik, som skulle minimera Svenskens 

olyckliga smak för alkohol. Detta var utarbetat och klart för att Svensken skulle bli friskare, 

rikare och lyckligare.1  
 

Ivan Bratt, känd svensk affärsman (1878-1956) införde 1914 motboken, som var en handling 

som krävdes för inköp av alkohol. Bratt hade då en mer eller mindre total maktposition 

inom sprithandeln i Stockholm. Motboken gick ut på att den som kunde hantera sprit 

fortfarande skulle ha en chans att bruka, den som inte kunde hantera spriten utan drack för 

mycket skulle inte ges möjlighet att missbruka, detta istället för att tillämpa totalförbud.2
 

 

Bratt menade vidare att hela spritnäringen borde förstatligas på grund av att det inte gick att 

ha kontroll över konsumtionen med privata handelsmän som detaljister. Han agerade därefter 

och köpte upp dessa handelsmän och skapade ett privat monopol över hela landet på ett par år. 

1917 bildades Vin- och Spritcentralen.3 
 

Åren före� samt efter kriget utspelade sig en stor fejd med nykterhetsrörelsen i Sverige 

angående huruvida motboken skulle vara kvar eller inte. Dessa menade att motboken snarare 

lockade till konsumtion istället för att ha en kontrollerad förbrukning, vilket var syftet från 

början.4 

 

Den första oktober 1955 avskaffades motboken. Vid denna tidpunkt bildades 

Systemaktiebolaget i Sverige efter en hopslagning av 41 detaljister över hela landet. 

Systembolaget blev därmed detaljisten och monopolet blev importören. Detta totala monopol 

var intakt till och med 1995. 

 

Som ett resultat av ett beslut från EU-kommissionens avvecklades Vin & Sprits monopol för 

import, export, tillverkning och partihandel 1995. Samtidigt upphörde Systembolagets 
                                                
1 Hamilton, Carl, Absolut historien om flaskan, Norstedts förlag, 1994 
2 ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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ensamrätt på försäljning till restauranger. Det enda monopolet som finns kvar idag är 

Systembolagets monopol på detaljhandel.5 

 

Systembolagets vision idag är att skapa en "god dryckeskultur". Företaget ser som sin uppgift 

att informera om risken vid drickande, intressera gemena man för dess kvalitativa 

produktportfölj och erbjuda det som efterfrågas.6 

 
1.1.1 Svenskens Syn på alkohol 
 
Svenskar reser mer, läser mer livsstilsmagasin än någonsin tidigare, tittar mer på tv och följer 

trender på ett helt annat sätt än vad svensken gjorde bara för ett tjugotal år sedan. Detta har 

resulterat i en liberalare syn gentemot alkohol.7  

 

Alkoholen sågs tidigare som en produkt som försåg konsumenten med tillräcklig mängd sprit 

så denne kunde få uppleva ett rus. Idag ses alkohol mer som en �livsstilsprodukt�, inte i 

missbrukande mening utan som en produkt som ger njutning och är ett naturligt komplement 

till mat. Det stora matintresset som lavinartat etablerat sig i svenska hem, har fått intresset för 

vin att öka dramatiskt de senare fem åren. Svensken har upptäckt att det finns mer än ett rött 

och ett vitt vin; det finns även andra faktorer som påverkar, såsom olika druvsorter, lagring 

med mera som ger vinet dess unika smakupplevelse.8 

 

I Europa är Sverige det land som dricker minst alkohol. Detta enligt den statistik som Håkan 

Leifman, ledande svensk alkoholforskare tagit del av. Alkoholkonsumtionen närmar sig mer 

och mer det Europeiska genomsnittet.9 

 

1.1.2 Svenskens Inköp av alkohol 
 

Tidigare var Svensken begränsad i sina möjligheter att köpa alkohol från andra än 

Systembolaget. Det fanns klara bestämmelser om hur stor alkoholinförseln fick vara. Efter 

lagändringen 2004 så försvann dessa regler mer eller mindre. Det gäller nu för konsumenten 

att påvisa att inköpet är för eget bruk. Den mängd som numera får föras in i Sverige är 110 

liter öl, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 10 liter sprit. Denna mängd motsvarar två och ett 

                                                
5 http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm 
6 http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/vartuppdrag.htm 
7 http://www.sorad.su.se/Attityder%20kort.pdf 
8 http://www.mentorsverige.se/templates/Page.asp?id=2155 
9 Leifman, Håkan, �från en torr till en våt alkoholkultur�, Aftonbladet, 2003-03-01 
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halvt års privat normalkonsumtion av alkohol. Detta kan jämföras med tidigare lagar som 

hade en begränsning på en liter sprit, en liter vin, och två liter öl.10 

 

2003 stod Systembolaget för 44 procent av all alkoholförsäljning i hela landet (räknas 

restaurangers inköp in så blir siffran 50 procent).  Under 2004 sjönk dessa siffror till 33 

procent (40 procent inklusive restauranginköpen). Idag säljs enbart var tredje droppe alkohol 

som konsumeras i Sverige av Systembolaget. Detta enligt information som Fredrik Mellgren 

tagit del av.11 

 

1.1.3 Vilka är partihandlarna? 
 
I Sverige finns det idag cirka tio dominerande importörer på marknaden när det gäller 

alkoholhandel. Dessa har under lång tid byggt upp en stark relation med oberoende 

distributörer och Systembolaget. Dessa tio företag har lång erfarenhet av branschen och var 

redan dominerande aktörer innan lagändringen januari 1995. De agerade då som agenter utan 

rätt att hålla lager, importera, sälja eller distribuera alkoholvaror. I och med lagändringen 

1995 blev det tillåtet att själv köpa in, distribuera, sälja och hålla lager av dessa drycker utan 

att gå via Systembolagets kanaler. Detta har medfört att ett stort antal nya aktörer har etablerat 

sig på marknaden; de sköter själva kontakter med tillverkare, inköp och vidareförsäljning till 

innehavare av tillstånd för försäljning. Partihandlarna skriver kontrakt med tillverkarna för ett 

bestämt antal år då innehavaren har ensamrätt för denna produkt i landet.12 

 

1994 fanns det 16 aktörer på den svenska marknaden. Detta ökade lavinartat när en 

avreglering började ta form. 1996 fanns det 211 företag med tillstånd att bedriva partihandel 

med alkoholhaltiga drycker. I dag finns det 724 stycken företag i Sverige med detta tillstånd. 

Många av dessa företag är enmansföretag där import av alkohol inte är den huvudsakliga 

inkomstkälla, medan många nya företag bygger sin rörelse runt en affärsidé om försäljning av 

alkoholhaltiga drycker. 13  

 
 
 
 

                                                
10 Södergvist, Nils-Erik, motion So 396, www.rikslex.se 
11 Mellgren, Fredrik, �svenskarna dricker som på 1800-talet�, Svenska Dagbladet, 2005-01-12 
12 Konkurrensverket, rapport, �det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholhaltiga drycker�, 2004 
13 http://www.fhi.se/templates/Page____3492.aspx 
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1.1.4 Hur styr monopolet partihandlarna? 
 
Idag är partihandlarna beroende av Systembolaget i den mening att ca 90 procent av deras 

försäljning sker via deras butiker.14 

 

Systembolagets sortiment är uppdelat i tre kategorier: ett beställnings -, standards -, samt 

nyhetssortiment. Varor försvinner från sortimenten om de inte når upp till de volymkrav som 

Systembolaget fastställt. Detta var en av anledningarna till den i folkmun numera välkända 

�systembolagshärvan�, där partihandlarna sålde sin dryck till Systembolaget för att sedan 

själva köpa tillbaka den som privatpersoner. På så sätt skapades en efterfrågan vilket 

resulterade i en plats i standardsortimentet.15 

 
1.1.3 Hur styr lagar partihandlarna? 
 
Svensk lag reglerar partihandlarnas möjligheter till marknadsföring på flera sätt. Det 

framträdande är självklart monopolet som förbjuder aktörer att sälja alkohol i egna butiker. En 

annan möjlighet som är begränsad för aktörer på denna marknad är möjligheten till 

marknadsföring via traditionella kanaler som tidningar, sponsring och gratis prover som 

utdelas till slutkonsument. Björn Lundberg, säljare med mångårig erfarenhet från branschen 

menar att valet av marknadsföringsstrategi är väldigt begränsad på grund av de lagar som 

finns i Sverige.16 

 

1.1.5 Systembolagets inköpsprocess17 
 
Efter den omstridda skandalen har Systembolaget ändrat sina rutiner gällande inköp av 

alkoholhaltiga drycker. En gång i månaden skickar Systembolaget nu ut offertförfrågningar 

till alla partihandlare. Vilka produkter som eftersöks baseras på vilka tillgängliga platser som 

finns i sortimentet, antalet nylanseringar som önskas i respektive sortiment samt 

ursprungsland, prisnivå och smak (till exempel druvsort). Detta innebär att Systembolaget i 

förväg bestämmer, vad för slags produkt de letar efter och bara om partihandlarens produkt 

överensstämmer med Systembolagets mycket specifika förfrågan, kan partihandlaren erbjuda 

sin produkt till försäljning. 

 
                                                
1414http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/Press/Systembolagets+polisanmalan/Leverant%F6rspoli
cy.htm 
15 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,436655,00.html 
16 Lundberg, Björn, Bibendum AB, intervju 2005-05-02 
17 konkurrensverket, rapport �det svenska detaljhandelsmonopolet för alkholhaltiga drycker�, 2004 
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Enligt Konkurrensverket kan detta upplevas som ett problem då uppemot 40-50 procent av de 

inskickade produkterna gallras bort, då de inte överensstämmer med Systembolagets 

förfrågan. Det kan därför vara svårt för en partihandlare att hitta en produkt som 

överensstämmer med det som Systembolaget söker. En del partihandlare kan även uppleva att 

vissa förfrågningar utformas för att passa vissa aktörer på marknaden.  

 

När offerten inkommit utförs en första sortering, där drygt hälften av dessa testas på sånt sätt 

av varumärket inte exponeras för testpanelen medan övriga avböjs med utgångspunkt från den 

skriftliga offerten. Produkterna prövas därefter i flera omgångar tillsammans med andra 

likvärdiga produkter; i slutändan väljs den produkt som har bäst kvalitet i relation till pris 

inom den specificerade produktkategorin. En produkt som blir godkänd av Systembolaget 

hamnar till att börja med i nyhetssortimentet, tills det är dags för utvärdering av det fasta 

sortimentet. Denna utvärdering sker två gånger per år. Om produkten har sålt bra kan den då 

bli antagen till det fasta sortimentet. Om inte, utgår den. Även om en produkt tar sig in i 

Systembolagets ordinarie sortiment är det inte då heller säkert att produkten får stanna där 

särskilt länge. Det görs hela tiden utvärderingar och rankningar som bland annat baseras på 

försäljningsvolymen och produktens pris. Rankningen eller utvärderingarna tar dock inte 

hänsyn till hur väl synlig produkten är i butik, vilket gör det svårt för produkter som fått en 

sämre hyllplats. Leverantörerna har enligt lag ingen möjlighet att påverka hur väl synlig deras 

produkt är i butik eller utföra annan marknadsföring genom Systembolaget. Detta leder till att 

endast ca 160 av 1000 nylanseringar tar sig in i det ordinarie sortimentet varje år. 

 

Anna Andreasen skriver om hur de mindre partihandlarna inte överlever utan efterfrågan från 

Systembolaget samtidigt som dessa har begränsade möjligheter att ta sig in i Systembolagets 

sortiment med sina produkter.18 

 

Hon anser att stora partihandlare fortfarande har ett stort övertag då dessa redan har väl 

uppbyggda relationer med inköpare på Systembolaget och har möjligheten att kontinuerligt 

skicka in produkter för utvärdering. Detta kan bli en fördel tack vare att de eventuellt är 

medvetna om vad Systembolaget kommer att eftersöka nästkommande period. Observera att 

det inte är på något sätt olagligt att skicka in dessa prover; däremot är det meningslöst att 

skicka in dessa om feedback inte ges, för att sedan ges möjlighet att utveckla en dryck som 

                                                
18 Andreasen, Anna, �kämpar de mindre partihandlarna förgäves?�, publicerad I tidningen apertif, nr 3 2004 
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passar det som senare kommer att efterfrågas. En mindre partihandlare har varken den 

ekonomiska styrkan att tillsammans med en tillverkare utveckla en produkt eller den relation 

till Systembolaget som ligger till fördel inför dessa prövningar. 19 

 

2 Problemdiskussion 
 

I Sverige finns det en reglerad marknad för försäljning av alkoholhaltiga drycker. På denna 

marknad är Systembolaget den enda aktören med rätt att sälja till slutkonsument via butik. 

Detta tvingar partihandlare till ett beroende till Systembolaget i och med att det är endast 

genom försäljning via deras butiker företaget kan finna lönsamhet på lång sikt. Mindre 

partihandlare utan uppbyggda relationer med systembolaget måste använda sig av andra 

strategier för sin marknadsföring för att kommunicera ut erbjudandet och på så vis skapa en 

efterfrågan från systembolaget. 

 

Om de mindre partihandlarna inte överlever, kan detta medföra ett problem då de 

dominerande företagen på sikt stärker sin maktposition på marknaden. Vid ett eventuellt 

avvecklande av monopolet skulle det kunna leda till att det blir ännu svårare för nya aktörer 

att komma in på marknaden och på så vis skapas ett oligopol där dessa företag äger 

marknaden. 

 

3 Frågeställning 
 

Vilka faktorer i marknadsföringsstrategin är viktiga för att små partihandlare skall kunna 

skapa efterfrågan för sina produkter på en reglerad marknad? 

 

4 Syfte 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att genom en kvalitativ fallstudie analysera och utvärdera 

vilka marknadsföringsstrategier tre mindre parihandlare inom vin och sprit sektorn använder 

sig av för att skapa efterfrågan från Systembolaget. 

 

 

                                                
19ibid. 
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5 Lagar20 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de begränsningar lagen sätter för partihandlarna. 

 

5.1  Till vem får partihandlaren sälja? 

 

Den som har rätt att bedriva partihandel får sälja alkoholdrycker enligt Lagen om partihandel 

lag (2001:414) till: 

 

• Systembolaget AB 

• Den som har serveringstillstånd till allmänheten eller stadigvarande serveringstillstånd 

för slutet sällskap 

• Den som har partihandelsrätt 

• Den som har inköpstillstånd 

• Exportbutik (till exempel Tax Freebutik med tillstånd av tullmyndighet) 

• Innehavare av partihandelsrätt får även exportera 

 

5.2 Gåvor 

 
Lagen säger följande �den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker 

får i sin rörelse lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov. Vid 

marknadsförings av tjänster eller vid försäljning av andra än alkoholdrycker får sådana 

drycker inte lämnas i gåva�. 

 

Med gåva avses såväl att bjuda på förtäring på stället som att överlämna alkoholhaltiga 

drycker. 

 

5.3  Varuprover 

 

Begreppet varuprov innebär att det är ett led i en försäljning för att kunna ge mottagaren 

möjlighet att bedöma produkten. Av detta följer att det endast kan vara frågan om en 

begränsad mängd. Det spelar ingen roll huruvida varuproverna överlämnas på flaska eller i 

glas vid till exempel en provsmakning. 
                                                
20 http://www.fhi.se/templates/PageExternal____532.aspx 
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Partihandlare kan då endast ge varuprover till dem som de har rätt att sälja till. Med dessa 

likställs, i detta fall även vissa andra som yrkesmässigt hanterar alkoholhaltiga drycker. Dessa 

är vinskribenter och serveringspersonal som hanterar alkoholhaltiga drycker. Varuprover får 

således inte ges till någon utöver de ovanstående. 

 

5.4  Representation 

 
Normal och vedertagen affärsrepresentation är tillåten, som till exempel att bjuda på ett glas 

sherry eller champagne vid invigningen att ett nytt kontor. Detta under förutsättning att det 

inte är någon form av tillställning för allmänheten.  

 

Alkoholdrycker som ges vid sådan representation får inte tas från det egna varulagret utan 

måste inhandlas på Systembolaget AB. 

 

5.5  Sponsring och vinprovning 

 
Att sponsra invigningar, premiärer och dylikt genom att skänka alkoholhaltiga drycker är inte 

tillåtet då partihandlare endast får ge alkoholhaltiga drycker i form av varuprover enligt 

ovanstående regler.  

 

Alkohollagens gåvoförbud gäller även för vinprovning. Detta innebär att en partihandlare 

endast kan ordna vinprovningar för tillståndshavare. Han får däremot inte anordna 

vinprovningar för andra än dessa eftersom han varken får ge varuprover eller sälja till dessa 

personer. Han kan heller inte �hjälpa till att handla på systembolaget� eftersom han inte får 

tillhandagå med anskaffande av alkoholdrycker enligt 3 kap 9 paragrafen. 

 

5.6  Mässor 

 
Även vid mässor är provsmakning för andra än tillståndshavare och vinskribenter inte tillåtet. 

Mässor med en inriktning på alkoholhaltiga drycker har vanligtvis en form av 

registreringssystem där fackbesökare förses med ett behörighetsbevis. 
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5.7 Analyser/Testpaneler 

 
Att testa produkter för att bedöma kvalitet, marknadspotential eller dylikt kan vara en naturlig 

del i en partihandlares utveckling av produktsortimentet. Hur testerna kan genomföras är 

olika. Det kan vara internt, av ett fåtal experter eller en större testpanel som något etablerat 

undersökningsföretag tillhandahåller är inte reglerat i detalj. 

 

5.8 Annonsering 

 
När det gäller annonsering i tidningar blev det lagligt med all alkoholreklam efter den 

uppmärksammande domen i �Gourmet-målet�. Senare ändrades lagen till att åter förbjuda 

reklam för drycker starkare än 15 procent. Efter konsumentverkets remissyttrande till den nya 

lagen infördes ett klargörande i lagtexten för att minska framkomligheten för indirekt reklam 

för alkohol med högre alkoholhalter. Istället för grundläggande regler i alkohollagen ska det 

numera bedömas utifrån ett helhetsintryck av den enskilde marknadsföringsåtgärden och den 

aktuella kampanjen.21 

 

Första januari 2005 kom ytterligare begränsningar av alkoholreklamen i tryckta texter.  De 

nya reglerna säger att alkoholreklam i tryckta skrifter inte får vara större en tabloidformat. De 

får inte rikta sig mot ungdomar under 25 år och måste innehålla en text om skadeverkningar. I 

bild skall alkoholhalten visas tydlig och endast själva varan, ingående råvara, eller enstaka 

förpackningar.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngArticleID=3089&lngCategoryID=1234 
22 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2818&lngCategoryID=1028 
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6 METOD 
 
Detta kapitel börjar med ett �metodträd� som beskriver vilka metoder vi tänkt oss använda. 

Detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa våra metodval genom hela 

metodkapitlet. 

  

METODVAL

Val av
vetenskapligansats

Val av 
metodansats

HERMENEUTIK

Deduktiv
metod

Induktiv
metod

Kvalitativ
metod

Kvantitativ
metod

Datalagring
Och

Databearbetning

RESULTAT
TYP AV 

UNDERSÖKNING

FALL-
STUDIE

Typ av Intervju:
Besöksintervju

METODKRITIK

POSITIVISM

URVAL
Sannolikhets:

Acess
Slumpmässig

FÖRSTUDIE

 
 

Figur 6.1, metodträd 
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6.1  Vikten av metod 

 

Metod tillämpning i ett forskningsprojekt är viktigt för att uppnå relevans och 

vetenskaplighet. Forskningsmetodik inom vetenskapliga undersökningar är av stor betydelse 

för att den ger riktlinjer för kommunikation och för att läsaren skall kunna bedöma och 

undersöka forskningsresultat. 

 

6.2  Vetenskapligansats 

 
Alla forsknings projekt är inpräglade av vetenskapliga angreppsmetoder, därför tar vi upp de 

två vetenskapliga huvudinriktningar som vi känner till, och som kan ha relevans för ett sådant 

projekt- forskningsarbete. 

 
6.2.1 Positivism23 
 
Det positivistiska synsättet har sitt ursprung i naturvetenskapen och den erkänner endast två 

källor som leder till en säker kunskap. Första källa är att vi kan iaktta med våra fem sinnen 

och det andra är det vi kan räkna ut med vår logik. Detta synsätt förnekar, information som 

har teoretiska spekulationer, auktoriteter, och intuitionen. Den uppmuntrar kritiskt tänkande 

och inställning till det insamlade materialet det vill säga, att känslor inte får styra 

undersökningen. Forskarens objektivitet bör vara så pass optimalt, nästan så att det är 

orelevant för forskningsarbetet och forskningsresultatet.  

 

�Den absoluta kunskapen� kallar positivisterna för ett forsknings arbete som endast innehåller 

säker fakta. Med säker fakta menar man sådant som har analyserats logiskt med kvantitativa 

statistiska data metoder, där forskaren skall dra positivistiska teorier ifrån, och dessa teorier 

anger samband mellan olika företeelser.  

 
6.2.2 Hermeneutik24 
 
Det hermeneutiska synsättet har sitt ursprung från humanismen. Den intresseras sig mer för 

hur verkligheten framställs av människan och inte hur den egentligen ser ut. Samband mellan 

olika företeelser är också viktig i hermeneutiken, men då handlar det mer om korrelations � 

                                                
23 Thurén Torsten, (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB. Malmö 
24 Hartman Jan, (1998), Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur, Lund 
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och orsakssamband i form av tidigare kunskap om människans verkligheter. Därför har den 

information som kommer från spekulationer, trosföreställningar och intuition mer relevans, 

för forskaren för att kunna närma sig sitt forskningsobjekt utifrån sin förförståelse. 

Fokusen med hermeneutistisk teori ligger på att förklara helheten av forskningsproblemet och 

inte bara detaljer, vilket bevisar teorin är holistisk. 

 

6.2.3 Vår vetenskapliga ansats 
 
Studien präglas av ett hermeneutiskt synsätt. För att få en djupare förståelse har vi utgått från 

tidigare kunskap i tryckta källor samt utsagor från människor som arbetar i branschen. Vid 

undersökningens början påbörjade vi en förstudie inom ämnet. Vi har försökt undvika att vår 

egen kunskap och erfarenheter inom ämnet ska styra underökningen i en viss riktning utan 

försökt förhålla oss neutrala till området som möjligt. 

Det positivistiska synsättet styrs av att information ska vara �säker� det vill säga att 

forskningen ska betona test och verifikation samt kontrollerade mätningar, så denna metod 

lämpar sig inte eftersom att vi har valt att utföra intervjuer för att samla in fakta. 

 

6.3  Metodansats 

 
Inom samhällvetenskaplig forskning erkänns två typer av forskning, dessa är kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Även om det finns svårigheter att dela upp forskning efter dessa 

metoder, så är det viktigt att klargöra dessa skillnader i forskningsmetoderna för att få en 

förståelse ur vilka banor författaren har tänkt. 

 

En annan metodfördelning är hur relations ansatser till det redan insamlade forskningsdata ska 

dras ifrån redan befintliga teorier eller om nu nya samband skall utvecklas som leder till 

teoribildningar. Dessa metoder kallade Deduktiva eller Induktiva metod angreppssätt. 

 
6.3.1 Kvalitativ metod 

 
Kvalitativ metod använder verbala formuleringar, ord och bilder. Data produceras när den 

tolkas och används av forskaren25. Vidare bygger denna undersökningsmetod på till exempel 

direktobservationer och djupintervjuer. Utgångspunkten kan vara ett induktivt arbetssätt, 

vilket innebär att nya teorier byggs upp utifrån den nya informationen. Arbetssättet är 

                                                
25 Denscombe Martyn, (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 
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lämpligt när problembilden är svår att fånga, vilket ger en mer beskrivande, förklarande ansats 

då osäkerheten om vilka de självständiga variablerna är. I samband med en sådan 

undersökning är bearbetningen av data en process som sker kontinuerligt under insamlandet 

av materialet. Nyckelbegreppen är bland annat förståelse och variation, det vill säga 

skapandet av nya infallsvinklar och flexibilitet för att förstå problematiken i en dynamisk 

verklighet26. Ett kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att förstå innebörden av en viss 

företeelse eller upplevelse. Inom kvalitativ forskning strävar forskaren efter att förstå hur alla 

delar samverkar för att bilda en helhet27. Anledningar som styr val för att använda kvalitativ 

forskning är forskningens mål, syfte och bakgrund samt forskarens tidigare erfarenheter. 

Kvalitativ forskningsmetod är vanligt inom organisationer, grupper och individer.28 

 

Fördelar med den kvalitativa metoden är att forskaren kan använda beskrivningar och teorier 

av verkligheten, metoden hanterar komplexa situationer, oklarheter och säkerhet. Forskaren 

kan även uppnå olika resultat även om samma metoder används. Nackdelar är att forskningen 

kan påverkas av forskarens bakgrund. Vidare finns det en risk att mycket förenklas. 

 
 
6.3.2 Kvantitativ metod29 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden bygger på numeriskt mätbara variabler. Siffror och 

resultat presenteras i form av diagram och tabeller vilka ger en känsla av pålitlighet och 

objektiva forskningar. Utgångspunkten går ifrån en redan befintlig teori vilket kallas för ett 

hypotetisk- deduktivt angreppssätt. Bearbetning av den insamlade data sker först efter att 

materialet är tillgängligt. Det hypotetisk- deduktiva angreppssättet går ifrån en stabil 

verklighet och drar generella slutsatser. Fördelar med en kvantitativ analys är att den lämpar 

sig inom matematik och sannolikhet. Forskaren får ökad trovärdighet genom statistiska teser. 

Data kan analyseras snabbt och fungerar även som grund för beskrivning och undersökning 

som blir kontrollerbar. Nackdelar är en risk att forskaren blir besatt av analysteknikerna och 

överlastas med data, som behöver inte vara nödvändigtvis vara vetenskapligt objektiv. 

 
För att förtydliga skillnaderna mellan kvalitativ- och kvantitativ metod har vi staplat upp de 

grundläggande skillnaderna mellan dessa två metoder. 
                                                
26 Lindgren, Ann & Lindgren, Christer (1999), Att skriva uppsats, Stockholms 
27  Meriam Sharan B, 1994,  Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 
28 Ghauri, Pervez N, & Gronhaug, Kjell, (2002), Research Reaserch in Business Studies � A practical guide, 
Prentice Hall Europe, Harlow England 
29  Lindgren, Ann & Lindgren, Christer (1999), Att skriva uppsats, Stockholms 
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Kvalitativ metod:   Kvantitativ metod: 

 

� Betonar förståelse    � Betonar test och verifikation 

� Fokus på förståelse från respondenten   � Fokus på fakta och orsaker 

� Ett förklarande och rationellt närmande   � Logisk och kritisk närmande 

� Subjektiv syn från insidan    � Kontrollerad mätning 

� Utforskande orientering   � Objektiv syn från utsidan 

� Process orienterad   � Hypotetisk test 

� Helhets perspektiv   � Resultat orienterad 

� Observationer och mätningar i naturliga    � Specificerad och analytisk 

Miljöer 

 

6.3.3 Vår forskningsmetod 
 
I denna studie kommer författarna, att använda sig av en kvalitativ metod där 

undersökningsfrågorna ställer höga krav på att skapa en djup förståelse inom forskningsområdet. 

Den kvalitativa metoden är också mest lämpad eftersom studien är baserad på både intervjuer och 

litteratur. Fördelar med den kvalitativa metoden är att forskaren använder beskrivningar av och 

teorier om verkligheten, samt att metoden hanterar komplexa situationer, oklarheter och säkerhet. 

Forskaren kan även uppnå olika resultat även om samma metoder används. Nackdelar är att 

forskningen kan påverkas av forskarens bakgrund. Vidare finns det en risk att mycket förenklas. 

För att minimera riskerna med detta har författarna under hela undersökningens gång arbetat med 

ett så självkritiskt perspektiv som möjligt där de bland annat är väl medvetna om sin egen 

förförståelse inom ämnet. För att inte riskera förenkling har författarna försökt gå in på djupet och 

problematisera för att få en så korrekt bild som möjligt av verkligheten 

 
6.3.4 Induktion 

 
Den induktiva metoden kan inte användas för att rättfärdiga en generell relationsansats, det 

den möjligen kan göra är att användas för att upptäcka samband till explorativa 

undersökningar30.  En induktiv metod använder observationer för att hitta de generella 

relationsansatserna. Observationerna skall vara teorineutrala det vill säga de skall inte styras 

av någon teori eller förutfattad mening. Då observationerna analyseras beskrivs de relationer 

                                                
30 Hartman Jan, (1998), Vetenskapligttänkande, Studentlitteratur, Lund 
 



 20

som finns mellan de företeelser som observerats. Dessa relationer utgör sedan hypoteser som 

har formen av en generell relationsslutsats. 

 

Genom att ta hjälp av observationssatserna kan den induktiva logiken rättfärdiga hypotesen. 

Detta kan förklaras genom att man har premisser och slutsatser där den induktiva metoden ger 

en generell relationsansats stöd, utan att det finns någon logisk relation mellan premisserna 

och slutsatsen. Vilket kan leda till att slutsatserna kan vara falska även om premisserna är 

sanna. 

 

För- och nackdelar är att människan har en tendens att tänka induktivt. Dem formar generella 

trosföreställningar efter att de utsätt av rutinerad verklighet. Förväntan av denna 

regelbundenhet är att den kan bli varaktig. 

 
6.3.5 Deduktion 
 
Ordet deduktiv betyder i forsknings sammanhang �logisk härledd�. Deduktiva metoder 

grundar sig på logik, och kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur redan befintliga teorier härleds hypoteser 

som empiriskt prövas i det aktuella fallet. I den deduktiva metoden börjar man med att forma 

en hypotes som är en generell relationssats och sedan låta hypotesen styra vilka observationer 

man gör. Forskaren vet alltså vad han/hon är ute efter för information och lägger inte tid på att 

finna en regelbundenhet.31 

 

I den deduktiva metoden härleder forskaren en observationsanstas, vilket innebär att en 

observation beskrivs. Metoden utgår från allmänna principer och slutsatserna dras ifrån 

enskilda företeelser. Hypoteser härleds ur redan existerande teorier, för att sedan prövas 

empiriskt i det aktuella fallet. Hypoteserna verifieras eller falsifieras, genom att villkoren 

ställs mot de uppställda premisserna32. Tanken är att hypoteserna skall prövas så mycket som 

det går, för att forskaren skall kunna över huvudtaget kunna falsifiera den33. 

 

 
                                                
31 ibid. 
32 Patel, Runa Davidsson bo 1994 Forskningsmetodikens grunder- Att planera,genomföra och rapportera En  

underökning,  Studentlitteratur, Lund 
33 Hartman Jan, (1998), Vetenskapligttänkande, Studentlitteratur, Lund 
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6.4  Val av undersökning 

 

Vi beskriver här dem två vanligaste former av studier/underökningar inom samhällforskning 

för upplägg av ett forskningsarbete, Fallstudie och Surveyundersökning. Vidare kommer vi att 

behandla vårt val av undersökning. 

 
6.4.1 Fallstudie 
 
Fallstudie innebär idag inom samhällsforskning en undersökning på en mindre avgränsad 

grupp av en specifik företeelse exempelvis av ett fall och/eller person inom en organisation 

eller en social grupp.  

 

Det är studier av ett fall där initialläget ligger ifrån ett helhetsperspektiv och fokusen ligger på 

att få täckande information som gör att helhetsperspektivet mer ingående.  

Sådana studier görs ofta vid studering av processer och förändringar och som har som mål att 

gå in på djupet för att kunna ta fram dem utelämnade detaljerna om ett visst fenomen. 

Målsättning är då att belysa det generella genom att se på det specifika, vilket innebär att man 

kan närma sig sitt intresseområde som möjligt, genom direkt observationer i naturlig miljö 

och dels genom subjektiva faktorer som tankar, känslor och önskningar. Fallstudier är bra om 

informationen skall dömas utifrån trovärdighet. 

 
6.4.2 Surveyundersökning 

 
Surveyundersökningar görs oftast på större avgränsad grupp, där tas i regel frågeformulär 

eller intervjuer till hjälp. Surveyundersökningar ger möjligheten att samla information om ett 

större antal variabler. Strategin är menad att täcka hela populationen, vilket inte riktigt möjligt 

därför görs representativa urval. Surveyundersökningar är mer lämpade för kvantitativ data 

som kan bli föremål för statistiska analyser. Denna typ av underökning svarar oftast på frågor 

så som vad, var, när och hur.34  

 

Forskningsresultat skall vara helst så generella som möjligt, för att man ska kunna exempelvis 

studera en grupp människor och därefter kunna generalisera resultaten till alla människor i ett 

                                                
34 Seymorur, Daniel T 1992 marknadsunderökningar med kvalitativa metoder, IHM Förlag AB)  
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samhälle som kan betraktas som jämförbara med den undersökta gruppen. Man tar ett 

stickprov ur populationen för att kunna generalisera resultatet till populationen.35 

 

6.4.3 Vår undersökning  
 

Författarnas strategiska val av undersökning blev en fallstudie vilket innebär att forskaren 

utgår ifrån ett helhetsperspektiv i ett specifikt företeelse och söker efter att få täckande 

information som gör att helhetsperspektivet blir djupgående. Forskningen fokuserar sig på att 

dra de generella relationsansatserna ifrån de redan befintliga teorierna.  

Författarna ämnar i denna uppsats studera en företeelse; att som partihandlare överleva på en 

reglerad marknad på långsikt. För att förstå denna företeelse, dess processer och förändringar, 

har vi inriktat oss på den fallstudiebaserade forskningen och därmed valt tre fall från 

verkligheten, Swedish brand, Prime Wine och Nordic Beverage group som kommer att 

användas som exempel för våra undersökningar och resultat. 

 
6.5 Urval 

 
För att kunna få fram kvantitativ data eller strukturera upp intervjuer är det viktigt att ett urval 

av populationen uträttas. Forskningen bör eftersträva att välja en metod där urvalet har stor 

sannolikhet att vara representativt för hela totalpopulationen. Urvalets storlek har stor 

betydelse, ju större urval desto mindre är risken att värdena avviker från motsvarande värden i 

hela populationen.36 När en undersökning ska göras kan det vara svårt att undersöka hela 

populationen man är intresserad av och det kan bli nödvändigt med urval. Urvalsgrupperna 

delas in i sannolikhetsurval respektive icke-sannolikhetsurval37. Till den första kategorin hör 

slumpmässigt och systematiskturval. Till den senare kategorin hör ändamålsenligt samt 

bekvämlighetsurval.  

 
6.5.1 Sannolikhetsurval38 

 
Enkelt slumpmässigt urval, är ett slumpmässigt urval av hela populationen. Det slumpmässiga 

urvalet ger en god representativitet då det antas vara ett snitt av hela populationen. 
                                                
35 Patel, Runa Davidsson bo 1994 Forskningsmetodikens grunder- Att planera,genomföra och rapportera En underökning,  

Studentlitteratur, Lund 
36 Lekvall , Per, wahldein, Claes 2001 Information för marknadsföringsbeslut, IHM Publishing, Göteborg 
37 Hartman, jan 1998 vetenskapligt tänkande, studentlitteratur, lund 208  

 
38 Patel, runa Davidsson bo 1994 Forskningsmetodikens grunder- Att planera,genomföra och rapportera en 
underökning, Studentlitteratur, lund 



 23

 

Systematiskt urval, här väljs helt enkelt ut individer systematiskt i listan över individerna i 

populationen, ett exempel på det är var tionde individ. 

 
6.5.2 Icke-sannolikhetsurval39 
 
Bekvämlighets urval, är när individer väljs som är lätt tillgängliga och medgörliga. Metoden är 

snabb och enkel men det finns risk för dålig representativitet. 

 

Ändamålsenligt urval, är då den eller de individer som väljs för ändamålet med undersökningen är 

de som sitter inne med kunskapen 

 

6.5.3 Vårt urval 
 

Författarna försökte göra ett representativt urval av dem inblandade partihandlare. En 

avgränsning i urvalet då det finns ett befintligt kontaktnät av 10 stycken partihandlare i 

Stockholm området.  

 

Ett slumpmässigt urval gjordes utifrån dessa tio till tre slutgiltiga partihandlare. Detta genom 

att vi skrev ner alla tio på små papperskort. Dessa las ner i en skål, där vi slumpmässigt 

plockade upp tre stycken. Vi ansåg att tre stycken partihandlare skulle kunna tillfredställa våra 

semi- strukturerade besöksintervjuver på ett djupgående sätt, utan att komplicera till 

situationen med �för mycket information� som endast leder till förvirring och försummande 

av det som relevant för att besvara vårt syfte. 

 
6.6  Intervju40 

 
En Intervju som datasamlingsmetod är effektivt då forskaren kan anpassa sina frågor till 

situationen.  Han/hon är i kontakt med respondenten och därmed erhåller en mer detaljerad 

data. Olika hjälpmedel så som en inspelnings bandare eller utformade frågeformulär kan 

underlätta intervjuaren för att spara den värdefulla informationen. Målet med intervjun är att 

få en ökad förståelse för fenomenet eller problemet, men nackdelen är att det kan bli 

tidskrävande och att det hänger på skicklighetens hos intervjuaren. 

                                                
39 Patel, runa Davidsson bo 1994 Forskningsmetodikens grunder- Att planera,genomföra och rapportera en  
underökning, Studentlitteratur, lund 
40 Denscombe Martyn, (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 
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6.6.1 Intervjumetoder41 
 
Forskaren bör ta hänsyn till flera punkter vid utformande av en intervju. Det hela måste börja 

med att det finns ett medgivande från intervjuobjektet att vilja deltaga i intervjuns samt att det 

utformas en struktur på intervjun. Forskaren kan använda sig av olika metoder för att 

strukturera upp en intervju, han kan bl.a. använda sig av antingen strukturerade, 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Detta för att ta kontroll över situationen och 

styra frågorna, så att de ingriper det forskaren vill undersöka. 

 

Strukturerade: Dessa intervjuer följer ett frågeformulär som sammanställs i förväg, och det 

finns uppgivnas svarsalternativ eller begränsade svarsalternativ. Detta för att kontrollera 

frågorna och svarens utformning. 

 

Ostrukturerade: Här utgår man inte ifrån ett frågeformulär och respondenten är fri att 

diskutera som han/hon önskar om det aktuella ämnet. Intresset ligger hos intervjuobjektets 

tankar. Forskarens uppgift är att introducera ett tema eller ett ämne, och därefter utvecklar 

respondenten sina idéer och svar. 

 

Semistrukturerade: Utgår ifrån en färdigställd mall eller lista med ämnen, som skall diskuteras 

och frågor som skall besvaras. Forskaren är inriktad på att vara flexibel gällande ämnenas 

ordningsföljd.  Med andra ord har man möjligheten och plats att utveckla svaren och 

tyngdpunkten ligger på att respondenten kan utveckla sina synpunkter och idéer 

 
6.6.2 Typer av Intervjuer 

 
Forskaren kan utföra intervjuer på flera sätt. De vanligaste är besöksintervjuer kallade även 

personliga intervjuer eller med hjälp av en telefon s.k. telefonintervjuer. Dessa metoder kan 

särskiljas på detta sätt. 

 
6.6.2.1 Besöksintervjuer42 
 
Personliga intervjuer har hög kvalitet på svaren. Frågorna kan ställas mer ingående och 

forskaren har även möjlighet att stimulera intervjuobjektet, att han/hon kan ge så kompletta 

                                                
41 Ibid. 
 
42 Dahmström Karin, (1996) Från Datasamling till rapport � att göra en statistik undersökning, andra upplagan, 
Student litteratur, Lund 
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svar som möjligt. Forskaren ställer ofta öppna frågor det vill säga att respondenten inte har 

färdiga svarsalternativ utan svarar med egna ord. Nackdelen är att svaren är svårare att 

tillhandahålla, intervjuerna är kostsamma och medför ett mer tidskrävande arbete.  

 
Riskerna med Besöksintervjuer kan medföra vissa effekter och därmed kan mätfel uppstå. 

Detta genom att forskaren omedvetet påverkar intervjuobjektet, så att resultatet förvrids. 

Dessa faktorer kan elimineras om man är medveten om effekterna genom hela intervjun.  

 
6.6.2.2           Telefonintervjuer43  
 
Vid telefonintervjuer är det vanligt med förberedelser av frågeformulären eller teman som ska 

diskuteras. Forskaren har möjligheten stimulera intervjuobjektet att svara så utförligt som 

möjligt. En telefonintervju får inte ta för lång tid och därför okomplicerade och begränsade. 

Denna metod är snabb och effektiv, därmed ett relativt billigt sätt att samla in data på. 

Nackdelen är att det kan bli opersonligt och intervjuobjektet fokuserar inte sig på intervjun 

eller att omgivande miljön kan vara av störande karaktär till exempel att det finns människor 

runt omkring respondenten. 

 

6.6.3 Vårt val av intervjuform 
 
Intervjuerna i denna uppsats bygger på semistrukturerad och till viss del standardiserad 

intervjuform. Intervjuerna utgick ifrån en färdigställd mall det vill säga en lista med ämnen 

som skulle diskuteras och frågor som skulle besvaras. Författarna var inriktade på att vara 

flexibla gällande ämnenas och frågornas ordningsföljd, eftersom vår kvalitativa undersökning 

med de tre valda företagen ägde rum under avslappande förhållanden tack vare att 

intervjuobjekten och informanten redan har en uppbyggd relation. Detta fick oss att besluta att 

ha en semistrukturerad intervjuform med endast ett fåtal fastställda frågor och låta samtalet 

�glida in� på det vi ville ha svar på. Valet av en semistrukturerad intervju berodde på att vissa 

saker kan vara känsliga att tala om när det varit mycket skriverier om den reglerade 

alkoholmarknaden i dagspress 

 

                                                
43 Dahmström Karin, (1996) Från Datasamling till rapport � att göra en statistik undersökning, andra upplagan, 
Student litteratur, Lund 
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6.7 Metodproblem 
 

För att en undersökning ska vara trovärdig, måste ett högt värde sättas på reliabilitet och 

validitet. Det är absolut viktigt att ha med en kritisk granskning men detta kommer att finnas 

vid slutskedet av vår uppsats. Nedan förklarar vi begreppen och vad det innebär. 

 
6.7.1 Reliabilitet 

 
Talar om undersökningens resultat, hur mätningarna ska vara tillförlitliga dvs. att det är en 

frånvaro av slumpmässiga mätfel44. Med detta menas att två undersökningar, som har samma 

syfte och samma metod ska ge ett identiskt resultat eller att undersökningsresultatet ska 

överensstämma, även om undersökningen upprepas av en annan eller samma forskare. Den 

talar också om hur pass neutral forskningen har varit i sina slutsatser. Om resultatet varierar, 

anses undersökningen ha en låg reliabilitet45.  

 
6.7.2 Validitet  

 
Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. Om 

huruvida informationen reflekterar verkligheten och sanningen. Validitet kan även definieras 

för giltighet och relevans.  Med giltighet menas den generella överensstämmelsen mellan teori 

och empiri. Relevans innebär hur väsentlig empirin är för studiens problemformulering. Den 

intervju frågor man har ställt bör ge svar och information som är relevant eller täckande för 

studien.46  

 

Det är viktigt att urskilja följande två aspekter, inre och yttre validitet. Den inre validiteten, 

fokuserar på hur begreppen och de mätbara definitionerna stämmer överens och att den kan 

bedömas utan att empiriska material har samlats in. Den yttre validiteten reflekterar hur det 

mätvärde som forskaren erhåller vid användandet av en operationell definition stämmer 

överens med verkligheten. Till skillnad från den inre validiteten går den yttre validiteten inte 

att bedöma utan vetskapen om hur empiriska materialet ser ut och har samlats in. Det är 

mycket svårt att te ställning om en undersökning är valid eller inte.47 

 

                                                
44 Thurén Torsten, (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB. Malmö 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Denscombe Martyn, (2000), Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 
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Det finns fem validitetskriterier inom den kvalitativa forskningen som författarna i denna 

uppsats har strävat efter att uppnå: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, 

konsistens och det pragmatiska kriteriet. 48  

 

Diskurskriteriet innebär att påståenden och argument klarar sig vid prövning mot alla andra 

alternativa påståenden och argument, som kan anföras om något. Visar sig analysen ha 

producerat resultat som inte andra finner avgörande svagheter hos, har arbetet haft en god 

kvalitet. 

 

Heuristiskt värde är då läsaren genom framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på 

ett nytt sätt. Det finns därmed ett krav på att den kvalitativa studien skall ge ett 

kunskapstillskott genom själva gestaltningen.  

 

Empirisk förankring handlar om överensstämmelse mellan verklighet och tolkning.  

 

Konsistens är ett kriterium som direkt kopplar tillbaka till hermeneutikens kriterier. En 

tolkning byggs upp av samspelet mellan del och helhet. Med delarna byggs innebörden i 

helheten upp, på samma gång som innebörden i varje del beror på helhetens innebörd.  

 

Slutligen så handlar det pragmatiska kriteriet om validitetskriterier som lägger vikt vid 

konsekvenserna av de resultat som åstadkommits i en kvalitativ studie. En aspekt av detta blir 

hur resultat ska kunna förmedlas till dess praktiker och tala om resultatens betydelse i 

verkligheten.49 

 

  

 

   

 

 
 

 

                                                
48 Starrin & Svennson (red.) 1994 
49 Ibid 
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7 TEORIER 
 
Utifrån våra intervjuer med tre partihandlare har vi tagit fram teorier som anses vara relevanta 

att använda för att belysa vår problemfrågeställning. Till en början kommer vi att beskriva 

Philip Kotlers Marknadsförings mix kortfattat, för att sedan förklara promotion mixen på ett 

mer grundläggande sätt. Avslutningsvis kommer vi att förklara de grundläggande skillnaderna 

mellan Transaktions- och Relationsmarknadsföring. Dessa teorier kommer sedan bindas ihop 

i en modell som vi kommer att redovisa nedan under vår teoretiska syntes där vi motiverar 

valet av teorier. För att slutligen skapa en modell under vår teoretiska referensram där vår 

teoretiska verklighet av problemet redovisas. 

 

7.1 Marknadsföringsmixen50 

 
Marknadsföringsmixen genomsyrar Philip Kotlers marknadsföringstänkande och är ett av de 

mest accepterade och ledande verktygen för marknadsförare både nationellt och 

internationellt. Denna mix tar upp Pris, Plats, Produkt och Påverkan. Nedan kommer dessa att 

förklaras, samt beskrivas på vilket sätt detta påverkar partihandlaren i sin marknadsföring. 

 

• Pris 

Detta är det pris som köparen av en vara får betala för en produkt eller en tjänst. För 

partihandlaren blir detta väldigt viktigt både vad det gäller inköp från tillverkaren för att 

kunna få de marginaler som krävs för att det ska vara lönsamt att erbjuda produkten vidare till 

försäljning. Samt för konsumenten då denna måste tycka att den gör ett bra köp för att köpa 

den produkt som partihandlaren tillhandahåller. Priset blir ett givet konkurrensmedel i och 

med detta. När konkurrensen hårdnar i denna bransch som kännetecknas av tillväxt finns 

möjligheten att nya partihandlare att anamma priset som en faktor för att ta marknadsandelar 

från de stora aktörerna. 

 

• Plats 

Eftersom egenförsäljning i butik inte är tillåtet enligt lag i Sverige är valet av plats för själva 

rörelsen inte av så stor betydelse. Men inom denna faktor ryms även andra aktiviteter som gör 

det möjligt för kunden att nå varan. Exempel på detta är vinmässor, events och tillgänglighet 

på restauranger. Detta är av mycket stor vikt för de mindre partihandlarna i och med deras 

                                                
50 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002. 
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begränsade resurser vad det gäller annonsering samt att deras relation till Systembolaget inte 

är uppbyggd på ett tillfredställande vis. 

 

• Produkt 

Detta är en beteckning för de varor och tjänster som företaget tillhandahåller marknaden. Det 

innebär att en produkt är allt som erbjuds på marknaden för att uppfylla ett behov hos kunden. 

I detta fall innefattar det alkoholhaltiga drycker såsom vin, starköl och sprit. Som vi tidigare 

nämnde, har de olika partihandlarna tidsbestämda kontrakt med de utländska tillverkarna och 

behovet att hitta en produkt som kan ge lönsam försäljning på den svenska marknaden är av 

avgörande betydelse. Med den ökade konkurrensen blir helhetsprodukten allt viktigare. För att 

nå målet krävs det att en image skapas kring produkten så att den särskiljer sig från 

konkurrerande produkter. 

 

• Påverkan 

Detta är på det sätt som företaget förmedlar sin marknadsföring till konsumenten och genom 

detta övertyga konsumenten att denne gör ett bra köp. Till detta hör annonser, sponsring och 

att få produkten att synas på �rätt� ställen och genom detta påverka konsumenten till köp. 

Detta kommer att vidareutvecklas under teorin promotionmix nedan.  

 

7.2 Promotionmixen  

 
I detta avsnitt beskriver vi de fem delarna i Kotlers Promotion Mix. Denna är en vidare 

utveckling på P: et �Påverkan� i marknadsföringsmixen. Vi har valt att visa en modell för att 

förtydliga detta. 

 

 

 

 

 

Personlig försäljning51 

Försäljning52 

Figur7.1, Promotionmixen 

                                                
51 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002 
52 Fill, Chris, marketing Communications, context, strategies and Applicartions, third edition 2002 
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• Försäljning53 
 

Personlig försäljning innebär att det är tvåvägskommunikation mellan kunden och säljaren. 

Försäljningen sker via personlig kontakt, vilket leder till att säljaren lätt kan anpassa sig till 

köparen och möta dennes förväntningar, samt ges en möjlighet att se vad kunden kommer 

efterfråga i framtiden. Det byggs i och med detta upp en personlig relation mellan köpare och 

säljare. Gummesson beskriver vikten av att bygga upp dessa relationer eftersom köp oftast 

genomförs med någon man redan känner till54. Säljaren ses som en representant för företaget 

kan enkelt visa upp nya produkter som kommit in i säljarens portfölj för kunden. 

Denna teori är aktuell för vår uppsats, då försäljning mot restaurang och Tax free till väldigt 

stor del sker via personlig försäljning. Denna marknad blir av än större vikt på grund av de 

mindre aktörernas brist på medel avsatta för marknadsföring. 

 

• Reklam55 
 

När man talar om marknadsföring i allmänhet är det kanske främst reklam som folk tänker på 

i första hand. Till reklam hör enligt Kotler annonser i tidningar, tv-reklam, flygblad, 

utomhusreklam, broschyrer och produktförpackningar med mera. 

 

Utmärkande för reklam är att det handlar om en envägskommunikation och det innebär att 

konsumenter inte kan föra en dialog eller ge direkt feedback till dem som står bakom 

erbjudandet. I det avseendet skiljer sig reklam från vissa typer av direkt marknadsföring. En 

annan skillnad mellan reklam och direkt marknadsföring är att den senare normalt riktar sig 

till en särskild individ till skillnad från reklam som är mer riktat mot en större målgrupp. Detta 

försvårar utformandet och möjligheten att få feedback på erbjudandet. Avsändaren måste då 

försöka förutse hur konsumenterna kommer att tolka reklamen. Det kan vara av stor vikt att 

den reklamen riktas mot uppfattar den på rätt sätt.  Det ligger ofta mycket tid och pengar 

bakom reklamkampanjer och att misslyckas resulterar i en dyrköpt erfarenhet.  

 

Om företaget lyckas att föra ut budskapet på ett tillfredställande vis i sin reklamkampanj, så är 

reklam ett effektivt sätt att marknadsföra sig med, inte minst kostnadsmässigt då många 

individer ofta kan nås till en relativt låg kostnad. Reklam kan också vara ett användbart 

                                                
53 Fill, Chris, marketing Communications, context, strategies and Applicartions, third edition 2002 
54 Gummesson, Evert, relationsmarknadsföring 4P till 30 R, 3 upplagan 2002 
55 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002. 
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redskap för att förmedla en särskild bild av ett företag eller en produkt. Detta kan vara viktigt 

på marknader, där det är svårt att differentiera produkter.  

 

De företag, organisationer etc. som använder sig av reklam för att marknadsföra sina 

produkter eller tjänster kan ha olika syften med detta. Kotler identifierar tre typer av reklam 

som kan sägas ha olika syften, och vilken typ som bör användas är bland annat beroende av 

var produkten eller tjänsten ifråga befinner sig i livscykeln. Handlar det om en ny produkt 

förekommer ofta informativ reklam. Syftet är då primärt att skapa efterfrågan och behov för 

en kategori produkter. Övertygande reklam används ofta när konkurrenssituationen är hård. 

Syftet med denna är att övertyga konsumenterna om att ett specifikt märke är att föredra 

framför andra liknande produkter. När det gäller produkter som är i mognadsstadiet på 

produktlivscykeln är syftet med reklam att påminna konsumenten att produkten finns. 

 

Reklam kan bli aktuellt för partihandlare tack vare den ändrade lagstiftningen på området. 

 

• Sales promotion56 
 

Enligt Fill används Sales Promotion i huvudsak för att öka försäljningen. Sales promotion 

innebär att konsumenten får en ytterliggare anledning att köpa produkten. Den vänder sig till 

konsumentens plånbok för att framkalla köp, tillskillnad emot annonsering som vänder sig till 

konsumentens hjärta och känslor. 

 

Kotler definierar Sales promotion som� Sales promotion seeks to offer buyers additional 

value, as an inducement to generate immediate sale�.57 

 

En annan aspekt av sales promotion är att den fungerar som en katalysator som snabbar på 

köp processen och maximerar försäljningsvolymen. Exempelvis kan företag använda ofta 

tidsbegränsade erbjudanden så som kuponger med ett utgångsdatum för att snabba på köp 

processen.  

 

En sista aspekt av Sales promotion är att den inriktas på en speciell målgrupp som anses vara 

speciellt viktig för just denna typ av marknadsföring.  

                                                
56 Fill, Chris, marketing Communications, context, strategies and Applicartions, third edition 2002 
57 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002 
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Enligt Kotler är Sales promotion uppdelat i tre underkategorier: 

 

• Konsumentpromotion 

• Branschpromotion   

• Promotion riktat till återförsäljarna. 

 

Konsumentpromotion är exempelvis sådana saker som varuprover, kuponger, storpack, 

tävlingar och demonstrationer. Gemensamt för dessa är att de riktar sig mot konsumenten. De 

är en del av Chris Fills pull-strategi som går ut på att produkten dras in på marknaden för att 

konsumenterna skall bli intresserade och efterfråga varan. 

 

Branschpromotion är däremot riktat till återförsäljarna. I denna kategori hittar vi bland annat 

inköpsrabatter, återförsäljartävlingar samt andra program utformade i syfte att uppmuntra 

återförsäljarna till att erbjuda varan till konsumenterna och dessutom göra extra 

ansträngningar för att sälja varan.  

  

Exempel på Sales promotion riktad mot återförsäljare, men även mot slutkonsumenter, är 

gåvor. Enligt Kotler kan gåvor användas för att uppmuntra någon att köpa en viss produkt. 

Den Sales promotion som är riktad till försäljarna har som syfte att få försäljarna att jobba 

hårdare och ge merförsäljning. I den här kategorin återfinns verktyg som bonusar, 

försäljningstävlingar med mera som sporrar till merförsäljning. 

 

Mässor och utställningar kan också klassas under Sales promotion och är unika på det vis att 

de på ett och samma plats, under en begränsad tid, kan samla en hel marknads köpare, säljare 

och konkurrenter. Mässor ger företag chansen att visa upp sina produkter samt låta potentiella 

kunder prova dem. Vidare ges ofta tillfälle att knyta kontakter med andra aktörer i samma 

bransch, vilket kan vara värdefullt. I många branscher finns mässor och utställningar som 

företag ges tillfälle att delta i, detta kan vara av stor betydelse vilka mässor som företag väljer 

att vara med på då exempelvis typ av besökare skiljer från mässa till mässa. 

 

I denna uppsats kommer vi att koncentrera oss på det de tre underkategorier av Sales 

promotion som Kotler nämner, detta på grund av att Svensk lag förbjuder visa delar av Sales 

promotion.  
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Konsumentpromotion kan bli aktuellt på mässor som är öppna för allmänheten, 

branschpromotions blir aktuellt i partihandlarens arbete i att synas på rätt restauranger och 

promotion riktad till försäljarna blir ett viktigt verktyg för att kunna få volym på marknader 

andra än systembolaget 

 

• Direkt marknadsföring58 
 
Direkt marknadsföring kan utformas på olika sätt, men gemensamt för de olika typerna 

är avsikten att föra marknaden direkt till kunden och inte tvärt om. Kunden slipper på så sätt 

själv uppsöka marknaden ifråga. Exempel på Direkt marknadsföring är: 

 

• Post och E-post utskick 

• Katalogutskick 

• Telemarketing 

• Dörrförsäljning 

• Home Shopping, exempelvis TV- shop 

 

Det finns en rad fördelar med denna typ av marknadsföring. En fördel som är generell och 

gäller alla typer av direkt marknadsföring är att man relativt lätt kan mäta resultaten, 

exempelvis hur många som svarar på ett postutskick till potentiella kunder. I samband med 

olika typer av direkt marknadsföring används ofta databaser. Databaser kan köpas, lånas eller 

byggas allt eftersom information samlas om konsumenterna.  

 

Telemarketing kan användas i olika syften. Det kan det användas i syfte att få nya kunder eller 

kontakta befintliga kunder för att exempelvis informera eller mäta hur pass nöjd konsumenten 

är. Till skillnad från många andra typer av direkt marknadsföring och reklam finns möjlighet 

att föra en dialog med kunden vid användandet av telefonförsäljning. Detta kan ge värdefull 

feedback som kan hjälpa till att exempelvis utforma eller omforma erbjudanden. Ett problem 

är dock att telemarketing kan uppfattas som påträngande när försäljare ringer upp en person i 

hemmet eller när han/hon är upptagen. Den ökade mängden telefonförsäljning resulterar 

också i att gemena man tappar trovärdigheten för försäljning via telefon. 

 

                                                
58 Smith PR, marketing communications, an integrated approach, third edition 2002 
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Post direkt till en konsument eller ett företag är en mycket vanlig typ av direkt 

marknadsföring. Trots att det kan vara kostsamt att via post nå eventuella kunder kan det bli 

billigare än annan typ av marknadsföring då de personer som söks kan nås. Detta kräver dock 

en väl fungerande databas som nämnts ovan. Vidare har post direkt till kunder eller potentiella 

kunder fördelen att meddelandet kan utformas på ett personligt sätt. På senare år har också e-

post blivit ett vanligt sätt att skicka ut information. Det är billigt och lätt att skicka till många 

adressater. Men precis som med vanlig post finns stora risker att mottagaren uppfattar denna 

typ av direkt marknadsföring som störande och påträngande. Ett annat orosmoment med E-

post utskick är den ökade mängden reklam E- mail från okända avsändare som kan innehålla 

virus som sänker prestandan på datorn. Dessa skickas ut till ett väldigt stort antal mottagare 

och försämrar trovärdigheten för seriösa E-post utskick. Detta förminskar chanserna att 

meddelandet kommer att läsas. 

  

Katalogutskick är en annan typ av direkt marknadsföring som är en variant av postutskick. 

Katalogerna kan vara i tryckt form, skickas via e-post eller i form av exempelvis en CD-skiva 

eller video. 

 

Dörrförsäljning innebär, precis som vid telefonförsäljning, att kunden har möjlighet att ge 

feedback. Denna typ av direkt marknadsföring är den äldsta, men även dörrförsäljning är 

förknippad med problemen som berörts ovan. Många uppfattar att det är påträngande när en 

främmande säljare ringer på dörren när denne är upptagen med annat som hör det privata livet 

till.  

 

Home shopping växer sig allt starkare, vi ser numera rena Tv-kanaler som har som affärsidé 

att erbjuda varor till försäljning. 

  

Direkt marknadsföring kan bli aktuellt för partihandlaren som har att med göra restauranger 

och Tax Free butiker men även vissa speciellt utvalda segment kan anses vara intressant för 

direkt marknadsföring. 

 
• Public Relations (PR)  
 

PR-aktiviteter och reklam kan många gånger vara svåra att särskilja. PR syftar till 

att skapa en positiv inställning till företaget och dess produkter. Det görs genom att bygga ett 

förtroende för företaget, vilket omfattar bland annat produkter, etiskt och moraliskt ansvar och 
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företagsimage. Först när marknaden har förtroende för företaget kan de, enligt börja arbeta för 

att på olika sätt öka sin exponering genom olika aktiviteter.59 

 

Gummesson definierar PR som� Public relations is the management function that identifies, 

establishes and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the 

various publics on whom its success or failure depends�.60 

 
Enligt Kotler har ansvarig för PR inom företaget fem ansvarsområden.61  

 

1. Pressrelationer: Presentera nyheter och informera om organisationen, samt få den att synas 

i bästa möjliga ljus. Här kan ett företags hemsida vara en viktig kommunikationskanal. 

 

2. Produktpublicitet: Åtgärder för att uppmärksamma allmänheten om att företaget och dess 

produkter existerar. Exempel på detta är att anordna så kallade events. Events kan vara 

tävlingar eller festliknande arrangemang i samband med att företag firar någon högtid eller att 

en ny produkt ska lanseras. Ett annat exempel är sponsring. Det är möjligt att sponsra i stort 

sätt vad som helst. Detta gör att det blir av stor vikt att analysera i detalj vilken målgrupp man 

vill nå och hur man når den med hjälp av sponsring.  

 

3. Företagskommunikation: Öka förståelsen för organisationen genom intern och extern 

kommunikation. 

 

4. Lobbying: Ha kontakt med regering och riksdag för att påverka lagar och regler. 

 

5. Rådgivning: Ge företagsledningen råd angående allmänna frågor och företagets image. 

PR har främst tre kvalitéer. För det första har PR hög tillförlitlighet eftersom det budskap som 

förmedlas kommer från fristående kanaler och är därför något som företaget inte har betalat 

för. Människor tenderar till att ha större förtroende för budskap som kommer från fristående 

källor. PR kan dessutom nå kunder som inte är beredda och personer som annars helst 

undviker annonser och försäljare. Till sist har PR också möjlighet att dramatisera ett företag 

eller en produkt. 

                                                
59 Smith PR, marketing communications, an intergrated approach, third edition 2002 
60 Gummesson, Evert, relationsmarknadsföring 4P till 30 R, 3 upplagan 2002 
61 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002 
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Gummesson skriver om vikten av en fungerande massmedial relation och hur redaktionell text 

är mycket mer trovärdigt än ett textmeddelande utskickat från källan till erbjudandet själv62. 

 

Public relations blir aktuellt för partihandlare genom att många produkter på marknaden är 

snarlika vilket kan kräva att rätt PR kan ge produkten en välbehövlig skjuts upp i 

försäljningsvolym. 

 

7.3 Transaktionsmarknadsföring63 Vs Relationsmarknadsföring64 

 

Relationsmarknadsföring innebär att säljaren ser kunden i ett långsiktigt perspektiv, där 

säljaren månar om att det byggs upp ett ömsesidigt förtroende mellan dessa två parter. Detta 

gör att kunden med stor sannolikhet kommer att återvända för återköp. För att bygga upp detta 

förtroende mellan säljare och köpare så utvidgar säljaren relationen till köparen till mer än 

bara själva försäljningen över disk. 

 

Transaktionsmarknadsföring innebär att man använder sig av marknadsföringsmixen som vi 

tidigare redogjort för, på ett sätt att varje köp ses som ett avslutat köp i jämförelse med 

relationsmarknadsföringen där köpet är början på en långsiktig relation mellan köpare och 

säljare. 

 

De olika verktyg som använd i dessa båda teorier skiljer sig åt på följande sätt:  

 

Verktyg för relationsmarknadsföring: 

• Nätverk - Man bygger upp ett nätverk av kunder för att stärka sin kundbas. 

• Relationer - Man ser vikten av att ha en bra relation mot kund. 

• Interaktion - Att förstå kundens behov och forma kundanpassade lösningar därefter. 

 

Verktyg för transaktionsmarknadsföring: 

• Produkt - Man erbjuder kunden det totala värdet av produkten, i detta ingår 

kärnprodukt, kringprodukt och tjänster 

                                                
62 Gummesson, Evert, relationsmarknadsföring 4P till 30 R, 3 upplagan 2002 
63 Kotler, Philip, Principles of marketing, third edition 2002 
64 Gummesson, Evert, relationsmarknadsföring 4P till 30 R, 3 upplagan 2002 
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• Pris - Man erbjuder kunden ett pris på produkten. 

• Plats - Den plats där produkten är tillgänglig för försäljning65 

• Påverkan - Hur man påverkar kunden till köp. 

 

Dessa två teorier är aktuella för oss genom att annonsering av alkoholreklam numer är tillåtet 

enligt svensk lag och ett alternativ för en partihandlare. Samt att relationsbyggande är 

nödvändigt för att skapa de relationer som är nödvändiga för att överleva på marknaden.  

 
7.4 Teoretisk syntes 

 

Vår problemfrågeställning lyder: vilka faktorer i marknadsföringsstrategin är viktiga för att 

små partihandlare skall kunna skapa efterfrågan för sina produkter på en reglerad marknad? 

Vi har valt ut ett antal teorier som vi vill tillämpa för att kunna om möjligt svara på denna 

frågeställning. Till en början så har partihandlaren två alternativ till att marknadsföra sina 

produkter detta genom att använda restauranger och Tax Free butiker som kanaler för sin 

marknadsföring. Detta kan vara lämpligt eftersom det är i dessa forum som partihandlarens 

produkter är till försäljning. På dessa två ställen finns möjlighet att påverka slutkonsument 

med rabatter samt skyltning av varan. De teorier som speglar detta är 

Relationsmarknadsföring, Marknadsföringsmixen och Promotionmixen. Ett andra alternativ 

som partihandlaren har är att försöka påverka slutkonsumenten direkt och genom detta skapa 

efterfrågan från den reglerade marknaden. Då är Transaktionsmarknadsföring samt delar av 

Promotionmixen aktuell.  Nedan följer en modell för att på ett enkelt sätt se sambandet mellan 

problemet och teorierna.   
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Figur7.2 Teoretisk syntes 

 
Möjligheten för de små aktörerna är att via tillämpning av promotion- och marknadsföringsmixen påverka 

konsumenten direkt. Det andra alternativet för dessa är att använda restaurang eller tax free som en kanal för 

att nå ut med sin produkt och där marknadsföra sina produkter. 

 

7.5 Teoretisk referensram 

 
I vår kvalitativa undersökning ska vi genomföra intervjuer med tre mindre partihandlare för 

att söka svar på de frågor vi anser behöver besvaras för att kunna svara på den oberoende 

variabeln, olika marknadsföringsstrategier. Den beroende variabeln är efterfrågan från 

Systembolaget och dess påverkan kan förändras genom den oberoende variabeln.  

 

Figur 7.3 visar vad vi sökt svar på för att kunna svara på den oberoende variabeln. Vi har 

frågat respondenten frågor som rör de utvalda teorierna och på så sätt försökt besvarat den 

oberoende variabeln. Figur 7.3 kan ses som en sammanställning av vårt semistrukturerade 
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frågeformulär för att på ett så tydlig sätt som möjligt visa vad vi sökt svar på i vår 

undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.3 Företagens strategier 

 

Grundförutsättningen är att det är en monopolmarknad och att målet för aktören är att uppnå 

lönsamhet genom att finna de strategier som gör det möjligt för denne att nå ut till 

slutkonsumenten och därmed uppnå en efterfrågan från systembolaget. 

 

Genom att slå ihop de teorier vi valt så har vi tagit fram en teoretisk modell (figur 7.4) som är 

specifik för just det problem som vi har som mål att utforska. Denna teoretiska modell 

kommer att vara ett viktigt verktyg vid analysen, där en jämförelse mellan empirin (vår egen 

undersökning) och den teoretiska modellen kommer att äga rum. I denna modell är det steg ett 

och två som är intressant för oss samtidigt som steg tre är en nödvändighet för att överleva på 

lång sikt.  

Företagens strategier? 

Marketing Mix 

Promotion mixen 

Transaktionsmarknadsföring 

 

Relationsmarknadsföring • Relationers styrka? 
• Graden av samarbete med andra?

• Priskänslighet? 
• Val av plats där ni vill 

synas? 
• Typ av annonsering? 
 

• Påverkan av lagändring? 

• Andel försäljning på restaurang och 
Tax Free? 

• Vikten av medial uppmärksamhet?
• Graden av DM? 
• Typer av sales promotion? 
• Material som skickas ut? 
• Vart skickas materialet? 
• Säljtävlingar internt? 
• Säljtävlingar externt? 
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Figur 7.4, teoretisk referensram 

 

Modellen visar tre steg som är av högsta vikt för att partihandlaren ska lyckas finna lönsamhet 

i sin rörelse. 

 

Steg 1. 

För att nå detta steg måste partihandlaren hitta vägar till att nå ut med sin kommunikation till 

slutkonsumenten och påverka denne till att efterfråga varan. Antingen via det strategier som 

genomsyras av relationsmarknadsföring (den gula rutan) eller via platsen för där produkter 

kan säljas, dock Ej via egen butik som är förbjudet. 

Steg 2. 

Detta behandlar hur partihandlaren bör ha för avsikt att komma in på den reglerade 

marknaden och via denna försäljningskanal få möjlighet till försäljning på denna marknad. 

Steg 3. 

Detta steg handlar om hur partihandlaren när dennes produkter finns till försäljning måste nå 

konsumenten med information om sina produkter för att få den volym som krävs för att få 

behålla produktens position hos och tack vare detta finns lönsamhet i sin rörelse. Här kan det 

bli aktuellt med transaktionsmarknadsföring. 
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8 Empiri 
 
8.1 Företagsinformation 

 

8.1.1 Swedish Brand66 
 
Swedish Brand AB bildades 1996 och är generalagent och distributör för vin, sprit och öl. 

Sätet är i Stockholm där finns lager samt kontor. Företaget har två anställda säljare i 

Stockholm samt en i södra Sverige. Företaget har nyligen minskat antalet anställda på grund 

av att man minskat ner sin produktportfölj på spritsidan och satsar numera på vin, champagne 

och en öl sort. 

  

Målet för företaget är att marknadsföra och sälja högkvalitativa viner från i huvudsak 

Frankrike samt asiatisk öl till Systembolaget och bättre restauranger. Företaget har en 

försäljning uppdelad så att närmare 60 procent av dess försäljning sker via Systembolaget och 

40 procent sker via restaurang. Företaget har två internationella storsäljare i sin 

produktportfölj dessa är Deutz Champagne och Asahi Beer. 

 
8.1.2 Prime Wine67 
 

Prime Wine Sweden AB är en relativt ny vinimportör på den svenska marknaden. Företaget 

bildades 2002 och har idag åtta stycken anställda. På kort tid har företaget lyckats bygga upp 

en framgångsrik verksamhet med flera världsledande producenter i produktportföljen.  

 

Företaget har medvetet koncentrerat sig på högkvalitativa viner och försäljningsfokus ligger 

på att sälja till Systembolaget samt till restauranger i Stockholm och Uppsala området. 

Grunden till deras framgång finns i medarbetarna enligt dom själva. De anser att de är ett ungt 

företag, men har ledande medarbetare med flerårig branscherfarenhet, såväl från inköp som 

försäljning och logistik.  

 

Företagets försäljning är fördelad så att 75 procent sker via systembolaget och 25 procent via 

restaurang. Företaget har ingen försäljning på Tax Free. 

 

                                                
66 www.swedishbrand.se 
67 www.primewine.se 
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8.1.3 Nordic Beverage group68 
 

Nordic Beverage Company är privatägt, företaget opererar I Danmark, Sverige, Norge och 

Finland. Företaget ser sig själv som ett företag som följer trender, söker innovativa 

produktslösningar samt att företaget fokuserar på att kunna tillfredställa det konsumenten 

efterfrågar. Sedan starten o januari 2002 har försäljningen tredubblats och numera har 

företaget tolv anställda. 

 

Nordic Beverage Company summerar sin marknadsföring på följande sätt; 

• alkoholhaltiga drycker ger njutning och positiva erfarenheter för miljoner av vuxna i 

Norden och runt om i världen.  

• produktens utseende, namn och förpackning måste motsvara det som efterfrågas i det 

land där produkten säljs. 

• under inga omständigheter ska deras märke eller marknadsföringsaktiviteter 

uppmuntra till oansvarsfull förfriskning av alkohol. 

 

Företaget har ingen försäljning på Tax Free men följer genomsnittet med 90 procent av 

försäljningen på Systembolaget och 10 procent genom annan kanal i deras fall, restaurang. 

Företaget har för avsikt att arbeta långsiktigt och kontinuerligt ha en ärlig kommunikation till 

Systembolaget. I Sverige är företaget mer inriktat på vin än i de andra nordiska länderna detta 

på grund av att försäljning av andra produkter i produktportföljen är mer dominerande i dessa 

länder. Konkurrensen är stenhård betonar Margareta Lundeberg försäljningschef i Sverige för 

Nordic Beverage Company. Företaget ser positivt på framtiden och planerar att både 

nyanställa och flytta fram sina positioner på den nordiska marknaden. 

 

8.2 Undersökningen 

 

Intervjuerna ägde rum under vecka 15 år 2005 i Stockholm. Intervjuerna skedde med Dan 

Norstrandh Sales manager på Prime Wine, Mårten Boreson Managing Director, Swedish 

Brand och Margareta Lundberg, Sales manager Sweden på Nordic Beverage Company. 

 

                                                
68 www.nbeverage.com 
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Nedan kommer intervjuerna redovisas, där varje företags redovisas för sig. Dessa svar 

kommer sedan att användas i analysen, där vi har för avsikt att utvärdera respondentens svar 

på de variabler vi söker svar på. 

 

8.2.1 Swedish Brand 
 
Företaget har inte påverkats av lagändringen, Mårten tycker inte det är aktuellt för företaget i 

dagsläget att annonsera i press. Men säger Mårten �vill någon av våra producenter in i och 

annonsera så kan vi tänka oss att ställa upp med en del av kostnaden�. Vidare frågade vi hur 

företaget ser relationer med samarbetspartners, där svarade han att företaget jobbar 

kontinuerligt med att stärka relationen med media, Systembolaget och nya producenter. 

Kontakten med journalister ser Mårten också som väldigt viktig. 

  

Företaget deltar i mässor och ser detta som en viktig kanal för sin marknadsföring. Vidare så 

är restaurang en viktig kanal där företaget kan exponera sina produkter på väl synliga hyllor i 

barer och vikten av att ha viner som är representerade i diverse restaurangers vinlistor. Mårten 

menar att mycket av den marknadsföring som företaget gör sker via ett samarbete med 

producenten och att företaget styrs en del av detta i sitt val av kanal för att marknadsföra 

produkten.  

 

Företaget har sin försäljning uppdelad på 60 procent försäljning via Systembolaget och 40 

procent via restaurang. Redaktionell text är av stor vikt enligt Mårten och företaget ser 

restauranger och media som den viktigaste kanal för att visa upp företagets produkter. 

Pressreleaser skickas ut med nyheter och information om produkter och företaget skicka ut 

som informationsblad och produktkataloger till restauranger. Journalistprovningar är en 

intressant sätt att bygga upp relationen med media och samtidigt få en möjlighet till utrymme i 

detta medium säger Mårten. Företagets säljare har ett stort ansvar i försäljningen mot 

restaurang tack vare att företaget inte har för avsikt att skriva avtal med restauranger. 

Säljtävlingar är inte aktuellt vare sig extern eller internt. 

 

8.2.2 Prime Wine 
 
Prime Wine anser inte att det direkt påverkats av lagändringen detta på grund av att det enligt 

Dan behövs säljas väldigt stora mängder vin för att annonsen skall betala sig. Han sa dock att 

företaget inte ser det som uteslutet att annonsera i framtiden om det finns produkter i 
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portföljen som har kapacitet att nå dessa nivåer. Vad det gäller relationer med 

samarbetspartners svarade Dan att företaget försöker att kontinuerligt stärka relationen med 

media och Systembolaget på grund av den betydelse en bra relation med dessa är. Han 

förklarade för oss att relationen till producenter fanns redan när företaget startade, tack vare 

den branscherfarenhet som redan fanns hos de anställda.  

 

Priset är en viktig konkurrensfaktor enligt Dan, han beskrev 69 kronor som en magisk gräns 

på Systembolaget, när priset överstiger denna nivå sjunker försäljningen drastiskt. Företaget 

deltar i de mässor som är av stort intresse för deras produkter, Dan betonade att mässor inte är 

en så viktig kanal på grund av den kostnad det medför att genomföra en utställning. Det finns 

även vindagar där olika länders viner ställs ut och visas upp för restauranger och media, dessa 

vindagar är oftast av stort intresse för tillverkaren som mer eller mindre tvingar företaget att 

delta. Restaurang var enligt Dan den enklaste kanalen för marknadsföring men media är 

däremot den viktigaste 

 

Företaget har cirka 75 procent av sin försäljning på Systembolaget och 25 procent på 

restauranger. Prime Wine arbetar med pressreleaser för att nå media och restauranger med 

produktnyheter, vidare så skickar företaget ut ett nyhetsbrev via e-post till konsumenter som 

är anmälda via företagets hemsida. Katalogutskick med nyheter och erbjudanden skickades 

kontinuerligt ut till restauranger. Sales promotion mot konsument användes självklart på de 

mässor där detta är tillåtet. Interna säljtävlingar är inte aktuella för företaget. Externa 

säljtävlingar används kontinuerligt i arbetet med att skapa merförsäljning av företagets 

produkter på restauranger 

 

8.2.3 Nordic Beverage Company 
 
Företaget har inte påverkats av den förändrade lagstiftningen i och med att annonsering i 

dagspress inte är aktuell. Margareta förklarade att företaget kontinuerlig för en dialog med 

Systembolaget och försöker bygga upp en relation med dem. I övrigt berättade hon om vikten 

att ha en fungerande relation med producenter för att i framtiden kunna vara med och påverka 

mer angående förpackningar, smak och vilken profilering som producenter söker av 

produkten. En stark relation med producenter ger också en fördel när producenten tar fram 

nya produkter efter nya marknader och delning av kostnader för marknadsföring och 

utveckling kan ske. 
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Priset ser Margareta inte som en konkurrensfaktor. Hon betonar hellre vikten av att synas på 

rätt ställe. Hon berättade om vikten av att vara en självklar del av mässor som handlar om 

alkohol. På grund av att företagets portfölj innefattar alkoläsk och att detta är en trolig 

framtida viktig del av försäljningen enligt Margareta. Företaget väldigt intresserade av att få 

möjlighet att synas även på events som inte är rent alkoholrelaterade. 

 

Nordic Beverage Company har en andel med 90 procent av sin försäljning via Systembolaget 

och 10 procent på restaurang. Företaget har ingen försäljning på Tax Free. Företaget såg 

direkt marknadsföring som en viktig kanal, man skickade bland annat ut kataloger till 

restauranger och nyhetsblad till privatpersoner som man såg som potentiella kunder. Utskick 

till media var en självklarhet enligt Margareta och att kontinuerligt informera media via 

pressreleaser om nyheter. Sales promotion kan bara användas i begränsat mängd tack vare 

svensk lag men restauranger var en part som man har för avsikt att erbjuda rabatter till. 

Inriktningen på vin gör att restaurang blir en bra kanal att testa sina produkter på för att se hur 

konsumenten upplever deras produkt. De ser också en fördel i att använda restaurang som en 

viktig kanal och det är att minnet av vilket vin gästen drack till maten är starkt samt att om 

utbildad serveringspersonal rekommenderar deras vin gör det att konsumenten uppfattar 

produkten som en kvalitets produkt. På mässor där provsmakning av alkohol är tillåtet 

tillämpade företaget detta. Säljtävlingar är inte aktuellt enligt Margareta, hon menade att 

företaget är så pass litet att �alla måste göra sitt bästa för att företaget skall lyckas�. 
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9 Analys 
 

I denna analys kommer vi att hänvisa till vår teoretiska referensram och se om vi fått svar på 

vilka strategier de olika företagen valt. Genom deras val av strategi hänvisa till vår teoretiska 

referensram och se om vi får svar på den oberoende variabeln som vi hade för avsikt att mäta.  

 

9.1 Transaktionsmarknadsföring 

 

De variabler vi sökte svar på var om respondenterna blivit påverkade av den förändrade 

lagstiftningen om annonsering av alkohol. De sa sig inte blivit påverkade av den förändrade 

lagstiftningen. Det lämnades dock en öppning för framtida annonsering i detta medium när 

produktportföljen växt sig starkare 

 

Vi tror oss se att transaktionsmarknadsföring blir ett medel för en partihandlare om delar av 

dennes produktportfölj riktar sig mot ett segment som man tror sig kunna påverka genom 

detta verktyg. Detta ter sig dock inte aktuellt för de mindre partihandlarna så länge det inte har 

en etablerad efterfrågan uppbyggd. Detta på grund av att de besitter begränsade ekonomiska 

resurser samt en mindre produktportfölj. 

 

9.2 Relationsmarknadsföring 

 

De variabler vi sökte svar på här var graden av samarbete och relationers styrka. Alla tre 

tillfrågade företag såg det som att en fungerande relation till systembolaget är av mycket stor 

vikt, fast medgav att det tar tid att bygga upp en sådan. Graden samarbete mellan leverantörer 

är inte speciellt stort bland de små. Relationen med media och med producenter var en annan 

viktig relation som var av väsentlig vikt för samtliga av de tillfrågade. De tillfrågade ansåg att 

relationsbyggande genomsyrade de flesta valen av strategi. 

 

Detta visar tydligt den starka position systembolaget har och hur de stora aktörerna har en 

väldigt stark fördel gentemot de små. Nämnas bör även de tydliga tecken på att redaktionell 

text har en stor genomslagskraft på försäljningen via systembolaget och det produkter som 

finns representerade där. 

 



 47

9.3 Marketing mix 

 

De variabler vi har för avsikt för att redovisa här är priskänslighet hos produkterna, val av 

plats där företaget vill synas och typ av annonsering. Två av företagen såg inte sina produkter 

som priskänsliga. Prime Wine var däremot väl medvetna om slutkonsumentens 

prismedvetenhet när denne köper sina produkter. Detta ses dock endast som en 

konkurrensfaktor när det handlar om rena volymprodukter. Samtliga företag såg restaurang 

som en väldigt viktig kanal att synas i tack vare den kvalité som genomsyrar en bra 

restaurangs produkter och service. Vikten av produktprofilering var viktigare för Nordic 

Beverage Company än för de andra två respondenterna tack vare att företaget har för avsikt att 

vara nytänkande i sina produkter och skilja dessa från mängden, detta vill företaget också ska 

genomsyra dess marknadsföring. Annonsering sker idag endast av Prime Wine och då i valda 

livstilsmagasin där deras produkter exponeras för det segment företaget har för avsikt att nå. 

Samtliga ansåg att valet av plats är otroligt viktigt eftersom alkohol är en produkt där den 

totala upplevelsen av produkten är av stor vikt.  

 

En sammanfattning av detta är att priset inte är en konkurrensfaktor för något av de tillfrågade 

företagen så länge de inte har produkter som är storsäljare på systembolaget. Företagen ser 

vikten av att synas på mässor och restauranger som den viktigaste kanalen för 

marknadsföring. 

 

9.4 Promotionmixen 

 

Promotionmixen såg vi som den viktigaste av dessa teorier och har därför här ett stort antal 

variabler som vill ville ha svar på för att kunna svara på den oberoende variabeln. De varibler 

vi söker svar på är: andel försäljning på restaurang och Tax Free, vikten av massmedial 

uppmärksamhet, graden av Direkt Marknadsföring, Typer av Sales promotion, typ av material 

som skickas ut, vart materialet skickas ut och om företagen använder sig av säljtävlingar 

externa och internt. 

 

Samtliga av de tillfrågade såg konkurrensen som stenhård mot de stora aktörerna om att synas 

i rätt medier som tidningar och tv. Möjligheten att synas i redaktionell text på vinprovningar 

eller rekommenderas i tv program där vin diskuteras är alltså av mycket stor vikt. Ett exempel 
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kan sägas att det vin som rekommenderas i morgon Tv mångdubblar sin försäljning under 

samma vecka som detta visas.  

 

När det gäller direkt marknadsföring skickade samtliga tillfrågade kontinuerlig ut 

produktkataloger till restauranger med erbjudanden och information om nya produkter. De 

såg detta som ett enkelt sätt att se en första respons för en produkt i och med att det är så lätt 

att läsa av mot försäljning till restaurangen. Nordic Beverage skickade även ut reklam till 

köpstarka privata konsumenter med information om nyheter på produktsidan. Som vi nämnde 

ovan angående vikten av redaktionell text så skickas självklart information ut till media i detta 

syfte. 

 

Samtliga tillfrågade försökte kontinuerlig synas på mässor, det såg detta som en viktig 

inkörsport mot konsument när denne beviljades inträde och till restauranger på så kallade 

restaurangmässor. Vidare är mässor en bra möjlighet att smyga runt och lyssna på vad de 

olika konkurrenternas nyheter och bygga kontaktnät med tillresta producenter.  

 

Säljtävlingar intern var inget som någon av de tillfrågade sysslade med på grund av de fåtal 

anställda och att merförsäljning gagnade hela företaget och var därmed en självklarhet. 

Externa säljtävlingar använde sig Prime Wine av när en viktig producent vill öka sina 

marknadsandelar inom låt oss säga restaurang. I dessa fall ordnades säljtävlingar för att 

motivera restaurangpersonalen till merförsäljning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa företag inte är i behov av att erbjuda anställda 

speciella bonusar utan det är en själklarhet att alla �drar sitt strå till stacken� tack vare den 

ringa storlek företaget har. Vidare kan man se att mässor mot konsument, producent och 

restauranger har väldigt stor betydelse för samtliga respondenter. Inriktningen på 

produktportföljen beslutar på vilka mässor de olika företagen deltar i. Lyckad PR ses nästan 

som en förutsättning för att företaget skall lyckas nå riktigt stora volymer på systembolaget 

men samtliga tillfrågade var medveten om den enorma konkurrens som råder i kampen om 

redaktionell text och försökte kontinuerlig bygga på den relationen.  
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10 Resultat 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att genom en kvalitativ fallstudie analysera och utvärdera 

vilka marknadsföringsstrategier tre mindre parihandlare inom vin och sprit sektorn använder 

sig av för att skapa efterfrågan från systembolaget. 

 

För att få svar på vilka marknadsföringsstrategier som partihandlarna använder för att nå ut 

med sin marknadsföring tycker vi oss fått en sammanstämmande bild av. Dessa är: 

 

• Försäljning via restaurang 

Denna strategi lämpar sig mycket bra för de mindre leverantörerna genom att personlig 

försäljning till restaurangen medför att relationen dem emellan byggs upp och på sikt kan 

partihandlaren presentera fler produkter i sin portfölj som kan intressera restaurangen. Detta 

är också ett utmärkt sätt att synas genom att flaskan exponeras på hyllorna alternativt i 

dryckesmenyer. 

 

• Synas i redaktionell text 

Precis som Gummesson sa, så är vikten av redaktionell text enorm och trovärdigheten mycket 

större. Detta visar sig genom att de drycker som presenteras i Tv och tidningar får en ökning 

av efterfrågan. Konkurrensen här är dock stenhård tack vare att alla vet vikten av den. 

 

• Mässor och vindagar 

Här kan partihandlaren synas mot branschfolk, restauranger, press och extra intresserade 

privatpersoner. Detta forum ger också en möjlighet för aktören att förklara sin produkts 

styrkor gentemot andra konkurrenter. 

 

• Bygga en relation till Systembolaget på lång sikt 

Det är efterfrågan via kanal som eftersöks för långsiktig lönsamhet. En tidskrävande med 

nödvändig process även för den minsta aktören. 

 

• Direkt reklam via katalogutskick och informationsblad 

Partihandlaren skickar ut information om sina produkter på detta vis. Det bör tänkas på att 

direktreklam hem till privatpersoner ej är lagligt utan det är mer ämnat mot restauranger och 



 50

intresserade företag. E-post utskick utnyttjas i stor skala där partihandlaren förmedlar info till 

privatpersoner över arton år. 

 

• Säljtävlingar mot restaurang  

Detta utnyttjas och är ett effektivt sätt att �sporra� restaurangpersonal till merförsäljning av 

företagets produkter.  

 

11 Slutsats 
 
Vår problemfrågeställning lyder vilka faktorer i marknadsföringsstrategin är viktiga för att 

små partihandlare skall kunna skapa efterfrågan för sina produkter på en reglerad marknad? 

Vi har i vår teoretiska referensram visat de teorier som är lämpliga att sammanbinda för ett 

eller flera lyckade strategival i marknadsföringsprocessen. De partihandlare som var med i vår 

undersökning använde sig av relativt likartade metoder för att nå ut med sitt erbjudande och 

på så vis skapa en efterfrågan på den reglerade marknaden. De som visar sig lämpligt för 

partihandlarna är att bygga relationer med restauranger, serveringspersonal, Tax Free butiker 

samt media. Detta för att skapa en relation mellan produkten och den som förmedlar 

erbjudandet vidare till slutkonsumenten.  Partihandlarna måste vidare tänka på att hitta vägar 

där det kan kommunicera med slutkonsument utan att bryta mot lagen. De utnyttjar olika 

typer av Sales Promotion för att lyckas med detta.  

 

Avslutningsvis kan sägas att partihandlare är väldigt beroende av vilken produktportfölj de 

har. Styrkan på de olika varumärkena styr till stor del vilken typ av strategi som den specifika 

produkten kräver. Beroendet från producenten är också något som partihandlaren måste tänka 

på eftersom ett visst märke har för avsikt att framställas på ett visst sätt världen över så även i 

Sverige, detta begränsar valet av strategi för marknadsföringen. 

 

12 Slutdiskussion 
   

Vi har tagit del av hur lagen sätter begränsningar på en reglerad marknad och det är 

därigenom ett problem för mindre aktörer att lyckas med sitt strategival. Mindre partihandlare 

har dock sett kanaler som kan utnyttjas utan att företaget överskrider vad som är lagligt enligt 

Sveriges Rikes lag. De har därmed lyckas att till viss del skapa en efterfrågan för sina 

produkter. Vi anser dock att detta är en kortsiktig lösning för partihandlaren eftersom så länge 
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marknaden är reglerad kommer den aktör som äger rättigheterna att dominera marknaden att 

ha total kontroll över de mindre.  

 

Mindre partihandlare blir väldigt känsliga mot konjunkturer eftersom restaurang är en sådan 

betydande kanal i deras strategi att nå ut till konsument. Restauranger tenderar till att inrikta 

sig mot avtalskunder när det saknas gästunderlag för att få likviditet på kortsikt vilket ger de 

stora etablerade aktörerna ett försprång mot de små.  

 

Antalet partihandlare i Sverige i dag kommer enligt vår uppfattning sannolikt att minska på 

sikt och ett flertal större aktörer kommer att bildas genom sammanslagning för att på så sätt få 

kontroll över de starka varumärkena på den svenska marknaden. Så länge lagen inte ändras så 

har dock de mindre möjligheten att finna lönsamhet på kort sikt genom de strategier som vi 

beskrivet i vår uppsats, men ändras lagen kan de mindre partihandlarna få stora problem att 

överleva både på kort och på lång sikt enligt vår uppfattning. 

 

13 Förslag till framtida forskning 
 
Vi vill här ge några förslag till framtida forskning inom ämnet marknadsföring för 

partihandlare på en reglerad marknad. Vi anser att det vore intressant att få läsa mer ingående 

forskning om vad som kan hända med partihandlarna om monopolet i Sverige släpps. Hur 

skulle de mindre drabbas? Vidare har vi ett stort intresse att få möjligheten att ta del av 

forskning som handlar om hur en avreglering av försäljning i butik skulle drabba 

systembolagets butiker. Vi intresserar oss för dessa två tack vare att vi fått möjligheten att 

tagit det av information som säger att de stora aktörerna på marknaden inte vill att monopolet 

skall avskaffas i Sverige samtidigt som stora detaljister som Ica vill att det skall avskaffas för 

att de skall få möjligheten att spänna sina muskler även på denna marknad. 

 

14 Kritik granskning 
 

Vi har haft för avsikt att fått en så trovärdig reliabilitet som möjligt, vi tycker oss att den är 

tillförlitlig men samtidigt skulle den nog bli klart bättre om fler företag hade varit med i 

undersökningen. Detta eftersom företag väljer marknadsföringsstrategier olika efter vilken 

produktportfölj de besitter vid tillfället för intervjun. Vidare finns det en möjlighet att de 

tillfrågade har förklarat sina strategier som mer lyckade att dessa i verkligheten är för att visa 

en så positiv bild av företaget som möjligt.  
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Det är ännu vid uppsatsens färdigställning och publicering, svårt att helt utvärdera uppsatsen 

validitet utifrån diskurskriteriet, då den slutliga analysen och slutsatserna ännu inte haft 

möjlighet till kritik. Uppsatsen har dock under arbetets gång granskats och författarna har 

fortsatt att arbeta efter handledarnas rekommendationer till förbättringar samt utvecklat det 

som ansets vara bra. Att uppsatsen har ett heuristiskt värde genom att ha bidragit till ökad 

kunskap inom alkoholmarknadsföring, är författarnas förhoppning, då ett bidragande till ett 

kunskapstillskott alltid är ett utav syftena med forskning. Liksom diskurskriteriet, skall och 

bör dock även uppsatsens heuristiska värde utvärderas av utomstående. Uppsatsens empiriska 

förankring och konsistens, anser författarna att vara god. Vad beträffar det pragmatiska 

kriteriet så är resultatet av studien, liksom hela uppsatsen, en offentlig handling och kan 

tillgås via Företagsekonomiska Institutionen på Södertörns Högskola. För övrigt är 

möjligheterna att förmedla resultaten till allmänheten eller forskare på området, begränsade 

till författarnas egna initiativ till att sprida resultaten vidare.    

 

14 Figurförteckning 
 
- Figur 6.1, metodträd 

- Figur 7.1, Promotionmixen 

- Figur 7.2, teoretisk syntes 

- Figur 7.3, företagens strategier 

- Figur 7.4, teoretisk referensram 
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