
Runde 1 
Opringelige svar fra informant Det centrale 

Anders 21 år 
- Altså da jeg var ung var det for at blive fuld, og der             

gik nærmest sport i den. Nu er det for at mødes og            
hygge med venner. 
 

- Dengang var det tuborg, ganske normal øl. Men hvis         
man fik tilbudt gratis øl af vennerne, så drikker man          
det hele. Jeg drikker det der bliver serveret.Normalt        
var det mere Vodka med opblanding og breezer man         
drak til fester. Og så snaps til påskefrokost, det         
smager ikke så godt, men det er hyggeligt at drikke          
sammen med familien. Det er ligesom traditioner.       
Men jeg kan godt lide Skagens snaps, det er ikke så           
sprittet. 
 

- 5-7 bajer giver en dejlig følelse. Her der er det rart.           
Men når man kan mærke at man er ved at blive fuld,            
så er det ikke rart. Det er ikke rart at blive fuld. Da             
jeg var ung kendte jeg ikke til mine grænser, men          
den har jeg lært nu, og ved når jeg skal stoppe med            
at drikke.  
 

- Men i byen drikker jeg igennem inden, da det gør at           
jeg ikke selv skal købe i byen, da jeg allerede er fuld,            
så bruger man ikke så mange penge i byen. 
 

- Jeg kunne godt finde på at købe kvalitetsøl, men kun          
på tilbud til 10 kr. Grimbergen smager godt, og det          
er nogle gange på tilbud i Rema. Så det gør jeg nogle            
gange. 
 

- Jeg synes også at det er hyggeligt at drikke en øl i ny             
og næ, eller en flaske rose med kæresten. 
 

- Jeg er ikke hardcore ekspert, og derfor kan det godt          
være svært at vælge. Men ved hvad jeg kender, så          
det er som regel det jeg vælger. 
 

- Jeg aner ikke hvad jeg skal købe af de dyre vin eller            
øl, aner jo ikke hvad det er. Men jeg prøver nogle           
gange noget nyt, men ikke dyrere end 75 kr. Jeg vil           
helt klart hellere bruge få penge på noget nyt, end          
mange penge. Billig nyt, er okay hvis det ikke er          

 
 
 
Formål med alkohol har 
ændret sig med alder. 
 
 
Drikker det der bliver serveret. 
 
 
 
Drikker grundet traditioner. 
 
 
 
 
 
Har lært at stoppe inden han 
bliver for fuld, da det ikke er 
rart.  
 
 
 
 
Bingedrinker inden byen, for at 
spare penge. 
 
 
Drikker Grimbergen, men kun 
på tilbud. 
 
 
 
Hyggeligt at dele alkohol. 
 
 
Svært at vælge nye ting, derfor 
vælges det sædvanlige.  
 
 
Det er for risikabelt at bruge 
mange penge på noget du ikke 
ved om du kan lide.  
 
 



godt. Man bliver lidt skuffet, men det er okay når det           
ikke kostede mange penge. Har prøvet at købe noget         
meget dyrt, og så endte det med at smage meget          
dårligt, og derfor har jeg ikke rigtig lyst til det en           
anden gang. Jeg synes det er svært at vælge. 
 

- Jeg synes faktisk ikke der er stor forskel på øl. Altså           
ikke dem jeg har smagt… Men kan godt forestille         
mig hvis en dyr øl er stor, så kan man splejse og dele             
den, og oplevelsen med andre. Det er altid hyggeligt         
at dele med andre 

Simone 20 år 
- Lærte faktisk først at drikke øl på uni, da det er det            

billigste. Før drak jeg cider og mokai da det smagte          
bedst. 
 

- Formålet er vel at hygge sig med vennerne, og være          
lidt tipsy, men jeg vil stadig kunne kontrollere mig         
selv. 
 

- Med alderen har jeg lært at begrænse mig. Men jeg          
drikker faktisk meget oftere end jeg gjorde i gym.         
Om det er en øl eller 10 øl 
 

- Tuborg er nemmest tilgængeligt, også på barerne.       
Og det er billigt. Ligesom når man køber vodka der          
vælger man også det billigste. På SU bliver det         
hurtigt dyrt. Jo billigt, og jo flere procenter jo bedre.          
Man skal have noget ud af det. 
 

- Jeg drikker et par øl et par gange om måneden, men           
jeg drikker mest sammen med veninderne. Og det er         
mest vin og vodka. Vi holder os til det vi kender når            
vi køber vin osv. Vi giver ikke mere end 70 kr. Vil            
ikke spilde mine penge på en dyr øl… og så finde ud            
af at den ikke smager godt. 
 

- Jeg kan godt nyde en drink. En øl eller et shot, skal            
bare ned. Det er en del af den sociale sammenhæng,          
man gør det bare. 
 

- Det kunne være rart at drikke mig fuld i en flaske           
stærk øl, i stedet for mange billige øl, så skal man           
ikke tisse så meget. 

 
- Man kan også hurtigt få slemme tømmermænd det        

går ikke. 

 
 
 
 
 
 
Dyr øl skal splejses og deles 
med andre. Det er hyggeligt og 
billigst. 
 
 
 
 
 
Nødt til at lære at drikke øl på 
universitetet, da det er billigst. 
 
 
Alkohol er hyggeligt sammen 
med venner, men med måde. 
 
 
Lært at begrænse sig, men 
drikker alligevel oftere. 
 
 
Køber det billigste og let 
tilgængelige. Jo billigere jo 
bedre. 
 
 
 
Køber det hun kender, og 
under 70 kr.  
 
 
 
 
 
Nyder drink. Øl og shots skal 
bare ned, ligesom andre gør. 
 
 
Mængden er ikke vigtig, men 
det er procenterne.  
 
 
Kan ikke lide tømmermænd. 
 
 



Emils 20 år 
- Det smager godt, det er hyggeligt sammen med        

andre, og man bliver tipsy. Målet er ikke at blive          
pisse stiv, men det sker jo. Altså målet er at spare           
penge i byen. En sixpack drikker jeg til en førfest,          
eller mere. Så er jeg fuld inden byen. Det er for dyrt            
at købe sig fuld i byen. 
 

- Typisk Carlsberg, Tuborg og nogle gange royal.       
Køber dem da jeg kender mærkerne og de er til en           
god pris. 
 

- Nogle gange drikker man for at kunne slappe af og          
blive tipsy. Så glemmer man lidt alt andet. Det er          
afslappende. 
 

- Jeg køber ofte nogle lækre og anderledes øl. For at få           
en anden oplevelse, men jeg køber sixpack bare for         
at drikke, og en lækker øl for at hygge. 
 

- Jeg har oplevet at blive meget skuffet over at bruge          
mange penge på en øl, men så prøver jeg en anden           
næste gang, og ved at jeg ikke skal købe den samme           
igen. Jeg vil gå op til 30 kr. når jeg skal købe en god              
øl.  
 

 
 

 
 
 
Hyggeligt at drikke sammen 
 
Drikker meget inden byen, så 
han ikke skal bruge penge i 
byen. 
 
 
Køber kendte mærker billigt. 
 
 
 
Alkohol er afslappende. 
 
 
 
Køber nye øl for oplevelsens 
skyld, en sixpack er for at blive 
fuld.  
 
Prøver nye øl indenfor 30 kr.  

 

Runde 2 
 

Oprindelige svar fra informant Det centrale 

Anders 21 år 
- Det er spændende at se forskellen på øllene. Man         

aner ikke om det er det gode eller dårlige man          
drikker der i første runde. 
 

- Det er sjovt, for når man får prisen af vide, så           
smager de billige øl bedre, da de er billige. 
 

- Men jeg kunne godt forestille mig at tage til         
ølsmagning en anden gang. Det var sjovt at smage         

 
 
 
Spændende at smage forskel 
 
 
 
Prisen spiller stor rolle. 
 
 
Vil gerne til prøvesmagning en 



på forskellige øl. 
 

- Nej det synes jeg ikke rigtig den har. Altså imperial          
er helt anderledes end pilsneren. Jeg har smagt        
anderledes øl før, men det var sjovt at smage dem          
sammen, der var jo ingen sammenligning. Den der        
imperial smagte virkelig godt, der var stor forskel        
på den i forhold til de andre. 
 

- Sammen med 3 venner kunne jeg godt forestille mig         
at dele den med dem, men med mange mennesker         
ville jeg ikke købe den. Hvis man tager specialøl         
med til en stor fest, ser andre mærkeligt på en. Men           
sammen med et par gutter vil de synes det er fedt.           
Det kunne være hyggeligt med et par venner. 
 

- Altså prisen spiller meget ind! Men det er jo en          
flaske vin i øl man får. Den er på 10%. FUR øllen var             
også god, men 21 kr. er lidt for meget når det           
nærmest er samme mængde og procent som en        
pilsner…  
 

- Det er ikke en øl man tager med til fest. Men en øl             
man tager med til aftensmaden. 
 

- Jeg synes 20 er en dyr øl. Og 90 kr. er meget dyrt, og              
noget man kun vil drikke meget få gange da det er           
så dyrt. Men det er en oplevelse. Det synes jeg ikke           
skal blive en vane. Det er lækkert at få en speciel           
oplevelse en gang imellem. Det er dejligt at få en          
oplevelse ved at smage på øl.  
 

 
Simone 20 år 

- Det er interessant, man får øjnene op hvor forskellig         
en øl kan være. 
 

- Det undrer mig at der ikke er mulighed for         
kvalitetsøl på barer. Ville gerne drikke kvalitetsøl i        
byen med pigerne. Det er jo helt anderledes, lidt         
ligesom en drink. 
 

- Ja det har det, der er vildt så mange nuancer der er i              
det kvalitet. Ja, Der er så mange nuancer i det, og det            
er lækkert. Noget helt andet end det jeg er vant til at            
drikke, når jeg drikker øl. 
 

- Det skal ud til de unge, feks. Studiecafeer. Man         
forbinder det lidt med at gå ned i en vinhandler, og           
det er gammeldags. De skal ud til de unge. Vi bliver           

anden gang 
 
Ingen sammenligning mellem 
pilsner og Imperial 
 
 
 
 
 
Ville gerne dele en god øl med 
et par venner, men ikke til 
store fester, der ville det være 
mærkeligt. 
 
 
 
Priser og procenter er vigtigere 
end smag. 
 
 
 
 
Dyre øl drikkes til aftensmad. 
 
 
Dyre kvalitetsøl skal forblive 
en sjælden  oplevelse.  
 
 
 
 
 
 
 
Forskel på øl. 
 
 
Ville gerne have kvalitetsøl på 
barer. 
 
 
 
Overrasket over mange nye 
nuancer. Anderledes end det 
hun er vant til. 
 
 
Vinhandler er gammeldags.  
 
Det skal formidles til de unge, 



jo ikke gjort opmærksomme på at kvalitetsøl       
foregår der eller at der er muligt at tage til          
ølsmagning. Det er ærgeligt, for tror der er mange         
der ville kunne lide det. Men vi aner ikke at det er            
der, eller noget om det. 
 

 
Emils 20 år 

- Det var hyggeligt fordi man var sammen med nogen         
og fik smagt på øl. Det er det alkohol handler om, at            
være sammen om alkohol. 
 

- Næh, egentlig ikke 
 

- Det dyreste smagte meget godt, og kunne mærke en         
hel ny verden. Prøvesmagningen har virkelig åbnet       
min viden. Det smagte helt anderledes end alt andet.         
Har før købt øl til 20 og det var dyrt for mig, men nu              
hvor jeg har smagt den dyre imperial, så er der          
større sandsynlighed for at jeg vil gøre det igen, da          
det virkelig smagte godt, så hellere bruge penge på         
noget ekstra godt, end bare at tage mellemvejen 
 

- Hvis der bliver talt om det, så er der større          
sandsynlighed for at vi prøver det. 
 

- Jeg kunne godt forestille mig at tage til ølsmagning         
på et tidspunkt 
. 

- Det er for eksempel sjovt at smage nye øl i andre           
lande, da det er noget helt andet, det er en          
oplevelse, og det er hyggeligt. Evt i sammenhæng        
med et måltid. 
 

- Jeg har det sådan, at nu har jeg smagt den dyre i dag,             
og derfor vil jeg ikke købe den igen. Den smagte          
meget godt, men jeg vil gerne smage noget nyt hver          
gang, når der er for at få en oplevelse.  
 

 

eks. I studiecafeer.  
 
 
 
 
 
 
 
Alkohol nydes sammen. 
 
 
 
Ikke ændret holdning til 
kvalitetsøl. 
 
Åbnet en ny verden af smage.  
Stor forskel på billig og dyr øl. 
 
 
Gerne bruge penge på noget 
ekstra godt, også en anden 
gang. 
 
Omtale vil gøre det mere 
attraktivt. 
 
God oplevelse. 
 
 
Kan godt lide at smage helt nye 
smage. 
 
 
 
Køber ikke den samme 
kvalitetsøl, men nye hver gang.  

 


