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Förord 

 
Ett stort tack till Wannborga Vin & Lamm, Norrtelje Brenneri samt Gute Vingård som gjort 

denna uppsats möjlig! Vi uppskattar deras engagemang och samarbetsvilja som har satt en 

alldeles speciell prägel på undersökningen. Vi önskar dem lycka till i framtiden! 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Eron Oxing samt alla som kommit med givande 

synpunkter under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Farkas   Thomas Jacobsson
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Abstract 

 

Introduction 

Wine and alcohol manufacturers are since the deregulation of the government monopoly in 

1995, able to freely establish on the Swedish market. This means that the companies are 

allowed to manufacture and distribute alcoholic beverages. The government owned company, 

Systembolaget has become a very important marketing and distribution channel for these 

small newly established companies. Through this channel small manufacturers are able to get 

great exposure of their products. This is of great importance because the small manufacturers 

do not have the financial benefits that bigger and more established companies have. Well 

established company brands and broader connections leads to greater sales and the bigger 

companies are able to handle variations in the market better than the smaller (companies) 

ones. There are still restrictions regarding marketing and distribution of alcoholic beverages. 

This has become a difficult problem for the small manufacturers. In order to survive on the 

market small manufacturers need to get a better opportunity to compete with and distribute 

their products to the end consumer. 

 

Purpose 

The aim and main purpose of this study is to analyse and evaluate which obstacles that affect 

small wine and alcohol manufactures competitive ability. In this case study three small 

manufacturers will participate, Wannborga Vin & Lamm, Norrtelje Brenneri and Gute 

Vingård. 

 

Conclusion 

At the end of this study a conclusion has been drawn that restrictions and laws regarding 

establishment has become a great obstacle for small manufacturers. The monopoly in the 

detail trade of alcoholic beverages affect small manufacturers sales negatively. A permission 

to be able to sell alcoholic beverages directly to the end consumer would be a great 

opportunity for small manufacturers. The brand of a product is of great importance. The small 

manufacturers should start building a product brand by including and using the whole 

company as a way of marketing and building a brand. This way a greater perceived value will 

be added to the product and it will be easier to satisfy the end consumer.  
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Sammanfattning 

 
Bakgrund 

Det råder sedan 1995 etableringsfrihet på den svenska vin- och spritmarknaden. Detta innebär 

att företagare som uppfyller vissa kriterier fritt får tillverka och distribuera alkoholhaltiga 

drycker. Systembolaget är en ytterst viktig försäljningskanal för dessa vin- och 

sprittillverkare. Det är genom denna kanal företagen får stor exponering av sina varor till 

slutkunden. Det är framförallt de små företagen som är i störst behov av denna kanal då de 

inte har stordriftsfördelar. Större företag har mer kapital och hanterar förändringar i 

marknaden bättre. Etablerade varumärken och större kontaktnät bidrar till en högre 

försäljning. Detta leder till att de större företagen är mindre beroende av Systembolaget som 

försäljnings- och marknadsföringskanal. Problemet ligger i att företagen med enkla medel får 

etablera sig på marknaden men regleras därefter hårt i marknadsföringen och distributionen av 

produkterna. För att de små tillverkarna ska kunna överleva på längre sikt måste de få bättre 

möjligheter att konkurrera och nå ut till konsumenterna. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera vilka hinder som påverkar små vin- och 

sprittillverkares konkurrensförmåga. I uppsatsen kommer tre små svenska företag medverka. 

Fallstudier har genomförts på Wannborga Vin & Lamm, Norrtelje Brenneri samt Gute 

Vingård. 

 

Slutsats 

Slutsatsen blir att det finns ett regelverk med lagar som begränsar och försvårar etablering och 

konkurrensförmåga för tillverkarna. Systembolagets detaljmonopol påverkar företagens 

lönsamhet och merförsäljning negativt men ett tillstånd för gårdsförsäljning skulle innebära en 

möjlighet att konkurrera utan att monopolet inverkar på samma sätt. De företag som har 

möjlighet bör utnyttja hela verksamheten till exempel genom en egen restaurang, ett 

vandrarhem eller en gård för att marknadsföra sig ut till kunden. Genom att fokusera mer på 

att marknadsföra hela verksamheten kan företagen locka till sig besökare som i sin tur får upp 

ögonen för vin- och spritprodukterna. På detta sätt bygger de upp ett namn samt skapar 

mervärde för kunden genom att erbjuda en helhet.
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Begreppsdefinitioner 
 
Ordinarie sortiment:  Systembolagets ordinarie sortiment har en fast del och en tillfällig del. 
Den fasta delen tillgodoser kundernas krav på långsiktighet, trygghet och kontinuitet. Varje år 
lanseras ca 200 artiklar uppdelat på två tillfällen i den fasta delen. Dessa artiklar är 
garanterade 12 månaders liggtid. Två gånger per år utvärderas sortimentet för att bland annat 
säkerställa att de mest efterfrågade produkterna når flest kunder. Här lanseras också ett antal 
nyhetsartiklar utvalda av en konsumentpanel. 
 
Beställningssortiment:  Förutom det ordinarie sortimentet finns ett beställningssortiment. Här 
kan alla godkända dryckesleverantörer välja att lägga sina produkter, så länge de uppfyller de 
krav gällande lagar och förordningar. Dessa produkter är inte bedömda av Systembolagets 
provningsgrupp. Vid en kundbeställning tar butiken in produkten eftersom sortimentet 
lagerförs av leverantörerna själva. 
 
Vin & Sprit:  Vin & Sprit bildades 1917 för att staten skulle få kontroll över 
alkoholhanteringen i Sverige. Monopolet på marknaden gällde tillverkning, import, 
partihandel och export av alkoholhaltiga drycker. Detta upphörde 1995 då Sverige gick med i 
EU. V&S är statligt ägt och lyder under finansdepartementet.   
 
Partihandlare: Partihandel eller grosshandel, är handel med hela partier av varor mellan 
producenter (eller importörer) och butiker. 
 
Detaljhandel: Försäljning av varor i små kvantiteter till de slutliga konsumenterna i t.ex. en 
butik.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till de problemområden som vi vill belysa 

i denna  undersökning. Bakgrunden kommer sedan utmynna i en problemdiskussion och syfte. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige råder en delad uppfattning om huruvida Systembolaget bör finnas kvar. Sverige var 

tidigare det land i Europa som konsumerade minst mängd alkohol men det är dock tydligt att 

detta har förändrats och att den svenska alkoholkonsumtionen ökar markant (www.fhi.se) Det 

finns nu en rädsla från den svenska statens sida att det finns risker att folkhälsan skadas och 

att den ökade  konsumtionen kommer leda till allt fler alkoholrelaterade brott 

(www.regeringen.se)  I Sverige finns det sedan vikingatiden ett traditionellt användande av 

alkohol där man dricker för att bli berusad tillskillnad mot de mer södra delarna av Europa där 

drickandet har ett mer socialt syfte till exempel i samband med måltider. (Loosening up, 

Economist 2001) Statens främsta argument till att behålla monopolet är just att bevara den 

svenska folkhälsan. (www.systembolaget.se)   

 

Bakgrunden till Systembolagets uppkomst kommer från brännvinets introduktion i Sverige.  

Brännvinet kom till Sverige på 1400-talet från Lübeck i Tyskland och blev populärt bland 

svenskarna. Så småningom lärde sig folk att tillverka det själva för eget behov. Under 1700-

talet kom tankarna om att utforma regler för alkoholtillverkning för första gången i Sverige. 

Reglerna sade att inkomsterna skulle gå till staten och folk förbjöds att själva bränna sprit. 

Folk fortsatte trots detta bränna sprit och det blev ett stort överskott av sprit som ledde till att 

den privata bränningen av sprit åter släpptes fri. Skillnaden den här gången blev att alla som 

brände även fick rättighet att sälja. (www.systembolaget.se) 

 

I början av 1800-talet blev spriten ett folkhälsoproblem och i mitten av 1800-talet började 

spriten bli statligt reglerad. Den privata bränningen förbjöds åter och ett bolag som kom att 

kallas Göteborgssystemet uppstod. Göteborgssystemet utvidgades så småningom till fler 

storstäder och andra städer bildade sina egna systembolag med regionala namn. 

(www.systembolaget.se) Detta skulle man kunna säga var grunden till dagens Systembolag.  

 

1995-  I samband med Sveriges inträde i EU fattade EU-kommissionen ett beslut att avveckla 

det svenska monopolet gällande import, export, tillverkning och partihandel på den svenska 
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marknaden (www.fhi.se)  Tidigare var det Vin & Sprit som var aktör för samtliga av dessa 

delar. Även Systembolagets ensamrätt på försäljning till restauranger försvann med detta 

beslut. Det som kvarstår i dagens läge är Systembolagets monopol på detaljhandeln. 

(www.systembolaget.se) 

 

Det blev nu tillåtet att själv tillverka och distribuera vin och sprit samt sälja till restauranger 

med utskänkningstillstånd, tax free butiker samt till Systembolaget. (www.fhi.se, Handbok 

Alkohollagen) Marknadsföringen av dessa alkoholprodukter är dock fortfarande väldigt 

reglerat av lagar.(www.regeringen.se) Det har uppstått en situation där tillverkare begränsas 

väldigt hårt då de vill nå ut med sina produkter genom traditionella marknadsföringskanaler 

som till exempel TV och tryckt media. (www.DearMrB.com) Dessa företag blir tvungna att 

marknadsföra sina produkter genom andra kanaler. 

 

Ett exempel på företag är bränneriet Kronan i Luleå som fick tillstånd att tillverka 

spritdrycker efter Sveriges EU inträde 1995. Bränneriet gick dock senare i konkurs till följd 

av dålig lönsamhet. (Ägaren ansåg att lönsamhetsproblemen berodde på hur Systembolaget 

fungerar.) (TT Nyhetsbanken 2004) 

 
Ett annat exempel är Braenna Vingård som gick i konkurs redan 1995 när de nya reglerna 

infördes och Vin och Sprits grossistverksamhet upphörde. Vin och Sprit köpte tidigare vin av 

Braenna men när företaget nu skulle sälja till Systembolaget uppstod ett problem. 

Systembolaget bestämde tillsammans med Vin och Sprit att de först skulle sälja allt vin de 

hade på lager och köpte därför inget av Braenna Vingård vilket gjorde att företaget hamnade i 

kläm som slutade i konkurs. (TT Nyhetsbanken 1995) 

 
2002- I slutet av året uppdagades en stor muthärva, med en stor utredning som följd. 

Det visade sig att vissa butikschefer hade köpt in varor trots att kunderna inte hade efterfrågat 

de och exponerade dem på ett sätt som gynnade leverantörerna. (Pernilla Ahlsén 2005) 

 

2005- Det var tio år sedan Vin & Sprits monopol upphörde och många svenska tillverkare har 

etablerat sig på marknaden sedan dess. De flesta producenterna är småföretag startade av 

entreprenörer med en idé om att göra en nischprodukt på lokala råvaror. De koncentrerar sig 

på dyra prestigedrycker, tillverkade av svenska råvaror som är förpackade i trendigt designade 

flaskor. (Göran Jonsson 2005)  
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Det har dock visat sig att denna process varit mycket svårare och dyrare att gå igenom än vad 

de flesta små företagen räknat med. (Göran Jonsson 2005)  

1.2 Problemdiskussion 

Det råder sedan 1995 etableringsfrihet på den svenska vin- och spritmarknaden. Detta innebär 

att företagare som uppfyller vissa kriterier fritt får tillverka och distribuera alkoholhaltiga 

drycker. Vid försäljning av de tillverkade produkterna är producenten begränsad till tre olika 

distributionskanaler; Dels genom restauranger, partihandlare samt Systembolaget. Att själv 

försöka vända sig till konsumenterna är inget alternativ, då lagar starkt begränsar möjligheten 

att distribuera och marknadsföra sig till slutkunden direkt. Det är dessutom otroligt kostsamt 

för små tillverkare att marknadsföra sig. 

 

Detaljmonopolet kvarstår och Systembolaget har blivit en ytterst viktig försäljningskanal för 

dessa producenter. Det är genom denna kanal företagen får stor exponering av sina varor till 

slutkunden. Det är framförallt de små företagen som är i störst behov av denna kanal då de 

inte har stordriftsfördelar. Större företag har mer kapital och hanterar förändringar i 

marknaden bättre. Etablerade varumärken och större kontaktnät bidrar till en högre 

försäljning. Detta leder till att de större företagen är mindre beroende av Systembolaget som 

försäljnings- och marknadsföringskanal. 

 

Att ta sig in på Systembolaget har visat sig vara en mycket tid- och kostnadskrävande process. 

Många producenter vill sälja sina produkter genom Systembolagets ordinarie sortiment, men 

då det finns många olika produkter och ett begränsat antal platser uppstår en konkurrens. 

Många tillverkare upplever att Systembolaget tar mer hänsyn till större företag eftersom de 

kan producera i större volymer. Systembolaget ser även på hur stor efterfrågan är på 

produkterna. Mindre tillverkare får det svårt då deras produkter kräver en hög efterfrågan i 

förhållande till den volym de producerar. Detta är en förutsättning för att få finnas på 

butikernas hyllor. De produkter som inte kvalificerar sig hamnar istället i ett 

beställningssortiment. Syftet är att detta sortiment skall fungera som ett komplement till det 

ordinarie. Även här föreligger ett problem. Det har visat sig att beställningssortimentet inte 

alls fungerar i den utsträckning det är tänkt. Då det inte finns några direkta 

produktbeskrivningar samt att beställningsrutinerna är mycket komplicerade är bristerna 
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påtagliga. Detta i kombination med  att kunden oftast köper de produkterna som är direkt 

tillgängliga i butiken, leder det till att alternativet missgynnar de små tillverkarna. 

 

Problemet ligger i att företagen med enkla medel får etablera sig på marknaden men regleras 

därefter hårt i marknadsföringen och distributionen av produkterna. För att de små tillverkarna 

ska kunna överleva på längre sikt måste de få bättre möjligheter att konkurrera och nå ut till 

konsumenterna. 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att små tillverkare av vin och sprit ska kunna konkurrera under 

en reglerad marknad? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera vilka hinder som påverkar små vin- 

och sprittillverkares konkurrensförmåga. I undersökningen kommer tre svenska företag 

medverka. Wannborga Vin & Lamm, Norrtelje Brenneri samt Gute Vingård.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel utvecklas det  valda tillvägagångssättet för uppsatsen. Val av 

forskningsstrategi, forskningsansats och angreppssätt presenteras i denna ordningsföljd. 

Därefter motiveras urval och datainsamlingsmetod och kapitlet avslutas med en diskussion 

kring undersökningens tillförlitlighet och validitet. 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Målsättningen med denna fallstudie är att belysa det generella genom att undersöka det 

enskilda. Denna uppsats bygger på fallstudier, där vi undersöker hur små vin- och 

sprittillverkare marknadsför sig själva. Fallstudier lämpar sig bäst för denna undersökning då 

metoden kan ge relevant information i den mängd som behövs. Relevant information är de 

detaljer som man kan urskiljas vid en fallstudie men som kanske inte hade uppmärksammats 

med t.ex. en surveyundersökning. (Denscombe M (2000) Forskningshandboken, Sid 41) 

2.2 Forskningsansats 
 
I denna uppsats utgår vi ifrån en deduktiv ansats då det finns befintliga teorier och relevant 

forskning att använda sig av. En rad olika forskningsartiklar ligger även som grund för denna 

undersökning. En induktiv ansats är inte relevant då undersökningen kommer att utgå ifrån 

allmänna principer och befintliga teorier för att kunna dra olika slutsatser. Johannessen och 

Tufte menar att när förhållandet mellan empiri och teori har sin utgångspunkt i teorin är det en 

deduktiv ansats(Johannessen A, Tufte P A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod) 

2.3 Angreppssätt 
 

Denna uppsats utgår ifrån ett kvalitativt angreppssättet. Då det kvalitativa angreppssättet går 

mer på djupet tillskillnad från det kvantitativa, ger det mer utrymme för kvalitativ tolkning. 

(Denscombe M (2000) Forskningshandboken Sid 243-244) De kritiska variabler som 

presenteras i referensramen kommer att hjälpa oss att göra en kvalitativ tolkning av den 

informationen som framkommer genom intervjuer och enkäter 
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2.4 Urval 
 
De företag som valts ut för att delta i denna uppsats är företag med speciella egenskaper, då 

de befinner sig i en viss situation på marknaden. Företagen har valts med ett speciellt syfte i 

åtanke, dvs. att det är troligt att just dessa företag skall ge den värdefullaste datan. Detta syfte 

återspeglar deras relevans för undersökningstemat. Man kan med andra ord säga att de valts 

med en subjektiv urvalsmetod. (Denscombe M (2000) Forskningshandboken, Sid 23) De 

kriterier som företagen fyllt är att de är små vin och/eller sprittillverkare på den svenska 

marknaden. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 

Denna uppsats är grundad på ett antal semistrukturerade intervjuer, där vi utgår ifrån ett 

frågeformulär som respondenten svarar på. Respondenten fick i förväg läsa igenom frågorna 

som skickades via e-post. Detta gjorde att svaren blev mer genomtänka och den mottagna 

informationen blev mer relevant. Respondenten fick även tala fritt kring ämnet och komma 

med egna åsikter kring de olika ämnena. Genom att lägga upp intervjun på detta sätt fick vi 

även möjlighet att ställa relevanta följdfrågor vid intervjutillfället. Fördelen med att utföra 

intervjun via telefon var att vi fick respondentens personliga åsikter kring ämnet. 

2.6 Reliabilitet & Validitet 
 

Reliabilitet (Tillförlitlighet) 

Reliabilitet beskriver graden av pålitlighet i en undersökning. Tanken är att en undersökning 

med hög reliabilitet ska kunna upprepas och att man då ska få samma resultat. Det kan vara 

svårt att få samma resultat vid senare forskning kring ämnet då vi upplever att 

tolkningsförmågan skiljer sig mellan olika forskare. För att öka reliabiliteten kommer varje 

respondet få läsa igenom och kommentera intervjuerna i efterhand för att kontrollera att inga 

missförstånd gjorts. Marknaden är dock under förändring vilket försvårar för den som vill 

upprepa eller utveckla vår studie.  
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Validitet 

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att hålla data 

anses exakt, riktiga och träffsäkra.” (Esaiasson P (2005) Metodpraktikan) 

Validiteten handlar alltså om trovärdighet och visar bl.a. hur väl en undersökning stämmer 

överens med verkligheten. Då uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats går det inte att mäta 

validiteten i siffror. Det gäller då i stället att mäta validiteten genom att se om resultatet och 

de slutsatser vi kommit fram till stämmer överens med tidigare forskning. Det finns även en 

yttre validitet som speglar till vilken grad resultaten kan generaliseras. (Denscombe M (2000) 

Forskningshandboken) 
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3 Systembolagets arbetsmetoder 
För att ge en inblick i hur Systembolaget som försäljningskanal ser ut, har vi i detta kapitel  

valt att göra en kort presentation av Systembolaget och dess arbetsrutiner vid inköp av vin 

och sprit   

Systembolagets uppdrag består av fem grundstenar: 

Att noga följa lagar gällande ålderkontroll, försäljning till påverkade personer samt motverka 

langning. Man har även som mål att erbjuda ett brett sortiment av hög kvalitet med hög 

tillgänglighet i hela landet samt vara märkesneutrala. Ingen leverantör eller något varumärke 

skall varken favoriseras eller diskrimineras. Alla besök i Systembolagets butiker bygger på ett 

bra kundmöte med värderingar kopplade till god dryckeskultur. Slutligen arbetar de utan 

vinstmaximerade och merförsäljning. 

Vision/Affärsidé 

Att skapa god dryckeskultur, där alla kan njuta av alkoholhaltiga drycker utan att skada sig 

själva eller andra. Att sälja alkoholdrycker och leda utvecklingen av god dryckeskultur genom 

att överträffa kundens förväntningar och ständigt utveckla sortiment, kunnande, service och 

ansvar.   

Systembolagets inköpsprocess 
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3 Lagar 
 
Detta kapitel har som syfte att öka läsarens förståelse för de restriktioner,  i form av lagar,  

som små V&S  tillverkarna begränsas av i sin marknadsföring. 

 

Alkohollagen 
 

8 § 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild måttfullhet iakttas. 

Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande eller uppsökande eller som 

uppmanar till bruk av alkohol får inte företas. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till 

eller skildra barn och ungdomar. Marknadsföringen skall bedömas utifrån helhetsintrycket av 

såväl den enskilda marknadsföringsåtgärden för alkoholdrycken som den aktuella 

marknadsföringskampanjen för alkoholdrycken eller andra drycker eller varor med samma 

kännetecken som i sin helhet eller till någon del är i bruk eller inarbetat eller registrerat i 

enlighet med vad som föreskrivs i varumärkeslagen (1960:644) för alkoholdrycken. 

(www.regeringen.se/content/1/c4/26/36/802c6d36.pdf) 

 

11 c § 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter genom kommersiella annonser i 

periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som 

med av seende på  ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter, skall 

annonsen på ett tydligt sätt återge en varningstext. Har flera varningstexter fastställts, skall 

minst en av dem återges. Vid upprepad annonsering skall de olika varningstexterna användas 

omväxlande och såvitt möjligt i lika stor omfattning. 

(www.regeringen.se/content/1/c4/26/36/802c6d36.pdf) 

 

11 § 

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor  än alkoholdrycker får 

alkoholdrycker inte lämnas som gåva. Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av 

alkoholdrycker får i sin rörelse lämna sådana drycker endast i form av varuprover. Varuprov 

får lämnas endast  till tillståndshavare enligt alkohollagen, inte till konsumenter. I begreppet 

varuprov ligger i detta sammanhang att det skall vara avsett för någon som har rätt att köpa 

varan direkt av tillverkaren eller partihandlaren. 
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Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenten får inte användas  kommersiella 

annonser i radio- eller TV-program. Beträffande marknadsföring i periodiska eller liknande 

skrifter av alkoholdrycker till konsumenter förslog regeringen, med anledning av utgången i 

Gourmetmålet, i prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och Tobaksfrågor att Kap.4 i 11§  

alkohollagen(1994:1738) skulle ändras så att förbudet mot användande av kommersiella 

annonser i tryckta skrifter vid marknadsföring av spritdrycker istället skulle avse 

alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. 

(www.regeringen.se/content/1/c4/26/36/802c6d36.pdf Sid 62-63) 
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4 Teori 
I detta kapitel diskuterar vi marknadssituationen och de teoriområden som är relevanta för 

vårt problem. Därefter presenteras teorierna var för sig med en kort motivering efter varje 

teori om varför den är relevant för denna uppsats. 

4.1 Teorislinga 

Den svenska vin- och spritmarknaden erbjuder sedan avregleringen 1995 möjligheten att fritt 

etablera sig på den svenska vin- och spritmarknaden. Detta har gett ett flertal små vin och 

sprit tillverkare möjligheten att etablera sig på marknaden. Det har dock visat sig vara lättare 

sagt än gjort då det fortfarande är många lagar som begränsar möjligheterna. Det svenska 

detaljhandelsmonopolet är även ett hinder när tillverkarna vill nå ut till slutkunden. 

 

Att marknadsföring är något som är grundläggande för ett företag i dagens läge är ett faktum. 

Det gäller för företagen att inte bara att se över marknadsföringen av själva produkten de 

säljer utan även se över marknadsföringen av hela varumärkets image. 

Då små tillverkare inte har de stordriftsfördelar som större företag har, blir det oftast mycket 

kostsamt att marknadsföra och distribuera sin varor. Då det finns många konkurrenter på 

marknaden är marknadsföringen av speciellt stor betydelse för de små och medelstora 

tillverkarna. Detta innebär att dessa företag måste utveckla och använda sig av andra 

strategier för att nå ut till slutkunden. Ett sätt att konkurrera på är att försöka förstå kundernas 

behov och önskemål, för att därefter anpassa utbud mot efterfrågan mycket smidigare. Ur 

detta förhållande skapas samtidigt konkurrenskraftiga fördelar gentemot andra konkurrenter 

på marknaden. 

 

När företagen väl lyckats hitta sin plats på marknaden gäller det för företagen att hitta rätt 

marknadsföringsstrategi. Då just marknadsföringen är starkt begränsad enligt svensk lag 

gäller det för företagen att förlita sig på att kunderna förmedlar och sprider ett gott ryckte om 

företagets produkter.  

 

För att verkligen nå ut till kunden gäller det att förstå att en produkt består av mer än bara en 

fysisk vara. Den består även av en rad omkring faktorer som skapar ett mervärde och bidrar 

till en helhet.  
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4.1.1 Marknadsföringsmixen 
 
Företag investerar många miljoner på annonsering för att bygga upp ett varumärkes image. 

Samtidigt lägger dessa företag även stora pengar på marknadsföring för att göra 

konsumenterna uppmärksamma på varans pris. Att marknadsföra och annonsera sina 

produkter är nödvändigt för att kunna konkurrera på dynamiska marknader. För en manager 

som arbetar med sitt varumärke är det viktigt att försöka förutse konkurrenternas nästa steg 

och planera sin egen marknadsföringsmix därefter. Att ta fram lämpliga marknadsföringsmix 

strategier är en mycket svår uppgift som kräver mycket av den som skapar den. (Naik P, 

Raman K, Winer R. (2005). Planning Marketing-Mix Strategies in the Presence of Interaction 

Effects. The journal of service marketing, vol. 13 NO. 1, pp 73-89)  

 

Marknadsföringsmixen består av de fyra P:na: (Hirshheim R, Schwarz A, Todd P. (2006). A 

marketing maturity model for IT: building a customer-centric IT organization. IBM systems 

journal, vol. 45, NO. 1.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: Visar prisstrategin för företagets produkt eller tjänst. Priset skall gälla den totala 

kostnaden som kunden betalar samt tydligt återspegla produktens värde. 

 

Påverkan: Påverkan består av personlig försäljning, kommunikation, relationer till 

allmänheten och andra strategier som används för att engagera kunden till köp. 

 

 

Marknadsförings-
mixen 

Pris 

Påverkan

Plats

Produkt

Modell: Egen
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Plats: Alla platser där produkten är tillgänglig att köpa. Plats beskriver även hur och vart 

kunden kan vända sig med frågor och reklamationer. 

 

Produkt: Avspeglar hur företagets produkt eller tjänst förhåller sig till kundens behov. 

 

Relevans av teori: 

Marknadsföringsmixen är en viktig komponent vid utformningen av en 

marknadsföringsstrategi och därför är den viktig för våra företag. De behöver förstå och 

tillämpa de fyra p:na för att kunna vara fortsatt konkurrensstarka på marknaden. 

 

4.1.2 Basstrategier 
 

Kostnadsöverlägsenhet  

Låga kostnader i förhållande till konkurrenterna är det genomgående temat för denna strategi. 

Ett konstant och beslutsamt letande efter kostnadsreduktioner är vad som präglar denna 

strategi. Lågkostnadspositionen ger företagen resultat över genomsnittet i branschen, trots 

förekomsten av andra starka konkurrenskrafter (Porter M. Konkurrensstrategi, 1983, Sid 52-

57).  

 

Differentiering 

Innebär att företaget väljer att differentiera sig gällande den produkt eller tjänst som de 

erbjuder. Företaget vill skapa något som totalt sett uppfattas som unikt för branschen. 

Differentiering kan uppnås genom ett antal olika sätt och några exempel är genom design, 

märkesprofiler, teknologi, finesser, kundservice, återförsäljarnät eller andra dimensioner.   

Enligt teorin är det bästa sättet att differentiera sig längs ett flertal av dessa dimensioner. 

Kostnaderna utgör inte någon primär del i denna strategi men det betyder inte att de får 

försummas. Strategin är om den uppnås en livskraftig strategi för att skaffa resultat över 

genomsnittet i en bransch och skapa en försvarbar position. Differentiering erbjuder också 

skydd mot konkurrens genom märkeslojalitet från kunden. Märkeslojalitet bidrar även till att 

kunden blir mindre känslig för priser. Kundlojalitet och kravet på konkurrenter att överträffa 

differentieringen utgör etableringshinder för andra aktörer. De företag som differentierar sig 

för att åstadkomma kundlojalitet bör också få en bättre ställning gentemot substitut än 

konkurrenterna. En differentiering kan ibland göra det omöjligt att nå en hög marknadsandel. 
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Det krävs ofta en slags exklusivitet vilket inte går att förena med höga marknadsandelar. Men 

oftare medför differentieringen att man ger upp en fördelaktig kostnadsposition nämligen om 

de aktiviteter som krävs för att skapa den är dyr i sig, såsom omfattande forskning, 

produktdesign, hög materialkvalitet eller intensivt kundstöd. Alla kunder är dock inte 

nödvändigtvis villiga eller i stånd att betala de nödvändigt höga priser som denna strategi 

medför (Porter M. Konkurrensstrategi, 1983, Sid 52-57). 

 

Fokusering 

Denna strategi går ut på att fokusera sig på en viss köpgrupp, ett segment av sortiment eller en 

geografisk marknad. Liksom i fråga om differentiering kan fokusering ta många former. Då 

differentiering syftar till att nå målet i branschen totalt, bygger hela fokuseringsstrategin i hög 

grad på att tillgodose en särskild målgrupp, och varje funktionellt program utformas med 

hänsyn till detta. Strategin vilar på antagandet att företaget alltså kan betjäna sin strategiska 

målgrupp mer effektivt än konkurrenter med en bredare inriktning. Resultatet blir att företaget 

åstadkommer antingen differentiering genom att bättre tillgodose en särskild målgrupps behov 

eller kostnadsöverlägsenhet vid betjänande av målgruppen, eller båda sakerna. De företag som 

lyckas med fokusering kan också potentiellt nå resultat över genomsnittet i branschen. 

Fokusering innebär att företaget antingen har en lågkostnadsposition från målgruppens 

synpunkt, hög differentieringsgrad eller båda. Fokusering kan även användas för att välja 

målgrupper som är minst utsatta för substitut eller där konkurrensen är som svagast. 

Fokuseringsstrategin innebär alltid vissa begränsningar av den totala marknadsandelen. 

Fokusering innebär inte nödvändigt en avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym. I 

likhet med differentieringsstrategin kan den, men behöver inte innebära att man får avstå från 

total kostnadsöverlägsenhet (Porter M. Konkurrensstrategi, 1983, Sid 52-57). 

 
Relevans av teori: 

Porter diskuterar basstrategier för både stora och små företag. I detta fall är inte 

kostnadsöverlägsenhet något alternativ för våra företag men de behöver välja antingen 

differentiering eller fokusering. Det är viktigt att för företag att ha en tydlig position oavsett 

om det gäller låga priser eller exklusiva produkter för att kunna vara konkurrensstarka.  
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4.1.3 Segmentering 
 

Marknadens och kundernas behov blir mer och mer olika. Dessa behov kan inte längre 

tillfredsställas genom att försöka massmarknadsföra sina produkter. Det är lättare för företag 

att tillfredsställa kundernas specifika behov om företaget delar in kunderna i segment. Dessa 

segment eller grupper består av kunder med liknande behov och intressen. Sedan gäller det för 

företagen att med hjälp av sina resurser avgöra vilket av segmenten de kan tillfredsställa bäst.  

 

Folk som förespråkar segmentering menar att ett företag kan uppnå flera konkurrensfördelar 

genom just segmentering. Genom att företaget analyserar en viss kundgrupps behov kommer 

företaget samtidigt närmare sina kunder än vid massmarknadsföring. Resultatet kan bli att de 

förstår kundernas behov och önskemål bättre och kan därefter anpassa utbud mot efterfrågan 

mycket smidigare. Ur detta förhållande skapas samtidigt konkurrenskraftiga fördelar 

gentemot andra konkurrenter på marknaden. (Dibb S. (1998). Market segmentation: strategies 

for success. Marketing intelligence & planning, pp. 394-406)  

 

Ur figuren nedan framgår hur segmentering för ett företag kan gå till: 

 
 

Relevans av teori: 

Små företag har mindre resurser och behöver planera hur dessa skall användas på effektivast 

sätt. Genom segmentering kan mindre företag uppnå konkurrensfördelar som kan vara 

avgörande för den fortsatta överlevnaden.  
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4.1.4 Marknadsföringsprocessen 
 

Marknadsföringen av vin är en process där företagets resurser ska tillgodose konsumenternas 

behov och krav. Innan ett företag ska marknadsföra sina produkter behöver det samla och 

analysera information om marknaden. Informationen handlar om att ta reda på vad 

konsumenterna dricker, vilka som dricker, hur mycket, vad de är villiga att betala och vilka är 

konkurrenterna etc. Figuren nedan visar hur marknadsföringsprocessen med de olika stegen 

ser ut. (Spawton T. (1991). Of wine and live asses)  

 
 
Relevans av teori: 

Det är viktigt för företagen att förstå att marknadsföringen är en process som sker genom att 

samla information och försöka analysera den. Processen som helhet består av olika steg som 

tar tid att genomföra och först efter det sista steget återstår att se om kunderna blivit nöjda.   
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4.1.5 Word of mouth  
 

Word of mouth (WOM) har en  dominerande roll på marknaden för servicetjänster. Tidigare 

forskning visar att WOM har en märkbar effekt på konsumentens köpbeslutsprocess. En 

studie gjord av det amerikanska konsumentverket visade att en missnöjd kund i genomsitt 

berättade för nio andra personer om sina negativa erfarenheter. En nöjd kund däremot delar 

med sig av sina positiva erfarenheter till fem personer. Detta visar att WOM har en stort 

inflytande på konsumentens omdöme av en produkt/tjänst, både kort- och långsiktigt. WOM 

är särkskilt viktig när det gäller marknadsföringen av tjänster. Konsumenter förlitar sig 

mycket på WOM för att reducera riskerna och osäkerheten som kan uppstå vid köp av 

tjänster. (Mangold G W, Miller F, Brockway G. (1999) Word-of-mouth communication in the 

service marketplace, The journal of services marketing, vol. 13 NO. 1 pp. 73-89) 

 
 

 
Figuren visar en konsuments erfarenheter innan och efter ett köp. Hur nöjd eller missnöjd är 

kunden med produkten/tjänsten. Figuren visar fortsättningsvis hur dessa erfarenheter med 

fokus på kvalitet, värde och pris förmedlas vidare till nästa person som i sin tur påverkar 

dennes omdöme och köpbeslut.   
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Företag bör engagera missnöjda kunder att reklamera produkter och tjänster som de inte blivit 

nöjda med. Företagen måste förstå att vissa av de missnöjda kunderna inte kommer ge 

försäljaren någon möjlighet att återgälda felet, antingen för att de inte tror att de kan prata 

med försäljaren eller för att just dessa kunder har en tendens att alltid klaga. Många väljer att 

inte reklamera och besöker inte företaget fler gånger, vilket leder till negativ WOM beteende 

(kunden berättar för andra om sitt missnöje med företaget). Resultatet för företaget blir sämre 

försäljning och sämre lönsamhet. Det är viktigt att ha i åtanke att det kostar fem gånger mer 

att hitta nya kunder än att satsa på de redan befintliga. Just därför är det viktigt att företag 

skapar en miljö så att alla kunder som känner missnöje mot företaget kommer fram med sina 

reklamationer. Samtidigt förväntar sig missnöjda kunder ha bli rättvist behandlade och med 

respekt. De kunder som blir rättvist behandlade och känner att rättvisa har skipats är mer 

benägna att tycka om företaget igen. Ofta kan det leda till positivt WOM beteende (kunden 

sprider goodwill om företaget). Men de kunder som inte får samma goda bemötande kommer 

istället att engagera sig i att prata illa om företaget (negativt WOM beteende), alltså råda 

andra att inte handla där. (Blodgett J, Wakefield K, Barnes J. (1995) The effects of costumer 

service on consumer complaining behavior, Journal of services marketing, vol. 9 NO. 4 pp. 

31-32)    

 

Relevans av teori: 

WOM är något som påverkar ett företag vare sig det vill eller inte. Att ha WOM i baktanke är 

en god idé då den kan skapa en positiv skillnad men även orsaka stor skada om företaget inte 

tar hänsyn till effekterna. WOM innehar en större roll i ett mindre företags marknadsföring 

eftersom större företag har råd att synas genom andra kanaler än sina kunder.  

4.1.6 Core benefit and product 
 
En studie gjord av ”Product development consulting Inc.” visar att de företag som är 

väletablerade på marknaden ofta har lyckats med att utveckla och designa en total produkt. 

Med detta menas att man förutom själva kärnprodukten (med dess egenskaper och prestanda) 

även utvecklat en totala produkt. Artikeln diskuterar att kärnprodukten även inkluderar och är 

beroende av omkringliggande faktorer såsom försäljningsprocessen, paketering, design, 

produkt support samt service. För att lyckas med en ny, total produkt, bör man alltså även se 

över och utveckla dessa faktorer som inte är direkt kopplade till den fysiska produkten. 

(World Class Design to Manufacture, Volume 2 · Number 3 · 1995 · pp. 45–47)  
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En produkt kan beskrivas som de fördelar som i kombination med varandra tillgodoser 

kundens behov. Som exempel är en vinflaska, en kombination av vindruvor av hög kvalitet, 

det kreativa tillverkningskonsten men även den traditionella förpacknings sättet spelar roll. 

I figuren nedan kan man se alla de olika fördelarna för en vinflaska. Själva huvudfördelen är 

anledningen till att kunden köper just ett speciellt vin framför ett annat vin eller annan 

alkoholhaltig dryck. 

 

För att framhäva dessa fördelar till slutkonsumenten gäller det att gör de mer påtagliga genom 

att relatera dem till vinets tillbehör och sin tur koppla detta till kundens kunskap och 

erfarenhet av produkten. Denna process för att göra produkten mer påtaglig går ut på att 

tilltala/tillfredställa alla sinnen. Delarna som denna process bygger på är, kvalitet på 

förpackningen, flaskans utformning samt etiketter och den information som presenteras på 

den t.ex. sort, region och vingårdens namn. 

  

De mer ogripbara faktorerna innebär på vilket sätt produkten skiljer sig från andra 

konkurrenter. De ogripbara faktorerna innefattar pris (speglar verkligen priset det upplevda 

värdet på produktens kvalitet?), distributionskanaler, företagets image samt hur väl man 

använder kommunikationsmixen. 

 

Något som är viktigt är att samlingen av fördelar komplimenterar varandra. Om inte finns en 

risk att brister i produkten kan förändra hela kundens uppfattning om produkten och att 

kunden istället väljer en anan produkt. (Spawton T. (1991) Of wine and live asses) 
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Relevans av teori: 

En produkt består av mer än själva kärnprodukten. Det finns andra egenskaper som design 

och utförande som även det ökar konkurrensstyrkan på marknaden. Därför är det viktigt att se 

längre än kärnprodukten och genom andra kännetecken skapa en efterfrågan för just den egna 

produkten. Mindre företag behöver utforma dessa kännetecken för att kunna erbjuda nischade 

och exklusiva produkter. 
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5 Teoretisk referensram 
Teorierna som vi presenterat i denna uppsats har valts ut med hänsyn till den 

problemdiskussion som vi fört i inledningen. Utifrån de befintliga teorierna har ett antal 

variabler trätt fram. Dessa variabler är tänkta att hjälpa oss att ta fram relevanta frågor som 

kan svara på vårt syfte. Vad variablerna avser att mäta presenteras mer ingående nedan.   

 
Marknadsföring: Denna variabel hjälper oss att förstå och undersöka hur företagen 

marknadsför sig själva. Genom att se hur företagens marknadsföringsstrategier ser ut med 

hänsyn till de fyra P:na kan man se hur företagen anpassat sig efter den rådande 

marknadssituationen. Vi kan även urskilja vilka möjligheter och hinder som företagen ställs 

inför. 

 

Relationer: Denna variabel återspeglar hur pass medvetna företagen är om deras relationer 

till kunderna samt till försäljningskanalerna. Man kan med hjälp av denna variabel undersöka 

hur stor påverkan relationerna har på verksamheten och dess framgång. Vi utgår ifrån ”Word 

of mouth” för att få ett relevant mått. 

 

Etablering/ Konkurrens: Med denna variabel kan vi undersöka hur marknaden ser ut och se 

vilka eventuella problem som kan tänkas dyka upp. Variabeln ska därmed hjälpa oss att 

urskilja vilka möjligheter och hot som vin och sprit tillverkarna ställs inför på marknaden. Att 

ha en bra grundstrategi är nyckeln till framgång, och variabeln hjälper oss att se om företagen 

valt rätt strategier. 
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6 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras den empiriska fakta som samlats in genom fallstudier på de 
undersökta företagen. Intervjuerna kommer att presenteras var för sig i löpande text. 
 

6.1 Wannborga Vin och Lamm 

 

Wannborga är ett familjeägt företag som bedriver ekologisk produktion av får, vall och 

vindruvor för vintillverkning. Företaget fick under sommaren 2004 tillstånd att bygga ett 

vineri för tillverkning av vin. Gården och verksamheten ligger 9 km norr om Borgholm på 

Öland. Totalt sett brukar företaget ca 700:ha mark. Målsättningen för Wannborga är att 

komma upp i ca 3:ha vinodling för att motivera kostnaden för ett eget gårdsvineri. På gården 

anordnas mindre konferenser och kurser med olika aktiviteter, såsom guidade turer genom 

vingården och vinkällaren, vin- och snapsprovning m.m. Utöver detta bedriver företaget även 

en restaurang där man kan avnjuta några av de produkter som tillverkas på gården. 

Wannborga tilldelades under 2005 ett pris för ”förstaklassigt kulinariskt utflyktsmål”. 

 

I följande stycke presenteras svaren från enkätundersökningen med Gunnar Dahlberg, en av 

grundarna av företaget. Svaren redovisas i löpande text.  

 

Wannborgas vin- och sprittillverkning är väldigt begränsad då den fortfarande befinner sig i 

en uppbyggnadsfas. Företagets produkter är än så länge endast tillgängliga genom det egna 

företagets restaurang. Gunnar menar att företaget än så länge har för liten produktion för att 

vara attraktiva för försäljning på Systembolaget. 

Wannborga agerar inom upplevelse- och besöksnäringen och deras marknadsföringsstrategi 

går ut på att erbjuda ett helhetskoncept där kunden kan besöka vingården och deltaga i 

guidade turer genom vinodlingen och vineriet. Detta innebär att företaget kan erbjuda 

provsmakning av egentillverkade drycker samt måltider i restaurangen, menar Gunnar. 

Boende och konferenser är även en viktig del av verksamheten, säger Gunnar.  

För att locka till sig nya kunder använder sig företaget av den lokala pressen. Förutom 

annonsering via pressen använder de sig främst av den egna samt andras hemsidor för att 

marknadsföra sig. Den svenska lagstiftningen samt Systembolagets monopol begränsar 

företagets möjligheter att marknadsföra sig men i slutändan menar Gunnar att man lyckas 

förmedla och skapa den profil som man tänkt sig ut till kunden. 
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Då vineri verksamheten fortfarande är i en utvecklingsfas lägger företaget inte så stort fokus 

på utformning av förpackning, design och etiketter på vinprodukterna. Gunnar menar att så 

fort produktionen ökar kommer mer ansträngning läggas på dessa områden. Word of mouth är 

något företaget värdesätter, just p.g.a. att man vill att kunden skall vara nöjd och återvända. 

Ett stort plus är den gratis marknadsföring som man får genom dessa nöjda kunder, säger 

Gunnar. Om man skulle beskriva en typisk kund menar Gunnar att det är vin – och 

matintresserade personer som gillar det goda i livet, samt personer som är ca 50 år och uppåt. 

Då företaget är relativt litet och etablerat inom besöksnäringsbranschen gäller det att skapa en 

personlig relation till kunden. Detta är något som man lägger stor vikt på. All personal blir 

som personliga ambassadörer för verksamheten, menar Gunnar. 

 

Konkurrenssituationen är inget hinder för etablering på marknaden, säger Gunnar, det ser 

lagstiftningen till. Det är oerhört svårt att uppfylla alla lagar, regler och förordningar. Ett 

annat stort hinder är att det är oerhört kostsamt. Den svenska lagstiftningen är mycket 

svåröverskådlig och många myndigheter är involverade i tillståndsprocessen. Byråkratin här 

har överträffat sig själv och excellerar i ett svårgenomträngligt regelverk, vars enda syfte 

verkar vara att förhindra och försvåra etablering inom området, menar Gunnar. 

När det gäller Systembolagets monopol försvårar och i stort sett omöjliggör mindre 

tillverkares försäljning till kunder i Sverige p.g.a. höga krav och stora kostnader. 

Den enda realistiska möjligheten för mindre tillverkare att sälja sina produkter är att starta en 

egen restaurang med utskänkningstillstånd, menar Gunnar. 

 

Den enskilt viktigaste faktorn för vin- och spritbranschen blir att få tillstånd till försäljning av 

vin eller sprit från den egna vingården eller bryggeriet. Sverige är det enda landet inom EU 

där detta är förbjudet, menar Gunnar. Till och med i Finland är detta tillåtet trots att även de 

har ett försäljningsmonopol (Alko) liknande det som finns i Sverige. Det går alltså utmärkt att 

kombinera gårdsförsäljning med bibehållet försäljningsmonopol för Systembolaget, menar 

Gunnar. Ovanstående hinder skapar sammantaget stora problem och kostnader för den som 

försöker etablera sig inom denna bransch. Ett stort startkapital är därför nödvändigt. 

Genom att tillåta gårdsförsäljning skulle en livskraftig ny näringsgren kunna byggas upp på 

landsbygden och ge många nya arbetstillfällen, säger Gunnar. 
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I Sverige har större producenter oerhört mycket bättre möjligheter att etablera sig på 

marknaden. Små producenter diskrimineras av Systembolaget och saknar den kompetens och 

oftast det kapital som är nödvändigt för att ta sig igenom den byråkratiska processen. Trots de 

många hindrena upplevs inte konkurrensen på marknaden besvärlig, enligt Gunnar. 

 

Om företaget skulle få tillstånd för gårdsförsäljning i Sverige skulle framtiden se mycket 

ljusare ut både för oss och hela branschen, säger Gunnar. Dock blir konkurrensen större 

eftersom fler blir intresserade av att etablera sig. Får inte de små och medelstora vin- och 

sprittillverkarna ett sådant tillstånd blir situationen annorlunda. Mycket få kommer att vilja 

etablera sig som producent och konkurrensen blir mycket liten. Problemet blir istället att få 

avsättning för produkterna. Wannborga kommer då att satsa mer upplevelseturismen, menar 

Gunnar. 
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6.2 Norrtelje Brenneri  

 

Norrtelje Brenneri är ett företag beläget i Roslagen där de själva bränner sitt brännvin. 

Råvarorna kommer från Roslagen eller den åländska skärgården och produkterna består av 

fruktdestillat i form av både punsch och snaps från frukter och bär. Besökare erbjuds 

snapsprovning och det går även att äta en måltid på den egna restaurangen.  

 

Nedan följer en telefonintervju med Kristina Jansson som är en av huvudpersonerna på 

bränneriet. Intervjun är baserad på enkätfrågorna och presenteras i löpande text    

 

Norrtelje Brenneri säljer sina produkter via partihandlare, restauranger, Viking Line och 

Eckerö Linjen. Detta är dels de kanaler som är tillåtna att sälja genom men även att det är det 

som fungerar bra för företaget. Det kan vara svårt att säga vilken kanal som fungerar bäst men 

om man ser till volym är det via båtarna som de kan sälja mest, säger Kristina.  

 

Marknadsföringsstrategin är att knyta nära och personliga relationer till alla kunder samt 

leverantörer. Oavsett om det är en restauranggäst eller en större samarbetspartner lägger 

företaget stor vikt på att skapa personliga relationer, menar Kristina. Det är viktigt att de som 

kommer i kontakt med företaget genom ett besök eller på annat sätt får en positiv kontakt 

redan från början. Word of mouth är ett känt begrepp i företaget och därför tänker de extra 

mycket på att ha tillfredsställa kundens behov, säger Kristina.  

 

Det personliga bemötandet från Norrtelje Brenneri’s sida återspeglas tydligt i produkterna där 

stort fokus har lagts på designen av produkterna med känsla av exklusivitet, säger Kristina. 

Det är ett viktigt område speciellt när företaget vill förmedla en upplevelse till sina gäster. De 

tror även att de lyckas förmedla att de vill ge sina kunder, en upplevelse och mersmak. Hittills 

har företaget fått många nöjda och återkommande kunder, menar Kristina.  

Målgruppen är främst äldre personer som vill ha lite mer valuta för sina pengar. Det här är 

inga produkter som skall avnjutas snabbt utan med eftertänksamhet. Det gör att folk som bara 

vill ”dricka” inte är en kundgrupp som vänder sig till företaget, säger Kristina. Förutom 

privatpersoner får de också besök av både företag och pensionärsgrupper. Många av dessa 

grupper som besöker företaget har fått det som ett tips från en tidigare gäst som varit nöjd, 

alltså word of mouth, menar Kristina.  
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Vissa av gästerna önskar köpa en flaska som present och då behöver företager påminna de om 

att Sverige har detaljhandelsmonopol, säger Kristina. Reaktionen från kunden brukar bli ”Ja, 

just det!” och företaget får hänvisa till Systembolaget.  

 

När det kommer till relationer med samarbetspartners försöker företaget som tidigare nämnt 

skapa nära relationer, vilket de har goda erfarenheter av och ser det som något positivt. 

Relationen med Systembolaget är bra men som mindre företag kan de känna att 

Systembolaget har ett övertag, säger Kristina.  

För den som vill etablera sig på marknaden är det fullt möjligt att få ett tillstånd, dock ska 

man veta att regler och lagar gällande alkoholprodukter är många, menar Kristina. Det gäller 

även att ha ett stort intresse för det man vill göra och en god bankkontakt, säger hon.  

 

Priserna sätter företaget själva i beställningssortimentet, men i övriga sortiment som t.ex. det 

ordinarie är det en förhandling. De kan sätta ett pris och Systembolaget kan ha ett annat 

förslag och därefter får man hitta en gräns som passar båda parter, säger Kristina.  

 

Konkurrensen på marknaden är inte alltför stor, dessutom tillverkar företaget produkter som 

t.ex. fruktdestillat och det är väldigt nischat mot ett smalare kundsegment, tycker Kristina. 

Men om monopolet upphör tror företaget att fler tillverkare kommer att etablera sig och 

konkurrensen blir större. Företaget kommer därmed få större möjligheter och de ser inte den 

ökade konkurrensen som något problem eftersom deras produkter ändå är så pass unika, 

menar Kristina. Det skulle vara en möjlighet att kunna sälja mer och det är roligt för företaget, 

säger hon. Är monopolet fortfarande kvar om några år kommer Norrtelje Brenneri att fortsätta 

satsa på sina alkoholprodukter precis som idag. Det är viktigt att komma ihåg att företagets 

huvudsyssla är bränneriet, även om de har restaurang och jordbruk, säger Kristina. Norrtelje 

Brenneri har satt upp mål för framtiden och ett av de är att tredubbla antalet flaskor som går 

till försäljning. Det kommer fortfarande att klassas som en liten kvantitet men det handlar 

även om att man ska tycka det är roligt, menar Kristina.      
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6.3 Gute Vin  

 

Gute Vingård är ett företag som ligger beläget på södra Gotland och som tillverkar både vin 

och sprit, men även likörer och grappa. Företaget fick i år (2006) en utmärkelse i form av ett 

förstapris i ”BKWine Skandinavian Wine fare” för en av sina spritsorter. Gute Vingård består 

av förutom vingården även ett vandrarhem, restaurang samt butik.  

 

Nedan följer en telefonintervju med grundaren av Gute Vin, Lauri Pappinen. Intervjun är 

baserad på enkätfrågorna och presenteras i löpande text.  

 

Gute Vin säljer sina produkter dels genom Systembolagets beställningssortiment där de finns 

tillgängliga nationellt. Företaget serverar även sina produkter via den egna restaurangen och 

det vin som tillverkas idag konsumeras genom restaurangen. Företaget exporterar inget av det 

som produceras eftersom produktionen dels är liten och restaurangen tillsammans med 

Systembolaget räcker som försäljningskanal, menar Lauri.  

Gute Vin är ett företag inom upplevelsenäringen där de vill förmedla en trevlig upplevelse till 

sina kunder. Marknadsföringen sker via den egna hemsidan och för den som är mer 

intresserad kan man få ett nyhetsbrev via e-mail, säger Lauri. Nyhetsbrevet skickas ut sju till 

åtta gånger per år och ger kunden möjligheten att läsa mer ingående om företagshändelser och 

annat intressant om vin.  

 

När det kommer till förpackning och utseende på produkterna lägger Gute Vin mer och mer 

tid på att utveckla utseende och design. Man kan ju tycka att det är onödigt att ta fram en 

snygg flaska när den ändå bara finns i beställningssortimentet, säger Lauri. Men i slutändan är 

det exklusivare och mer tilltalande med lite design i produkterna, tillägger han.  

Själv tycker Lauri att hans företag förmedlar den profil som företaget står för – upplevelse – 

och många kunder är nöjda och kommer tillbaka vilket är ett tecken på att det budskapet nått 

fram, menar han. Nöjda kunder delar gärna med sig av sina positiva erfarenheter till vänner 

och bekanta och Gute Vin vet att ”word of mouth” betyder mycket i sammanhanget. 

Kundgruppen är livsnjutare både män och kvinnor i åldrarna 30 och uppåt som är ute efter en 

exklusiv produkt. Det kan vara en kund som tröttnat på ”vanlig” sprit och som därav besöker 

företaget, säger Lauri. De relationer som byggs upp med kunderna blir oftast personliga och 

det är även vad företagets produkter står för, menar Lauri. Men den primära målgruppen är 
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företagets 400 aktieägare som har stort intresse av hur det går för Gute Vin, och det är viktigt 

att man tar hänsyn till deras intressen, säger Lauri.   

 

För den som vill etablera sig på marknaden är det egentligen fritt fram. Staten ger tillstånd för 

tillverkning av alkohol men det är många regler och lagar som man måste följa som gör det 

hela ganska svårt, menar Lauri. Det är ett system där man alltså får tillverka men ett företaget 

får sedan svårt att nå ut till konsumenterna vilket är helt fel, tycker han.  

Gute Vin bestämmer själva priserna för produkterna i beställningssortimentet men när de var 

med i det exklusiva sortimentet blev företaget tvunget att förhandla om priset. Systembolaget 

ville helt enkelt sätta ett annat pris och Gute Vin hade inte mycket annat val än att acceptera 

det nya priset, säger Lauri. Just den gången såldes varorna slut på ett dygn. Det finns en stor 

efterfrågan på egentligen de flesta av företagets produkter men Systembolaget i Hemse har 

ändå bara fått in ett par flaskor av Gute Vin trots att företaget skulle kunnat leverera många 

fler, säger Lauri. 

 

Gute Vin har tidigare gjort en anmälan till Konkurrensverket (KKV) men svaret blev inte vad 

företaget hade hoppats på. Responsen från KKV var att anmälan inte var tillräckligt intressant 

och det lades ned, berättar Lauri. I och med att det bevisligen finns en efterfrågan borde 

Systembolaget i Hemse i alla fall låta vissa av produkterna stå i hyllan, menar Lauri. Han 

berättar vidare att många av kunderna vill köpa en flaska som souvenir eller gåva eftersom de 

tror att de kan köpa av företaget direkt. Men varje gång behöver han förklara att det inte är 

tillåtet och det kan ibland skapa en slags ”bad will”. Det bästa vore att kunna hänvisa dessa 

gäster till Systembolaget i Hemse men där finns ju ändå inte produkterna direkt tillgängliga i 

hyllan vilket är befängt, säger Lauri. I sådana lägen förklarar han vidare att man får erbjuda 

någon annan produkt som t.ex. vinäger eller dressing som företaget också tillverkar. 

 

Det mest praktiska vore om företaget fick tillstånd för gårdsförsäljning. Då hade alla 

produkter blivit direkt tillgängliga på plats och det är det mest optimala, menar Lauri. Skulle 

gårdsförsäljning tillåtas skulle Gute Vin kunna satsa mer på sina alkoholprodukter och 

anställa fler samt ha året runt öppet. Om det inte blir aktuellt med gårdsförsäljning inom den 

närmaste tiden blir Gute Vin tvungna att satsa mer på sin restaurang och utvecklingen av 

kvalitets vinäger och dressing. Det är en tidsfråga innan monopolet upphör, säger Lauri. Men 

tar det för lång tid måste man satsa på andra produkter än alkohol för att kunna överleva, 

avslutar han. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel kommer den information som samlats in i empirin att analyseras och 

presenteras. De variabler som utformades i den teoretiska referensramen kommer att ligga 

som grund för denna analys. 

 

7.1 Wannborga Vin & Lamm 
 

Marknadsföring 

Wannborgas marknadsföringsstrategi bygger på att erbjuda ett helhetskoncept där kunden kan 

besöka vingården och delta i guidade turer genom vinodlingen och vineriet. Kunden skall 

sedan kunna avnjuta egentillverkade drycker samt en god måltid på restaurangen som 

företaget även driver. Det är vid dessa besök som företaget passar på att marknadsföra sina 

produkter. För att locka till sig nya kunder använder sig företaget av både annonsering i lokal 

press samt den egna hemsidan. Företaget annonserar även på andra företags hemsidor. 

Företaget upplever att den svenska lagstiftningen hindrar deras marknadsföring, men trots 

detta lyckas Wannborga att förmedla och skapa den profil som de vill nå ut med till kunderna. 

Företaget är i dagens läge för litet för att använda sig av alla tillgängliga försäljningskanaler.  

I framtiden finns planer på att lägga större vikt på att utveckla förpackning, design och 

etiketter på vinprodukterna. Eftersom vinproduktionen är under uppbyggnadsfas är detta ett 

område som för tillfället inte prioriteras. 

 

Relationer  

Då företaget inte enbart tillverkar vin utan även är etablerade inom besöksnäringen lägger de 

stor vikt på att skapa en så personlig relation till sina kunder som möjligt. Företaget har 

uppfattningen att nöjda kunder skapar en ”good will” när de berättar för andra om sina 

positiva erfarenheter. Personalen spelar en mycket viktig roll i denna filosofi och de beskrivs 

som personliga ambassadörer för verksamheten. På detta sätt kan de knyta kunden till sig och 

få de att komma tillbaka. ”Word of mouth” är något som företaget värderar högt, och det är en 

av anledningarna till att de satsat på att skapa nära relationer. Företagets produkter finns än så 

länge endast tillgängligt via den egna restaurangen. 
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Konkurrens 

Företaget upplever att det finns stora och krångliga hinder i form av lagar som försvårar  

etablering på marknaden. Förutom den krångliga byråkratin är de stora kostnaderna ett annat 

problem som begränsar en etablering. Systembolagets monopol på detaljhandeln är något som 

är besvärligt och utgör även det ett hinder. 

Den nästan enda realistiska möjligheten för att kunna servera och nå ut med sina produkter för 

ett litet företag som Wannborga är genom att öppna en egen restaurang med 

utskänkningstillstånd. En större och bättre möjlighet är om företaget får tillstånd att sälja vin 

direkt från den egna gården utan att ha Systembolaget som mellanhand. Företaget jämfört 

med större konkurrenter har haft det svårare att etablera sig på marknaden eftersom de är ett 

mindre företag som har mindre kapital. Om ett gårdsförsäljningstillstånd inte blir aktuellt 

kommer Wannborga att överväga att satsa mer på upplevelseturismen och lägga mindre vikt 

på vintillverkningen. 

 

7.2 Norrtelje Brenneri 
 
Marknadsföring 

Försäljningen sker via partihandlare, Viking Line, Eckerö linjen samt Systembolaget vilket 

innebär att företaget använder sig av alla de tillgängliga försäljningskanalerna. De tillverkade 

produkterna serveras även via den egna restaurangen. Företaget gör mycket för att både sälja 

och synas genom alla kanalerna och genom det påverka kunderna på bästa möjliga sätt. 

Företagets hemsida används som en marknadsföringskanal och uppdateras hela tiden. 

I sin marknadsföring vill företaget förmedla en känsla av exklusivitet i sina produkter vilket 

även återspeglas i designen av flaskorna och etiketter. De vill förmedla en upplevelse vilket 

visar på en lyhördhet och dialog ut mot kunden och företaget lyckas bra med det. Strategin för 

att kunna erbjuda exklusivitet är att nischa sig mot ett smalt kundsegment som vill ha valuta 

för sina pengar. Detta är något som Norrtelje Brenneri har förstått vilket är ett tecken på att 

företaget använder sig av en lämplig strategi och anpassat sig efter den rådande 

marknadssituationen. 
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Relationer 

Företaget har som strategi att skapa personliga relationer med sina kunder samt knyta nära  

sina leverantörer. Oavsett om man är restauranggäst eller en större samarbetspartner lägger 

företaget stor vikt på att skapa en personlig relation. De vill skapa en positiv kontakt redan 

från början eftersom företaget vet att det har en stor betydelse för verksamhetens lönsamhet. 

Som exempel på detta arbetar företaget med att bygga upp en nära relation till Systembolaget 

trots att de i vissa situationer känner att Systembolaget har ett övertag. Företaget värdesätter 

”word of mouth” och tänker därför extra mycket på att tillfredställa kundens behov. Många 

kunder har fått som tips att besöka företaget just genom tidigare besökare som varit nöjda och 

”word of mouth” är något som har gynnat företaget.   

 
Konkurrens 

För företaget har det varit både kostsamt och tidskrävande att etablera sig och vara 

verksamma inom branschen. Det finns inte så många konkurrenter på marknaden samtidigt 

som företagets produkter är konkurrensstarka genom att de riktar sig mot en smal kundgrupp. 

Detta gör företaget konkurrenskraftigt för större och mindre förändringar på marknaden. En 

eventuell avreglering av monopolet skulle ge företaget en möjlighet att sälja mer. Trots att fler 

tillverkare skulle etablera sig och hoten från dessa blir fler är företaget konkurrensstarkt med 

sitt exklusiva produktutbud.  
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7.3 Gute Vingård 
 
Marknadsföring 

Företaget har lagt ned mycket tid på att utveckla utseende och design på sina produkter. Trots 

att produkterna för det mesta finns att köpa via Systembolagets beställningssortiment är det  

viktigt att skapa en tilltalande design då det ger en mer exklusiv framtoning. Det är detta  

företagets marknadsföringsstrategi går ut på, d.v.s. att försöka skapa en ”upplevelse” för 

kunden. Företaget använder sig bl.a. av sin hemsida för att locka till sig nya kunder. Det finns 

även möjlighet att via e-post få ett nyhetsbrev utskickat ca 7-8 ggr per år. Detta ger 

kundgruppen möjlighet att läsa mer om företagshändelser och andra intressanta saker om vin, 

och det är bra att företaget informerar större kunder för att behålla deras lojalitet.    

 

Relationer 

Företaget vill skapa en så personlig relation till sina kunder som möjligt. Detta återspeglas 

även i utformningen och designen av produkterna som är personliga. Företaget har lyckats 

skapa bra relationer samt förmedla profilen av exklusiva produkter och upplevelser. Ett tecken 

på att budskapet gått fram är att de har många nöjda kunder som kommer tillbaka. En fördel 

med nöjda kunder är att de gärna delar med sig av sina positiva egenskaper vilket skapar 

”good will” via ”word of mouth”. Förutom att skapa nya relationer arbetar de kontinuerligt 

med att behålla en personlig kontakt och relation till sina 400 aktieägarna som är den primära 

målgruppen.  

 

Konkurrens 

Friheten att etablera sig på marknaden är det inget fel på men det är otroligt krångligt och 

kostsamt att följa alla lagar och regler. Så är det även för Gute Vin och företaget har problem 

med regelverket där de får tillstånd att tillverka men begränsas därefter när de vill nå ut till 

kunderna. Företaget har vid ett tillfälle känt sig begränsade, exempelvis när det gällde 

prissättningen av de egna produkterna. Systembolaget ville sätta ett lägre pris än vad företaget 

själva hade tänkt sig. 

Att få tillstånd för gårdsförsäljning är något som skulle vara en otrolig möjlighet. För 

företaget skulle detta innebära att de kanske skulle kunna ha öppet året runt, anställa fler 

personer och satsa mer på sina alkoholprodukter.  
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8 Resultat 
 
 
I detta kapitel presenteras det resultat vi kommit fram till utifrån analysen i förgående kapitel. 

Resultatet skall besvara uppsatsens nedanstående syfte: 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera vilka hinder som påverkar små vin- 

och sprittillverkares konkurrensförmåga. 

 

8.1 Wannborga Vin & Lamm  

Företagets marknadsföring genomförs på bästa möjliga sätt med hänsyn till att det är litet och 

att resurserna är mindre. Att lagarna kring marknadsföring av alkohol begränsar företaget 

skulle i framtiden kunna innebära att de trots att de expanderar inte kan nå fler konsumenter i 

samma takt. Wannborga är medvetna om betydelsen av utseende på produkterna och att de 

som mindre företag behöver en tydligare profil för att synas på marknaden. På samma sätt 

som produkterna är unika arbetar Wannborga med att knyta nära relationer till sina kunder. 

Det är en bra strategi speciellt och ”word of mouth” hjälper till att marknadsföra företaget och 

ökar andelen återbesökare.  

Wannborga konkurrerar genom att erbjuda en upplevelse genom gården där alkoholprodukter 

ingår i sortimentet. Strategin är bra därför att de vet att konkurrens innebär att vara unik 

gentemot sina konkurrenter. Ett framtida problem är dock om monopolet kvarstår men 

företaget har en strategi i beredskap. Wannborga kommer inte att kunna fortsätta satsa på sina 

alkoholprodukter och strategin är att utveckla upplevelsen på gården istället.    

 

8.2 Norrtelje Brenneri 

Företaget har möjlighet och är tillräckligt stort för att sälja via alla tillåtna försäljningskanaler. 

Via dessa kanaler arbetar företaget med att exponera produkterna med betoning på 

exklusivitet. Norrteljes strategi är tydlig och de nischar sig mot ett smalt kundsegment väl 

medvetna om att detta gör företaget mer åtråvärt och konkurrensstarkt på marknaden. 

Relationerna med såväl kunder som leverantörer är personliga vilket företaget alltid haft som 

mål. Det kan uppfattas som mindre positivt att ha personliga relationer med alla leverantörer 

då det finns en risk att hamna i en situation då företaget blir beroende av en leverantör. Men i 
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en situation som denna är företaget ändå bunden till vissa försäljningskanaler och därför 

fungerar strategin trots allt bra. 

Norrtelje Brenneri´s konkurrensförmåga påverkas inte nämnvärt av Systembolaget men 

företaget har större möjlighet till merförsäljning om monopolet upphör. Företaget är också 

starkt nog att klara en öppen konkurrens eftersom deras produkter är exklusiva och riktar sig 

mot en befintlig målgrupp.   

 

8.3 Gute Vingård 

Företagets marknadsföringsstrategi är att skapa en upplevelse för konsumenten. Upplevelsen 

återskapas även i produkternas design och utförande. Företaget vill på det sättet väcka ett 

intresse och inte vara en i mängden bland tillverkare på marknaden. Marknadsföringen sker 

via hemsidan och med större resurser hade marknadsföringen varit mer omfattande. Som ett 

litet företag har de förstått vikten av att vara unika och skapa nära relationer till sina kunder. 

Det har gått bra för Gute Vin med många nöjda och återkommande kunder. ”Word of mouth” 

är både viktigt för företaget samtidigt som de är medvetna om att den utgör en del av 

framgången. Företaget vet att ”word of mouth” är bra reklam om de har nöjda kunder. Gute 

Vin har tydlig fokus på målgruppen ”livsnjutare” och den primära gruppen – aktieägarna – får 

särskilt mycket uppmärksamhet. Även när marknadsföringen kring alkohol är begränsad 

lyckas företaget förmedla sin image och sina goda exklusiva produkter. Men öppnare lagar 

om alkoholens marknadsföring skulle ändå underlätta för Gute Vin att nå ut till 

konsumenterna.  

Systembolagets närvaro påverkar i sin helhet företagets utveckling och expansion på ett 

negativt sätt. Gute Vins stora möjlighet till god utveckling av alkoholprodukterna skulle vara 

med tillstånd av gårdsförsäljning. Då skulle samtidigt monopolet spela en mycket mindre 

påverkande faktor. Företaget kommer inte ha något annat val än att lägga ned 

alkoholproduktionen om monopolet blir kvar därför att det inte blir tillräckligt lönsamt. Det är 

just vad företaget har som alternativ strategi, nämligen att satsa helhjärtat på resten av gården 

tillsammans med restaurangen samt utveckla sitt kvalitetsvinäger och dressing.  
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9 Slutsats 
 
 
I detta kapitel avser vi att besvara undersökningens problemfråga samt föra en avslutande 
diskussion kring de små tillverkarnas situation på den reglerade marknaden 
 
 
 
Vilka faktorer är viktiga för att små tillverkare av vin och sprit ska kunna konkurrera under 

en reglerad marknad? 

 

Vi har vid undersökningens slut kommit fram till följande faktorer: 

 
 
• Systembolaget utgör en viktig del i konkurrensen på den svenska marknaden. Därför 

är det viktigt att de arbetar efter sitt uppdrag som bl.a. handlar om att vara 
märkesneutrala och följa upp sin affärsidé om att leda utvecklingen av god 
dryckeskultur. På detta sätt kommer större hänsyn att kunna tas till de mindre vin- och 
sprittillverkarna. Att till exempel kunna erbjuda lokal tillgänglighet skulle innebära en 
otrolig möjlighet för dessa tillverkare.  

 
• Ett tillstånd för gårdsförsäljning måste övervägas från regeringens sida och komma till 

stånd inom den närmaste framtiden. Gårdsförsäljningen skulle underlätta för vin- och 
sprittillverkarna på den reglerade marknaden. Detta är tillverkare som tar till vara 
svenska råvaror och gynnar Sveriges utveckling när det gäller dryckeskulturen, och 
därför borde intresset för dessa företag vara större.   

 
• Ett mer lättöverskådligt och praktiskt tillämpbart regelverk bör utformas för att 

underlätta etablering på marknaden. Med detta menas till exempel att 
marknadsföringslagarna bör bli öppnare och mer anpassade. Tydligare riktlinjer vid 
etablering och överskådligare lagar skulle innebära kortare etableringsprocesser med 
mindre kostnader som följd och gynna fler små tillverkare.  

 
• Företagen behöver profilera sig för att på så sätt skapa sig ett namn och en image på 

marknaden. Genom att fokusera mer på att marknadsföra hela verksamheten kan 
företagen locka till sig besökare som i sin tur får upp ögonen för vin- och 
spritprodukterna. På detta sätt bygger de upp ett namn och skapar mervärde för 
kunden genom att erbjuda en helhet. 
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Gemensamt för alla företag är att Systembolagets detaljmonopol påverkar försäljningen. En 

avreglering av monopolet skulle innebära merförsäljning och ge bättre lönsamhet för alla tre 

företagen. Det företag som påverkas minst av monopolet är Norrtelje Brenneri men då kan vi 

dra slutsatsen att de har funnits längst och har bränneriet som sin huvudsyssla jämfört med 

Wannborga och Gute Vin som har det som bisyssla. 

 

Genom att sträva efter att knyta kunderna till sig och skapa personliga relationer ökar 

chanserna att få lojala kunder. Lojala och nöjda kunder bidrar till ”word of mouth” effekten 

som gynnar företagens framgång och utveckling. Att bygga relationer förblir den viktigaste 

faktorn i företagens strategi för att vara konkurrensstarka och överleva på den reglerade 

marknaden.   
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10 Kritisk granskning  
Att vi har ett detaljhandelsmonopol i Sverige är ingen nyhet. Tidigare har monopolet varit mer 

omfattande och staten hade ensamrätt från tillverkning till försäljning av alkohol till 

restauranger. När det 1995 blev tillåtet att tillverka vin och sprit blev många intresserade och 

startade vin- och sprittillverkande företag. Det har som tidigare beskrivits varit en svårare 

uppgift än många företagare trott, och vi ville med uppsatsen undersöka vilka hinder som 

finns för dessa entreprenörer. 

 

Det som står klart efter uppsatsens slut är att personer som vill börja tillverka vin eller sprit 

behöver ett gediget intresse för alkoholprodukter, ett stort kapital och en stark envishet för att 

bli vin- och/eller sprittillverkare. 

 

Företagen har gemensamt att de hör till gruppen små tillverkare som använder svenska 

råvaror i sin framställning av sina produkter. Det finns många likheter mellan företagen men 

trots det vill vi betona att detta inte är en heltäckande undersökning.        

10.1 Generaliserbarhet 

I denna uppsats har tre företag undersökts och det ger oss inte tillräcklig fakta att dra generella 

slutsatser. Därför blir graden av generaliserbarhet ganska låg för denna undersökning. Alla 

företagen är verksamma inom vin- och sprittillverkning, alla menar att regelverket är svårt 

och tidskrävande och att marknadsföringen är begränsande. Men trots detta är en mer 

omfattande undersökning med fler respondenter att föredra.    

10.2 Reliabilitet och validitet  

Vi har låtit företagen läsa de färdigställda intervjuerna för att vara säkra på att vi förstått deras 

åsikter och tankar på rätt sätt. Vi har mailat våra frågor i god tid innan intervjun för att de 

skulle vara beredda inför intervjun. När det gäller urvalet befinner sig samtliga tre företag 

inom upplevelsebranschen vilket borde ge fler korrelationer i svaren än om de hade varit inom 

olika branscher. Företagen kan kategoriseras som små tillverkare med vissa skillnader.  

Reliabiliteten i uppsatsen får därmed anses vara god. 
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Syftet med uppsatsen har varit att analysera och utvärdera vilka hinder och möjligheter som 

påverkar små vin- och sprittillverkares konkurrensförmåga. Genom våra intervjuer och 

kvalitativa tolkningar har vi lyckats svara på syftet på ett relevant sätt och mäta de variabler 

som var avsedda att mätas. Validiteten i uppsatsen anses relativt hög. 

10.3 Vidareforskning 

Det skulle vara intressant att följa upp och undersöka samma företag om några år. I 

undersökningen skulle man kunna studera om konkurrensmöjligheterna har förändrats mot 

bättre eller sämre villkor för små tillverkare. Har företagen följt sina strategier och kanske 

lämnat vin- och sprittillverkningen bakom sig?   

 

I framtiden kan gårdsförsäljning bli aktuellt och det är intressant att se hur det påverkar 

företagens lönsamhet. Hur stor påverkande faktor skulle då Systembolaget vara?   

 

Ett än mer intressant undersökningsområde vore att intervjua/studera små vin- och 

sprittillverkare om detaljmonopolet upphör. Konkurrenssituationen skulle förändras mycket 

och fler tillverkare skulle troligtvis etablera sig. Hur påverkar det små tillverkare överlag och 

blir det bättre/sämre möjligheter för utveckling? Vem skulle gynnas av en marknad med helt 

öppen konkurrens?     
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12 Bilaga 
 

12.1 Intervjufrågor  
  
 
Marknadsföring 
 
Vilka distributionskanaler använder ni er av i dagens läge? 
 
Hur stor del av försäljningen (Procentuellt) går t.ex. via a) Systembolaget b) Resturananger c) 
Annat. 
 
Varför använder ni och varför använder ni inte vissa av dessa kanaler? (Är det en 
kostnadsfråga?) 
 
Hur bra fungerar dessa kanaler, upplever ni att några av dessa fungerar bättre/sämre? 
 
Vad har ni för marknadsföringsstrategi? 
 
Genom vilka medier marknadsför ni er själva i dagens läge? 
 
Hur stort fokus lägger ni på; Förpackning, design och etiketter? 
 
Upplever ni att ni lyckas förmedla den profil som ni vill marknadsföra er ut till kunden? 
  
(Om ni inte lyckas, vilka faktorer kan det då bero på?) 
 
Upplever ni att lagar eller andra hinder(om så vilka?)hindrar er marknadsföring? 
 
Relationer 
 
Vet ni vad word-of-mouth är? 
 
Om ja: Ingår den i er marknadsföringsstrategi? 
 
Om nej: Vad tror ni att det är? 
 
Har ni en positiv eller negativ bild av Systembolaget? 
 
Vilken sorts kund vänder ni er till? 
 
Vilka relationer har ni till era kunder? (både partihandlare, restauranger och Systembolaget) 
 
Vilka relationer önskar ni ha till era kunder? 
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Konkurrens 
 
Vilka möjligheter ges det för er som tillverkare att etablera er på marknaden? (Lagar, 
konkurrenssituationen, startkapital etc) 
 
Upplever ni att alla har möjlighet att etablera sig på samma villkor? 
 
Hur fungerar prissättningen av era produkter? 
 
Hur upplever ni konkurrenssituationen på marknaden idag?  
 
Känner ni er konkurrensstarka idag och på längre sikt? 
 
Var ser ni er själva om 3-5 år?  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


