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Abstract 
This paper seeks to examine the alcohol culture among young people between 20 and 25 years in 

Denmark. Binge-drinking is a reality, and research from Sundhedsstyrelsen shows, that this 

drinking culture has big consequences in life. Therefore, we are going to try and affect this culture. 

We wish to introduce the target group, to other ways of gratification, including bodily 

gratification. Therefore, we will inform the target group about quality beer. To do so, we will 

analyze the production of quality beer, by using the trinmodel. We will investigate the production 

and examine what turns the beer into quality beer. Hereafter, we will perform an experiment, 

where three participants in our target group, will be introduced to common beer and quality beer. 

During the experiment, we will interview the participants, by using inspiration from Kvale and 

Brinkmanns method to interviews. In this experiment, we have examined the reasons why and 

how young people between 20 and 25 years in Denmark drink, as well as the effects of the taste 

test and information about the beer. The participants showed great interest in the experiment 

and loved the quality beer. Unfortunately, this paper also concludes, that being drunk at parties 

cannot be replaced with one quality beer.  
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Indledning 
Vi er to studerende fra Roskilde Universitetscenter på andet semester. Vi er meget interesserede 

i drukkulturen blandt unge i Danmark. Vi har selv været en del af den og har oplevet alkohol på 

flere forskellige måder. Vi er blevet meget fascinerede af det at brygge alkohol selv. Ikke blot for 

det endelige resultat, men for at opleve hele processen fra start til slut. Vores tydelige 

fornemmelse er dog, at det er de færreste, der har det som os, og at der drikkes helt sindssygt 

meget blandt unge med det ene formål om at drikke sig fuld. Denne kultur sætter vi 

spørgsmålstegn ved, fordi hvorfor er det, at denne kultur finder sted? 

Problemfelt 
Øl har i mange tusind år været en del af menneskets liv. Det menes, at der har været øl, lige så 

længe vi har dyrket korn, og dette svarer til, at der har været øl i mindst 10.000år. Det vides ikke, 

om det dengang blev brygget med intention om dette, eller om drikken som vi også kender i dag, 

opstod i ren tilfældighed. I Danmark er der bl.a. fundet spor at hvede øl i Egtvedpigens grav. Denne 

grav har ligget siden omkring 1370 år f.Kr. (Thon, 2019)  

En ting vi ved med sikkerhed er, at vikingerne var glade for det. Det var ikke blot en drik, men en 

forbindelse til gudeverdenen. Senere var øl hverdagskost, som både børn og voksne benyttede sig 

af. Dengang var det dog ikke nær så stærkt, men smagte bedre og var ikke nær så forurenet som 

drikkevandet var dengang. (Thon, 2019) 

Der har altså været øl i mange tusind år, og interessen for drikken er ikke forsvundet med årene. 

Selv den dag i dag er ølproduktionen i fuld gang. Danmarks statistik viser, at der i 2016 blev 

drukket 3 liter øl i gennemsnit pr indbygger på et år. Det svarer til at der blev solgt omkring 17 

millioner liter øl på et år i Danmark.  (Danmarks Statistik, 2018)Dette er dog intet i forhold til det 

samlede salg af alkoholiske drikke i Danmark og ikke blot øl. Her er vi helt oppe 45 millioner liter 

alkohol.  (Danmarks Statistik, 2018)  

De store mængder øl og alkohol generelt giver dog også negative konsekvenser for samfundet, 

ikke blot grundet mængden men også måden hvorpå der drikkes.  Desværre viser en statistik fra 

Eurostat, at vi i Danmark ligger i fronten, når vi taler bingedrinking. Et af de lande der ligger i den 

gode ende er Italien. (Eurostat statistics explained, 2018) 

Det tyder på, at de i Italien har en anderledes måde at drikke på. Det ses at der ikke dyrkers 

bingedrinking ligesom i Danmark. I Italien ses det oftere, at der drikkes i forbindelse med 

måltider. Alkohol er i Italien en integreret del af samfundet, og der drikkes i små mængder ad 

gangen. Der er tale om en kultur, hvor der drikkes alkohol men med måde. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27167
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I stedet for at hælde store mængder alkohol i gangen nydes små mængder. Hvis det kan lade sig 

gøre andre steder i verden, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre i Danmark. Er det mon 

muligt, at vi i Danmark kan lære noget at andre lande såsom Italien. 

Når vi nævner bingedrinking, taler vi om et større alkoholindtag indenfor kort tid. Normalt 

vurderes bingedrinking, som værende når der indtages 5 eller flere genstande inden for kort tid.  

Der er tale om en fuldskab orienteret alkoholkultur. (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 22) 

En rapport fra sundhedsstyrelsen viser, at der kan opstå flere negative konsekvenser ved 

bingedrinking. Her nævner de bl.a. at der i tilfælde af bingedrinking er større risici for at få 

skrumpelever og hjertekarsygdomme. (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 10 og 22) Derudover stiger 

dødeligheden med 50% hos mænd, hvis det gennemsnitlige alkoholindtag pr. Uge, der svarer til 

mellem 7 og 21 genstande, drikkes på en gang. Hos kvinder ligger gennemsnittet pr. Uge på 

mellem 1 og 13 genstande, og her stiger dødeligheden med 20-30% hvis dette indtages på en 

gang. (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 22) Overordnet konkluderer Sundhedsstyrelsen, at 

bingedrinking øger risikoen for afhængighed, hvilket på længere sigt også kan have fatale 

konsekvenser for den afhængige og ikke mindst de pårørende. Dette er altså et reelt problem, 

som kan have stor indflydelse på liv.  

“Vi skal derimod forsøge at sigte mod en fornuftig alkoholkultur, der adskiller sig fra en 

fuldskabskultur – altså helt konkret en kultur, hvor alkohol nydes, men hvor der ikke indtages store 

mængder ad gangen. Selvom der for mange unge er lighedstegn mellem alkoholkultur og 

fuldskabskultur, så er det vores opgave at bryde denne sammenstilling, som ikke er en nødvendighed. 

Der er fx ikke i samme grad en sådan sammenstilling i Italien, hvor det at drikke alkohol er 

velintegreret i samfundet, også blandt unge, men både voksne og unge drikker mindre og er langt 

sjældnere fulde.” (Tolstrup, et al., 2019, s. 96)  

I Citatet understreges det, hvor vigtigt det er, at vi finder en løsning på dette problem, og at en 

mulig løsning muligvis vil kunne findes ved at se nærmere på nydelseskulturen. 

I denne rapport vil vi se på en mulig løsning til problemet, altså den nuværende drukkultur der 

finder sted blandt unge mellem 20 og 25 år i Danmark. Vi vil undersøge, hvilke typer nydelse der 

kan finde sted, og hermed få en forståelse for de valg der træffes i drukkulturen. Derefter vil vi 

undersøge, hvorvidt det er muligt at påvirke denne drukkultur, og om der er andre måder, hvorpå 

man kan opnå nydelse ud over fuldskab. Vi ønsker at give et indblik i andre måder at drikke øl på, 

hvor der ikke blot hældes litervis i ganen ad gangen.  

Herudfra vil vi tage udgangspunkt i kvalitetsøl. Her vil vi tage brug af trinmodellen, der hjælper 

os med at analyserer fremstillingen af øl. Vi vil undersøge hvor i fremstillingen af kvalitetsøl, 

kvaliteten egentlig opstår. Vi sætter os derefter for at udføre et forsøg, i form af en blindsmagning. 

Her vil vi undersøge, hvorvidt smagsprøver af kvalitetsøl og almindelig billig øl, kan åbne 

forsøgspersonernes horisont indenfor andre alkoholiske muligheder, og dermed andre 

nydelsesformer. Derefter vil vi diskutere resultaterne, og vurderer hvilke faktorer der spiller ind, 

når man køber og drikker øl.  
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Problemformulering 
Hvilken drukkultur er der blandt unge mellem 20 og 25 år i Danmark, og i hvilket omfang kan 

smagsoplevelse af kvalitetsøl påvirke denne kultur.  

- Hvorfor drikker unge? 

- Hvordan drikker unge? 

- Hvordan fremstilles øl? 

- Hvad udgør kvalitet? 

- Hvilken effekt har smagsprøvning af kvalitetsøl? 

Semester binding 
TSA 
I dette semester skal projektet forankres i TSA kurset. Her har vi valgt at tage udgangspunkt i 

trinmodellen, for at analysere det teknologiske system der finder sted, når der fremstilles øl. Her 

vil vi bl.a. Undersøge, hvornår kvalitet opstår i fremstillingen af en kvalitetsøl. Derefter vil vi kigge 

på de mulige drivkræfter og barrierer der kan forekomme i udbredelsen af kvalitetsøl, og hvilke 

negative konsekvenser alkohol kan have.  

STS 
Derudover har vi valgt at inddrage STS, da øl har stor effekt på samfundet, og den måde vi 

mennesker agere på. Sidst i rapporten, vil vi udføre et forsøg, hvor vi undervejs vil interviewe 

forsøgspersonerne. Her vil vi tage inspiration fra Kvale og Brinkmanns metode til interview. 

Interviewene vil give os svar på, hvilket forhold vores målgruppe har til øl og ikke mindst 

kvalitetsøl. STS er med til at opløfte og understøtte TSA dimensionen, og derfor mener vi at de 

spiller godt sammen.  

Afgrænsning 
Overordnet er vores mål at finde en måde hvorpå vi kan påvirke 

bingedrinking kulturen. For at gøre dette har vi taget 

udgangspunkt i forskellige former for nydelse. I problemfeltet så 

vi, at folk drikker for meget på samme tid. Det er altså en måde 

hvorpå de opnår nydelse. Vi vil finde en anden tilgang, og prøve at 

introducerer de unge for en anden måde at opnå nydelse ud over 

fuldskab. 

Det er her kvalitetsøl kommer ind. Det ville være bedre, hvis der 

ikke blev drukket så store mængder alkohol på en gang, men at 

der i stedet blev nydt en kvalitetsøl. Før vi kan introducere 

kvalitetsøl for de unge, vil vi undersøge, hvad der egentlig gør, at 

en kvalitetsøl ikke bare er en øl. Derfor vil vi analysere 

fremstillingen af kvalitetsøl, og se hvad der egentlig er med til at 

give kvaliteten. Her vil vi ud fra sekundær empiri i form af 

rapporter og websteder, undersøge netop hvad der ligger til grund 

for kvaliteten i øl.  
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Når vi ved hvad kvalitet er, vil vi udføre et forsøg i form af en blindsmagning. Her vil 

testpersonerne blive stillet overfor 3-4 forskellige øl heriblandt almindelige billige øl og 

kvalitetsøl. Vores formål er at give testpersonerne en oplevelse af, hvor forskelligt øl kan smage. 

I forbindelse med dette, vil vi fortælle om fremstillingen af de forskellige øl samt priserne på dem. 

Herudfra kan vi bl.a. vurdere, hvilke barrierer der kan være i udbredelsen af kvalitetsøl. Vores 

håb er også at blive klogere på, om flere ville drikke kvalitetsøl, hvis de havde smagt på dem inden, 

og vidste hvilke ting der gjorde kvalitetsøllen unik, og adskiller den fra den almindelige øl.  

Baggrundsafsnit 
Vores problemstilling lyder på, at der i Danmark blandt unge mellem 20 og 25 år er en drukkultur, 

der er direkte skadelig for kroppen. Derfor ønsker vi at finde en måde hvorpå, vi kan påvirke 

denne kultur. Vi har ikke et ønske om at få de unge til at stoppe med at drikke øl, men at drikke øl 

på en anden måde end den vi kan se ud fra statistikken. 

Vi har en hypotese, der lyder på, at der blandt denne målgruppe ikke bliver købt kvalitetsøl men 

billige og store mængder øl. Vi formoder, at dette er grundet for høje priser og en manglende 

viden om kvalitetsøl. Der findes mange forskellige slags øl, og i mange forskellige prisklasser. Det 

er for nogen mere sikkert at bruge 5 kroner på en øl, om du kender den eller ej, da 5 kroner nok 

ikke vælter budgettet. Til 5 kroner gør det ikke det store, hvis den ikke smager godt. Derimod er 

det mere risikabelt at bruge 50 kroner på en kvalitetsøl, som du ikke har smagt, og ikke har nogen 

anelse om du kan lide. Nogen vil måske tænke, at de kan få 10 billige øl for samme pris som en 

kvalitetsøl. Hvis de allerede kender til den billige øl, og ved at den smager nogenlunde og ikke 

meget dårligt, så er det i nogle tilfælde lettere at blive ved med, at købe det de kender godt. Det er 

bl.a. noget af det vi mennesker er gode til… nemlig at skabe vaner, og de kan nogle gange være 

svære at bryde.  

Det er dog netop det vi ønsker at gøre. Nemlig at bryde disse vaner og give de unge et indblik i 

hvilke andre muligheder de har. Det er ikke altid de store mængder billig øl, som de har vænnet 

sig til at købe, der er den bedste mulighed. Vi ønsker at undersøge, hvad der netop er specielt ved 

kvalitetsøl, og hvor kvaliteten egentlig opstår i fremstillingen.  

Vores ide lyder på at tage ud til universiteter eller lign, hvor vores målgruppe befinder sig. Her 

forestiller vi os, at vi vil kunne påvirke deres drukkultur ved at lade dem smage på kvalitetsøl og 

samtidig fortælle om øllet. Vi har et mål om at give de unge en “aha” oplevelse, og introducere 

dem for noget de ikke har smagt før, og som de måske synes er interessant. Hvis de smager noget 

de synes er spændende og anderledes, kan de måske påvirke deres valg, når de senere skal købe 

alkohol.  

I dette forløb vil vi dog blot udføre et lille forsøg, der tager udgangspunkt i vores løsning. I stedet 

for at tage ud på universiteter og lade en masse unge smage på kvalitetsøl og fortælle om det, vil 

vi i stedet udføre et forsøg, hvor vi prøver at introducere nogle testpersoner for både billig øl og 

kvalitetsøl. Her vil vi få et indblik i om muligheden for at smage på disse øl og høre om 

fremstillingen af dem, påvirker de unges valg, når de i fremtiden køber øl, eller i mindste fald 

udvide deres viden om øl og give dem en god oplevelse. 
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Metode 
Trin modellen 
Vi har valgt at benytte os af trinmodellen, til at analysere teknologierne der finder sted i 

fremstillingen af øl. Vi har valgt og benytte alle trinene, da det vil give den bredeste forståelse af 

det teknologiske system. I følgende afsnit vil vi komme ind på de forskellige trin. Først vil vi nævne 

trinnet, derefter indsætter vi et citat, der danner grundlag for hvad trinnet betyder, sidst 

beskriver vi vores syn på trinnet, og hvordan vi vil benytte det.  

Teknologiske artefakter.  
- “Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. Teknologi er 

omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer 

samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde menneskelige 

behov.” (Jelsøe, Teknologiers artefakter, 2019) 

Dette trin handler som beskrevet i citatet, om at omforme natur. Overordnet ser vi på artefaktets 

funktionalitet. Her kan vi inddrage et eksempel med vindmøller. Her omdannes vindenergi til 

elektrisk energi. Med dette trin vil vi kigge overordnet på, hvilke artefakter der indgår i 

fremstillingen af øl, samt hvilken funktionalitet artefakterne bidrager med i fremstilling af øl. 

Teknologiske systemer.   
- “De Vries (2016) skelner mellem den fysiske beskrivelse af et system, som et samlet hele af 

dele, der arbejder sammen, og på den anden side funktionaliteten, der handler om, hvilke 

processer systemet varetager.” (Jelsøe, teknologiske systemer, 2019) 

I dette trin taler vi ikke blot om de enkelte artefakter men hele samspillet mellem dem. Der er tale 

om det samlede system af teknologier, der arbejder sammen for at nå et bestemt mål. Det er bl.a. 

Dette samspil der er vigtigt for at systemet fungerer. I dette trin vil vi kigge på, hvordan 

artefakterne i et ølbryggeri samarbejder om at gå fra ingredienser til det færdige produkt.  

Modeller af teknologier.   
- “En model er en abstrakt, visuel eller fysisk repræsentation af et fænomen eller en genstand, 

hvor særlige udvalgte egenskaber ved fænomenet eller genstanden søges gengivet og/eller 

undersøgt. En model kan samtidig være et epistemisk værktøj til at skabe eller udvikle 

konkrete artefakter.” (Christensen, Modeller af teknologier, 2019) 

Dette trin har til formål at illustrere teknologiers funktionalitet. Her kan der være tale om det 

overordnede system, de integrerede teknologier i systemet, eller helt ned til de enkelte artefakter 

og deres opbygning.  Modeller er med til at give et overblik. Vi vil bruge dette trin, til at illustrere 

den viden vi har tilegnet os. Altså vil vi ved hjælp af en model give et overblik over det 

teknologiske system.  

Teknologiske indre mekanismer og processer: 
- “De centrale af de mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens funktion(er).” (Christensen, Drivkrafter og barrierer for udbredelse af 

teknologier, 2019) 

I trinnet der omhandler teknologiers indre mekanismer og processer, er der fokus på de centrale 

komponenter, der sørger for at teknologien fungerer som helhed. Det er det samlede system, der 

opfylder det endelige mål. Vi vil anvende dette trin, til at beskrive hvor kvalitet opstår i 

fremstillingen af øl. Ikke blot det overordnede, men de enkelte steder i fremstillingen man kan 

ændre, for på den måde at skabe en øl i god kvalitet.  
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 Teknologiers utilsigtede effekter.   
- “En teknologis tilsigtede og utilsigtede effekter: De tilsigtede effekter er teknologiens 

funktion(er) eller formål, og de utilsigtede effekter er andre effekter, som vurderes at være 

negative. For eksempel at en vindmølle støjer og ødelægger udsigten.” (Jelsøe, Teknologiers 

utisigtede effekter, 2019) 

Når der snakkes om utilsigtede effekter ved et artefakt, så skal vi have de tilsigtede intentioner 

ved artefaktet i mente. Når vi har fundet ud af, hvilket formål teknologien har, kan vi begynde at 

se på, hvilke andre effekter der kan være tale om. I dette trin går vi i dybden med de negative 

konsekvenser, der kan forekomme uden intention om dette. Et eksempel kunne være en 

køkkenkniv. Da den blev udviklet, var intentionen at den skulle bruges i køkkenet til at skære 

madvarer ud. I nogle tilfælde bliver den dog brugt til at gøre skade på andre mennesker, hvilket 

ikke var meningen med artefaktet, da det blev udviklet. Her vil vi altså se på nogle af de utilsigtede 

effekter der kan forekomme ved kvalitetsøl.  

 Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 
- “Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Ofte skelnes der mellem invention, som 

betyder opfindelse, og innovation eller diffusion, som handler om spredning af 

opfindelsen (Christensen, Drivkrafter og barrierer for udbredelse af teknologier, 2019) 

I dette trin ses der på, hvordan et artefakt kan komme ud til kunderne. Vi ønsker at undersøge 

hvilke barrierer der kan være for diffusionen af kvalitetsøl.  

Semistruktureret interview  
I forbindelse med det endelige forsøg med blindsmagning af øl, ønsker vi i sammenhæng med 

dette at udføre interview. Disse interview, skal give os et indblik i de unges forhold til alkohol, før 

og efter prøvesmagningen. Disse interview vil vi udføre ud fra Kvale og Brinkmanns metode til 

udførelse af et interview.  

Når man skal udføre et interview, er det vigtigt at man laver en god stemning fra start, så 
interviewpersonen er tryg ved situationen. På den måde opnår man de bedste resultater, og et 
mere afslappet interview forløb. Formålet med interviewet er at opsøge interviewpersonens 
synspunkter. (Kvale & Brinkmann, InterView - Introduktion til et håndværk 2. udgave, 2009, s. 
148) 

Det er vigtigt at man som interviewer er meget lyttende, og udviser respekt og interesse for 
interviewpersonen, på den måde giver man interviewpersonen mere lyst til at udfolde sig og 
fortælle. Derudover er det vigtigt at man som interviewer virker afslappet og udviser at der er 
styr på tingene. (Kvale & Brinkmann, InterView - Introduktion til et håndværk 2. udgave, 2009, s. 
148-149)  

Der startes ud med en briefing. Her vil intervieweren definere situationen, og forklare hvilket 
formål interviewet har såvel som hvad det skal bruges til. Her er det vigtigt at interviewpersonen 
har mulighed for at spørge ind til situationen, så han/hun er helt tryg. (Kvale & Brinkmann, 
InterView - Introduktion til et håndværk 2. udgave, 2009, s. 149)  

Interviewet gennemføres, og der rundes af med en debriefing. 

Til slut kan det ske at der opstår en anspændt stemning, interviewpersonen har måske en følelse 
af tomhed eller angst, over at han/hun har fortalt nogle personlige ting. Her kan man eventuelt 
spørge interviewpersonen ind til oplevelsen af interviewet. 
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Der kan sluttes af ved kort at nævne hvilke hovedpunkter der er blevet taget om undervejs i 
interviewet. På den måde er det ikke kun interviewpersonen der giver ud af sig selv, men 
intervieweren giver tilbage ved at fortælle hvad der er kommet ud af interviewet i grove træk. 

Til slut er det vigtigt at give interviewpersonen mulighed for at spørge om noget, hvis der er noget 
som han/hun er i tvivl om, eller har spekuleret over. Herefter kan optagelsen og interviewet 
afsluttes.  

Måske har der været nogle ting som interviewpersonen har spekuleret over til slut. Det kan ske 
at der kommer flere ting på banen efter at optagelsen er afsluttet, da der måske var ting som 
interviewpersonen ikke var så tryg ved at sige under optagelsen. Ud fra et etisk synspunkt bør 
intervieweren altid spørge interviewpersonen om det er okay at benytte denne viden, da det er 
foregået uden for optagelsen. (Kvale & Brinkmann, InterView - Introduktion til et håndværk 2. 
udgave, 2009, s. 149 - 150)  

Forsøg 
Vi ønsker at udføre et forsøg. Først og fremmest ønsker vi at finde ud af, hvorfor de unge drikker, 

og dermed hvad ligger til grund for drukkulturen?  Herefter vil vi lade dem smage på øllene. Her 

har vi valgt at inddrage både kvalitetsøl og almindelige øl, for at stille dem op mod hinanden og 

dermed vise testpersonerne at kvalitetsøl smager helt anderledes end en velkendt pilsner. 

Formålet med forsøget er at se om smagsprøve og information om kvalitetsøl, kan påvirke de 

unges drukkultur. Ville dette gøre det tryggere for de unge at købe dyrere kvalitetsøl? Og ville det 

kunne påvirke bingedrinking kulturen? Det er altså et lille udsnit af vores ide om at komme ud til 

de unge med netop kvalitet og viden.  

Vi vil kontakte 3 unge mellem 20 og 25 år via vores eksisterende netværk. Herunder er der 

studerende samt fuldtidsansatte. Det første interview vil foregå adskilt, altså en person ad 

gangen. Dette gør vi for at få personernes helt individuelle meninger og holdninger om deres 

forhold til alkohol. Her ønsker vi ikke at de påvirkes af andre, da det er deres egen mening vi 

ønsker at komme frem til. Da det også er et følsomt emne, mener vi at det er tryggest for 

deltagerne, hvis der ikke er mange der lytter med. Herefter foregår prøvesmagningen, og her vil 

testpersonerne placeres i samme rum. De har derfor mulighed for at tale sammen omkring deres 

oplevelse og indtryk af øllet. Her vil der opstå en situation lign, med den de er vant til. Normalt 

drikker unge sammen med andre, og det skal de også i dette forsøg. Til slut vil vi interviewe 

personerne hver for sig. Her kan de have nået at påvirke hinanden undervejs i smagningen, og det 

kan derfor ske, at deres svar vil ligne hinanden lidt.  

Forsøgets fremgangsmåde: 
➢ Introduktion til forsøget 

○ Beskrive forsøgets fremgangsmåde for testpersonerne, og hvad det skal bruges 

til.  

➢ Spørgsmål 

○ Vi ønsker at lærer om testpersonernes nuværende forhold til øl og kvalitetsøl. 

Spørgsmålene er derfor forskellige fra person til person, alt efter hvad der svares. 

Her tager vi inspiration fra Brinkmann og Kvale, om det semi strukturerede 

interview. Vi har overordnet nogle ting vi vil have svar på, men interviewet former 

sig efter svarene der kommer på spørgsmålene. Her er nogle eksempler: 

■  Hvorfor drikker du øl? 
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■  Hvilke øl køber du? 

■  Hvorfor? 

■  Nyder du at drikke på denne måde? 

■  Hvilke følelser? 

■  Køber du nogensinde kvalitetsøl? 

■  Hvorfor/hvorfor ikke? 

➢ Første runde med smagsprøver → blindsmagning  

○ Testpersonerne smager nu på de forskellige øl, uden at de ved hvad det er.  

○ Herefter giver de point på øllene fra 1-10, alt efter hvad de bedst og mindst kunne 

lide. Herunder en kort begrundelse for deres valg. 

➢ Øllene introduceres 

○ Nu introducerer vi øllet. Hver af de 4 øl præsenteres med pris, indkøbssted samt 

fremstilling og ingredienser.  

➢ Anden runde med smagsprøver → Nu hvor det ved hvad de smager på  

○ Nu ved testpersonerne hvad de skal smage på. Der smages igen, gives point og en 

kort begrundelse for svar. 

➢ Spørgsmål 

○ Resultaterne samles og introduceres for testpersonerne. Nu sluttes der af med 

nogle afrundende spørgsmål. Igen kan spørgsmålene variere, men vores formål er 

at få svar på følgende: 

■  Har din holdning til kvalitetsøl ændret sig? 

■  Hvad er grunden til dette? 

■  Er der større sandsynlighed for at du vil købe en kvalitetsøl herefter du 

har smagt på dem og hørt om dem? 

■  Kunne du forestille dig andre måder der ville påvirke dig til at vælge 

kvalitetsøl? 

➢ Afrunding 

○ Sig tak for deltagelse, og spørg ind til testpersonernes oplevelse af forsøget. Evt. 

slut af med en endelig spørgerunde, hvis testpersonerne har nogle spørgsmål 

omkring forsøget eller lign. 
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Analyse af interview 
Her vil vi benytte os af meningskondensering. Dette gør vi for at tydeliggøre de vigtige punkter, 

informanten er kommet ind på. Denne metode består af 5 steps. Første step skal give en 

overordnet forståelse af interviewteksten. Den læses igennem, og der dannes en grundlæggende 

forståelse for svarene. Her skal der skabes en tryghed i materialet. Andet trin handler om at 

opdele informantens svar i vigtige afsnit. Her er det hele informantens svar, der skrives ned. 

Herudfra kommer vi til tredje trin, hvor disse naturlige og direkte sætninger fra informantens 

side forkortes. Det vigtigste er at frembringe det centrale i informantens svar.  

Der må ikke udelades hovedsynspunkter, men fyldestgørende ord fjernes, så det blot er 

informantens centrale mening, der står tilbage. På den måde dannes et overblik over 

informantens svar. Fjerde step handler om at sammenkoble de specifikke holdninger med 

projektets formål. Her kan der ses på sammenhængen mellem projektets problemformulering og 

informantens svar. I femte og sidste trin bindes de væsentlige temaer og synspunkter sammen til 

en beskrivende tekst af resultaterne, og de redundante temaer er blevet fratrukket. (Kvale, Doing 

interviews, 2011, s. 106 - 107)  

Teori 
Nydelse 
Nydelse kan være mange ting. Men der er nogle forskellige faktorer vi kan kigge på. Ifølge 
Coveneys & Buntons, er der 4 former. 

Den kropslige nydelse; er alle vores sanser som bliver påvirket. Eksempelvis hvis vi dufter til 
en dejlig drink eller vi får en rus af indtagelsen af alkohol, eller som det citat de bruger i rapporten 
fra Bunton and Coveney ”To talk of carnal pleasures is to talk about bodily basics: Warm flesh, 
moist orifices and libidinal urges”(Side 7) Det citatet beskriver er om kroppens fornøjelser og 
drifter altså kroppens almene lyster, såsom varme. (Demant & Houborg, 2011, s. 345) 

Ekstatisk nydelse; er ligesom den kropslige nydelse, men her mister man delvist kontrollen. 
Her bliver menneskets skjold sænket og der bliver ikke tænkt helt klart. I rapporten kommer de 
med et eksempel ”mennesker i fællesskab deltager i praksisser, der kan frigøre kræfter, fjerne 
hæmninger og skabe nydelsesfulde oplevelser. Det kan fx være i forbindelse med et rave hvor 
dans, musik, lys og stoffer tilsammen kan skabe nydelsesfulde sanseoplevelser”(Side 8). Denne 
nydelse kan blive relateret til bingedrinking. Hvor det handler om at indtage så meget så muligt 
på engang. Hvilket betyder man bliver hurtig fuld og mister kontrollen. (Demant & Houborg, 
2011, s. 346) 

Disciplineret nydelse; er en modsætning til kropslig nydelse og ekstatisk nydelse. Her lader 
man sig ikke lede ind i fristelse. Her tænker man fornuftig og er velovervejet. Dette kan relateres 
til, at man sagtens kan tage i byen uden at drikke, og samtidig have det sjovt. (Demant & Houborg, 
2011, s. 346) 

Asketisk betyder; at man har en streng tilgang til noget eller vælger noget fra. Det kan være af 
religiøse/politiske årsager, eller personlige årsager, at man vælger noget fra. (Demant & Houborg, 
2011, s. 342) 
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Analyse 
Trin modellen 

Teknologiske artefakter 
I dette trin, vil vi få et overordnet indblik i hvilke artefakter der er til stede under produktionen 

af øl, samt hvad de forskellige artefakter bidrager med til produktionen af øl. 

Mashningvessel; Det første trin i ølbrygningsprocessen foregår i en Mashingvessel, denne 

proces bliver også kaldt for støbningen. Her bliver bygmalten eller en anden kornsort, sat til at 

spire. Dette gøres ved, at vand bliver tilsat, som bygmalten optager og bliver blødgjort. Denne 

proces tager mellem 1-3 dage, før malten begynder at spire. 

Spirekasse; Denne bruges til at opbevare malten, der er begyndt at spire. Her ligger malten på en 

perforeret bund i et lag på cirka en meters tykkelse. Malten bliver vendt 2-3 gange i døgnet, dette 

bliver gjort så spirerne ikke filtrer sig sammen. Denne proces varer 4-7 dage, for at 

spiringsprocessen er ovre. 

Lauter tun; En lauter tun blæser varm luft op gennem bygkernerne, og fjerner vandet fra 

bygkernerne. Altså tørre lauter tunen kernerne, så kernerne ikke bliver ved med at producere 

enzymer, da disse enzymer skal bruges senere. Ristning foregår også i lauter tunnen. Malten 

bliver sat til at blive ristet, og denne proces kan variere. Ved lav varme får malten en lys farve, og 

ved en høj varme bliver malten mørkere. Efter denne proces bliver spirene fjernet, og malten 

knuses.Herefter bliver den knuste malt hældt op i en lauter tun, hvorefter varmt vand tilsættes. 

Når vandet begynder at rotere, kommer enzymer og stivelsen fra kernerne ud, og bliver opløst i 

vandet. Denne proces kaldes mæsken. 

Sikar; I sikarret bliver mæsken, som består af vand og malt filtreret. Altså bliver væsken, også 

kaldet urten, separeret fra malten. 

Kogning; Urten bliver kogt sammen med humle. Denne proces er med til at give øllet smag. Her 

kan tilføjes mere humle for mere bitterhed eller mere af urten for at give mere sødme. 

Whirlpool; Whirlpoolen er en beholder, hvor udfældede stoffer også kaldet turb (turb er humle 

rester) bliver sorteret fra. 

Wort cooler; Væsken løber igennem wort cooleren, og den afkøles inden væsken skal til 

fermentering. Dette bliver gjort for at undgå, at gærcellerne dør. 

Fermenteringskar; Den afkølede væske bliver opbevaret i en kølig beholder, hvor gær tilføres og 

fermenteringen påbegyndes og dannes. Denne proces kaldes gæringsprocessen. 

Gærstop; Gærstop foregår i et kar(maturation). Her kan gæringsprocessen stoppes, ved hjælp af 

kemikalier der dræber gærceller eller ved at sætte temperaturen op eller meget ned. 

Filtrering; I et filter bliver øllet filtreret, og de sidste urenheder der kan være tilbage fjernes. Dette 

er med til at resultere i en klar og gennemsigtige øl, så den ikke er grumset. 

Påfyldning; Flasker eller fustager, bliver renset inden øllet bliver Påfyldt. (Bryggeriforeningen, 

u.d.) 
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Teknologiske system 
I produktionen af øl er der mange artefakter, der arbejder sammen og forarbejder ingredienser 

for at komme frem til det endelige produkt(øllet). Artefakterne samarbejder i en kæde og er 

afhængige af hinanden. Hvis en af maskinerne ikke kan behandle ingredienserne, så vil det få 

store konsekvenser for outputtet. Her kan der også være tale om et socioteknisk system, da det 

ikke blot er et system af teknologier, men teknologier der er afhængige af mennesker og omvendt. 

Hvis der ikke er mennesker til at justere maskinerne, så ville de ikke kunne udføre opgaverne. 

Der er altså tale om et netværk af aktører, der alle samarbejder for at fremstille kvalitetsøl.  

Et ølbryggeri kan ses som et komplekst system, der ikke er lineært. (Vries, 2016, s. 20 - 21) 

Systemet er ikke lineært, da de ingredienser der skal bruges til at producere øllet, kan have 

forskellige smage i løbet af året. I det ingredienserne kan være anderledes gang på gang, så 

betyder det også, at ingredienserne skal behandles på forskellige måder.  

Det kan være, at bygmalten skal have mere varme i lautertunnen den ene gang, end sidste gang 

der blev fremstillet øl osv. Der er altså mange parametre at tage højde for, og der kan ske 

ændringer hele tiden. Et destilleri er komplekst, fordi det kræver meget viden og 

omstillingsparathed. Det er ikke blot samme fremgangsmåde hver gang, den ændres og formes 

efter det ønskede mål. 

Model af teknologi 
For at få et overblik over de forskellige teknologiske artefakter der indgår i det teknologiske 

system, har vi valgt at inddrage følgende model. Denne model illustrerer de centrale artefakter, 

der spiller en stor rolle i det teknologiske system. Med modellen og forklaringerne af de 

forskellige artefakter beskrevet tidligere, har vi nu en god overordnet forståelse af hvordan øl 

fremstilles. (Bryggeriforeningen, u.d.)  

 



Gruppe nr.: S2024791732 

Side 15 af 24 

 

Indre mekanismer og processer 
I dette afsnit var meningen, at vi skulle have haft kontakt med et mikrobryggeri. På den måde ville 

vi kunne få en dybdegående fortælling, om hvad der lige præcis er med til at gøre kvalitetsøl til 

kvalitet. Desværre havde mikrobryggeriet, vi har været i kontakt med ikke set vores mails, da de 

var taget af spamfilteret, og derfor endte vi med at få svar, da det var for sent. Derfor har vi valgt 

at anvende sekundær empiri i form af eksisterende rapporter og websites. 

I ølproduktionen er der mange maskiner, der hver især bidrager med forskellige vigtige ting i 

fremstillingen af øl. Intet step kan udelades, uden at det vil have stor effekt på det endelige 

resultat. Fremstilling af øl er som tidligere nævnt et ikke-lineært teknologisk system, da der hele 

tiden kan opstå ændringer. Det er derfor heller ikke simpelt at brygge øl, da det er vigtigt at du 

har viden om maskinerne, og de eventuelle ændringer der kan forekomme, for at der på den måde 

kan regulere efter forholdene. Men hvad er det egentlig, der er med til at gøre en øl til en 

kvalitetsøl? 

En almindelig øl vil i stor grad have simple og sikre ingredienser, for at der på den måde kan opnås 

en ensartet øl, som kan produceres i store mængder. Når der produceres øl i enorme mængder, 

så er det svært at være med hele vejen igennem øllets fremstilling. Der er ikke mulighed for at 

værne om hver proces i fremstillingen af øllet. På den anden side kan der produceres meget store 

mængder, hvilket også er grunden til, at øllet kan sælges billigt.  

Når der er tale om kvalitet i øl, er der ikke blot et enkelt svar. Der er ikke en konkret ting, der kan 

ændres på i fremstillingen, for at det på den måde er en kvalitetsøl. Der er dog nogle parametre, 

der spiller en stor rolle, når der skal produceres kvalitetsøl. 

Først og fremmest spiller ingredienser en vigtig rolle. Det er ingredienser, der bl.a. Er med til at 

skabe smagen. Når der bringes nye og flere ingredienser i spil for at opnå en lækker smag i øllet, 

så stiller det også større krav både til maskinerne, og de mennesker der er en del af dette system. 

Med flere ingredienser er der flere måder, ingredienserne skal behandles på. Jo flere ingredienser 

der er tale om, jo mere komplekst bliver systemet. Det stiller også store krav til menneskene 

omkring.  

Derudover er gær også en af de vigtigste ingredienser i fremstillingen af øl. Igen er det ikke blot 

ingrediensen i sig selv, men også måden hvorpå ingrediensen bliver behandlet. Når ølgæren skal 

anvendes i fermenteringskarret, er det vigtigt, at de rigtige mikroorganismer er til stede. 

Saccharomyces cerevisiae er en de vigtigste mikroorganismer, der skal være til stede i 

produktionen af kvalitetsøl.  (Rix, Nielsen, & Thinggard, s. 33) 

Gæren spiller altså en stor rolle for slutresultatet. Der findes mange forskellige gærtyper, og 

udvælgelsen af den rigtige gær har også stor effekt på kvaliteten af øllet. Ølgæren kan være 

forskellige fra bryggeri til bryggeri. Dette betyder, at der er mange gærstammer. Disse 

gærstammer kan dyrkes på forskellige måder med formålet om at danne alkohol. Grundet gærens 

metabolisme har gæren også en stor indflydelse på smagen og øllets karakter. Der er store krav 

til ølmesteren og hans viden om gær. Gær reagerer på meget forskellige måder og på forskellige 

temperaturer. Hvis der benyttes undergæret gær, skal fermenteringskarret have en temperatur 

mellem 4-12ᐤC. Hvis der derimod benyttes overgæret gær, så skal temperaturen typisk være 

mellem 14-25ᐤC grader. Hvis der ikke holdes styr på temperaturerne, risikerer gæren at forgå, og 

dette medfører, at øllet ikke opnår den ønskede alkoholprocent, carbondioxid(brus) og smag. 

Viden om fremstillingen af øl spiller dermed en stor rolle for at opnå et godt slutresultat.   (Rix, 

Nielsen, & Thinggard, s. 33 - 34) 

https://beerzymes.dk/wp-content/uploads/2017/10/%C3%98Lbryg-skriv_BETA-til-hjemmesiden.pdf
https://beerzymes.dk/wp-content/uploads/2017/10/%C3%98Lbryg-skriv_BETA-til-hjemmesiden.pdf
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Ifølge bryggeriet Stevns opstår den gode kvalitet, når der bliver brugt de rigtige råvarer. 

Derudover nævner de, at det vigtigste er, at alle processerne kan overvåges, så der er kontrol over 

de forskellige trin og processer i ølproduktionen. (Stevns Andelsbryggeri, 2019) 

Ud fra det Stevns bryggeri beskriver på deres hjemmeside, så kan kvalitet bl.a. opstå i 

lautertunnen. Det kan være at den malt som bliver brugt, giver den bedste smag hvis malten kun 

bliver ristet ved en lav varme, frem for hvis det var ved en høj varme.  

Kort sagt er kvalitet ikke blot en ting, der opstår ved at ændre på et specifikt parameter, men 

noget der kan opstå overalt i fremstillingen. Det grundlæggende for en kvalitetsøl er at der er en 

viden omkring både maskiner, ingredienser og processen. Kvalitet opstår, når der bliver kælet for 

fremstillingen. Alle de valg der træffes er med formålet om at fremstille en lækker øl. Det kræver 

derfor også mere tid og penge at fremstille en kvalitetsøl, hvilket også er grunden til at de koster 

mere end masseproducerede øl.  

Utilsigtede effekter 
Øl indeholder alkohol, som bliver produceret i fermenteringskaret. Alkohol kan give en rus, når 

der bliver indtaget større mængder alkohol. Det der også beskrives som fuldskab. Misbrug af 

alkohol kan medføre, at kroppen tager skade, og kan udvikle forskellige sygdomme, som kan være 

livsfarlige, herunder kræft i munden, halsen, brystet, tarmen osv.  (Kjær, u.d.) 

Alkohol kan også skabe afhængighed hos brugeren. Afhængigheden opstår, når der bliver 

indtaget større mængder alkohol, og personen dermed bliver fuld af det. Dette betyder, at 

brugeren har større tendens til at drikke sig fuld igen. Hver gang personen drikker sig fuld, 

vænner kroppen sig til de store mængder alkohol, og antallet af genstande der skal til, for at give 

følelsen af fuldskab øges hver gang. Der skal altså mere til at gøre personen fuld. Når denne 

afhængighed tager over, og ender ud i et misbrug, har det ikke blot stor effekt på den enkelte 

person, men også personens pårørende og ikke mindst resten af samfundet. Der skal bruges 

mange ressourcer på alkoholmisbrugere. Først og fremmest bliver de oftere syge og koster i 

sundhedsvæsenet mange penge, men det koster også penge at sørge for misbrugsbehandling, der 

kan få dem ud af misbruget. Disse utilsigtede effekter er et resultat af et artefakt 

(fermenteringskaret), som omdanner gær til alkohol, der er en del af øllet. 

Drivkræfter og barrierer  
Når en kvalitetsøl skal sælges, er det vigtigt, at man når ud til kunderne. Her er kommunikationen 

meget vigtig. Hvis man ikke er i kommunikation med eventuelle kunder, er der ingen, der finder 

ud af, at produktet eksisterer. Dette er derfor essentielt for diffusionen af et produkt. Når 

kvalitetsøllet sættes på markedet, vil der være nogle forskellige adoptantgrupper alt efter hvilken 

rækkefølge produktet adopteres.  

Vi forestiller os, at der rundt omkring i Danmark er forskellige grupper mennesker, der er meget 

interesserede i øl. Disse grupper vil højest sandsynligt, være dem der adopterer de nye kvalitetsøl 

først. Dette kan være grundet, at de hele tiden holder sig opdaterede på, hvad der sker indenfor 

ølproduktionen rundt omkring i mikrobryggerierne. Hvis de har en interesse for 

produktkategorien fra start, så er de mere tilbøjelige til at købe produktet når det kommer på 

markedet.  

https://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/alkohol-og-kroppen/
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Hvis øl entusiasterne er vilde med en kvalitetsøl eller et mikrobryggeri, fortæller de det måske 

videre, og her taler vi om næste adoptant gruppe. Informationerne om kvalitetsøllet spredes, og 

flere køber det derfor.  

Som modellen ovenover viser, så kan der opstå en kløft, og denne er i udbredelsen af et produkt 

svær at komme over. Der er altså forskellige barriere, der kan gøre, at kvalitetsøllen ikke bliver 

en succes. Her formoder vi, at prisen spiller en stor rolle. Det kan være, at du har hørt om et 

mikrobryggeri, som laver lækre kvalitetsøl, og derfor køber du en af deres øl til 50 kroner. Du 

glæder dig, da du har hørt gode ting om bryggeriet, men da du tager den første tår, bliver du meget 

skuffet. Du kan ikke lide øllen, og det har været spild af penge. Dette kan altså være en af de 

barrierer, der kan forekomme, og som måske er grunden, til at de aldrig køber en kvalitetsøl igen.  

Vi forestiller os, at der er nogle måder hvorpå, man kan komme nemmere over netop denne 

barriere. Kvalitetsøl kan være meget specielle, og der er så mange, at det kan være svært at 

vurderer, hvad du skal vælge, og hvad du kan lide. Derfor tænker vi at mulighed for at smage på 

øllet, ville give kunderne en bredere forståelse for, at kvalitetsøl er meget forskellige, og måske 

smager de endda på en øl, som de synes om, og som de vil købe fremover. Vi forestiller os også, at 

oplysning omkring øllet og fremstillingen af det vil gøre oplevelsen bedre, og derfor også vil være 

med til, at gøre kunderne mere tilbøjelige til at købe kvalitetsøl en anden gang. Igen er der altså 

tale om vigtigheden af kommunikation med kunderne.  

Meningskondensering 
Forsøget er inddelt i to faser, den første omhandler forsøgspersonernes nuværende holdninger 

og forhold til alkohol generelt. Anden fase omhandler forsøgspersonernes følelser og holdninger 

efter forsøget. Derfor vil vi også opdele disse informationer i to faser. Fase 1 inden smagsprøver 

og fase 2 efter. Herefter vil vi koble de to sammen, og vurdere hvilken effekt smagsprøvningen 

har haft.  

I bilag 2 har vi indsat vores step 2 og 3. Der har vi taget interviewet og fået de vigtige punkter 

frem. Der har vi hovedpunkterne, og vil nu koble dem til vores problemformulering og 

arbejdsspørgsmål.  
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Et af arbejdsspørgsmålene lød på, hvordan unge drikker. I interviewet af de unge tyder det på, at 

de unge drikker, det der er tilgængeligt.  Anders beskriver direkte; “Men hvis man fik tilbudt gratis 

øl af vennerne, så drikker man det hele. Jeg drikker det der bliver serveret.” (Anders, 2020)Allerede 

her tyder det på, at han er ligeglad, med hvad han drikker, om det er kvalitet eller ej. Der er dog 

et tema, der går igen hos alle deltagere. Prisen spiller en stor rolle for deltagernes valg. Både 

Anders og Emils fortæller, hvordan de drikker store mængder alkohol, inden de skal i byen. Her 

ligger de begge vægt på vigtigheden af at drikke meget alkohol inden de tager i byen. På den måde 

er de fulde i starten af byturen, og kan derfor spare penge, da de ikke skal købe så mange drinks 

eller øl i baren for at opnå fuldskab. Formålet med før festen er altså at blive fuld, og det skal gå 

hurtigt. Emils nævner følgende; ”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.” (Emils, 2020) 

Simone fortæller om vigtigheden, af procenterne i den alkohol hun drikker, da hun skal have 

noget for pengene. Her går vi ud fra, at hun ser på prisen ud fra hvor fuld, hun kan blive af det. 

Hvis hun kan købe en liter øl på 4,6% og en liter vodka på 36% for samme pris, så ville hun vælge 

vodka, da hun kan opnå fuldskab med denne, og den holder længere. Det er altså følelsen, som 

hun betaler for. Følelsen af fuldskab. Hun beskriver også, at hun på universitetet var nødt til at 

lære at drikke øl, da det var det billigste. Igen spiller prisen en rolle, i de valg der tages, når de skal 

købe og drikke alkohol.  

Anders nævner også, at det er for risikabelt at bruge for mange penge på en ny dyr kvalitetsøl, da 

man ikke ved, om man kan lide det. Det er derfor spild af penge, hvis den smager dårligt. Derfor 

er det lidt nemmere at prøve nye ting, hvis det er billigt, da det derfor ikke gør noget, hvis det 

smager dårligt. Både Emils og Anders har selv oplevet at bruge mange penge på en kvalitetsøl for 

derefter at blive meget skuffet over smagen af den.  

Anders og Simone beskriver begge, hvordan deres forhold til alkohol har ændret sig med alderen. 

De beskriver begge, hvordan de har lært at styre sig, når de drikker alkohol. De kender deres 

grænse, og ved hvornår de skal stoppe med at drikke, så de ikke bliver dårlige. Emils siger dog; 

”Målet er ikke at blive pisse stiv, men det sker jo.” (Emils, 2020) Her ser vi, hvordan alkohol kan 

være svært at styre. Selvom målet måske ikke var at blive meget fuld, og man mener, at man kan 

styre det, så kan det ske alligevel. Her er der tale om ekstatisk nydelse. Emils drikker sig fuld og 

kommer i et stadie, hvor han mister kontrollen over sig selv. Det er her, at det kan tage overhånd, 

og han kan ende med at få et dårligt, selvom dette måske ikke var intentionen fra start. 

Et andet arbejdsspørgsmål lød på, hvorfor de unge drikker, og her var der stor enighed om, at 

alkohol er noget der drikkes i fællesskab med andre. De fortæller om hyggen, der er ved at dele 

alkohol. Emils fortæller bl.a. Følgende; “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.” (Emils, 2020) Det er altså 

ikke blot alkohol i sig selv, der er grunden til at der drikkes, men fordi det er i fællesskab med 

andre. Det er det, der er med til at gøre det hyggeligt. Anders fortæller også, hvordan alkohol er 

traditionsbundet. Han nævner påskefrokoster, hvor snaps er en tradition. Han fortæller dog også, 

at det for det meste smager dårligt, men at der dog er en snaps, som han godt kan drikke. Simone 

nævner følgende; “En øl eller et shot, skal bare ned. Det er en del af den sociale sammenhæng, man 

gør det bare.” (Simone, 2020) Hun fortæller altså, at det er en del af det sociale samvær. Man 

drikker det, om man kan lide det eller ej, fordi det er det alle andre gør. På godt og ondt ser det 

ud til at alkohol er i stærk forbindelse med fællesskab. Alkohol kan både være med til at binde 

folk sammen og skabe en hyggelig atmosfære, som Emils beskriver, men det kan også blive pålagt, 

at man skal drikke noget, man måske ikke kan lide, fordi andre gør det. 
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Efter det første interview udførte vi smagsprøverne, og her var deltagerne sammen om at smage 

på øllet. De havde derfor mulighed for at tale sammen undervejs og udveksle holdninger og 

følelser, om det de smagte. Efter smagsprøverne sluttede vi af med et opsamlende interview. Her 

kan vi tage fat på arbejdsspørgsmålet, om hvilken effekt smagsprøvning af kvalitet har.  

Alle deltagere udviste en tydelig begejstring, over de forskellige smage de havde smagt i forsøget. 

De var alle overraskede over, hvor stor forskel der var på de forskellige øl. Simone nævner bl.a. 

”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.” (Simone, 

2020) De har altså smagt på nogle helt nye øl, med nogle smagsnuancer der er anderledes, end 

dem de har oplevet før. Anders beskriver bl.a. ”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.” (Anders, 2020) Her ligger Anders vægt på, at det er en god oplevelse 

at smage en lækker øl, men at denne oplevelse ikke må ødelægges ved at gøre det til en vane. Her 

taler han om den kropslige nydelse. Altså en smagsoplevelse der er noget særligt. Emils nævner 

også, at det er en helt ny verden af smage, der blev åbnet, da han smagte på den dyreste øl, der 

var med i forsøget. Denne smagsoplevelse var altså god, og alle deltagere nævner, at de godt 

kunne forestille sig at deltage i andre arrangementer med ølsmagning. 

Alle tre deltagere beskriver efter forsøget, at de gerne i fremtiden ville bruge penge på en 

kvalitetsøl. Emils og Anders mener dog stadig, at kvalitetsøl passer til bestemte stunder. Anders 

fortæller tydeligt, hvornår han ville drikke kvalitet; ”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.” (Anders, 2020) Han lægger altså 

vægt på at kvalitet ikke er noget der passer til fester. 

Simone udviser, at hun har fået en øjenåbning og er meget positivt overrasket, over hvordan 

kvalitetsøl smagte. Hun kommer med følgende forslag; ”Det skal ud til de unge, f.eks. Studiecafeer. 

Man forbinder det lidt med at gå ned i en vinhandler, og det er gammeldags. De skal ud til de unge. 

Vi bliver jo ikke gjort opmærksomme på at kvalitetsøl foregår der eller at der er muligt at tage til 

ølsmagning.  Det er ærgerligt, for tror der er mange der ville kunne lide det. Men vi aner ikke at det 

er der, eller noget om det.” (Simone, 2020) Her fortæller hun konkret, at hun ikke vidste noget om 

kvalitetsøl, og at hun synes at det er ærgerligt, da det smager rigtig godt. Hun fortæller også, at 

hun synes, at det er gammeldags, at man skal gå ned i en vinhandler for at købe kvalitetsøl. Hun 

forstår ikke, hvorfor der ikke er mulighed for at nyde en kvalitetsøl på barer, da hun 

sammenligner en kvalitetsøl med en god drink. Emils fortæller også, at han tror, at omtale ville 

øge folks viden om kvalitetsøl. 

Alle deltagere virker som om, at de har haft en god oplevelse, og det lyder det også som ud fra 

interviewene. De kan gå hjem med nye smagsoplevelser.  
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Diskussion 
Når vi taler om øl, er der en bestemt grundlæggende fremstillingsmetode. Her er der tale, om den 

vi også har fremlagt i teknologianalysen. Under afsnittet med de indre mekanismer og processer 

blev det gjort klart, at der ikke blot er en ting, der gør at en øl er en kvalitetsøl. Der er mange ting, 

der kan ændres på eller tilføres, for at øllet er lidt ekstra. Grundet det store spænd vil der også 

være forskellige ideer, om hvornår der er tale om en kvalitetsøl. I forsøget tog vi udgangspunkt i 

4 øl; Tuborg pilsner, Tuborg classic, FUR classic og Gouden Carolus. Her vil vi mene at Tuborg 

classic og Tuborg pilsner, begge er meget almindelige øl og dermed ikke kvalitetsøl. Det er nogle 

øl, der kan købes i næsten alle butikker, der sælger alkohol og dagligvarer. Disse to øl ligger begge 

i prisklassen mellem 4 og 8 kr. Hvilket også tyder på, at øllene ikke er dyre at producerer. FUR 

classic vil vi mene ligger lige over dette niveau. Her er der tale om en øl, der har vundet en pris 

for bedste classic øl. Her formoder vi, at der ligger mere finesse bag end med de to billige øl. Der 

er kælet mere for en intens smag. Det var bl.a. Et af de parametre, vi talte om, da vi nævnte kvalitet 

i øl. FUR classic var også sværere at finde frem til end de to andre øl. Dog var den at finde i en coop 

butik. FUR kostede 21 kr. Og altså mere end de to billige øl. Den dyreste øl i forsøget kostede 90 

kr. og var kun at finde i en vinhandler. Hvis man leder efter ægte kvalitet, så er vinhandlere altid 

klar til at fortælle en masse om øllet, og her kan du næsten være sikker på at få kvalitet med hjem. 

Hvorvidt der er tale om en kvalitetsøl eller ej, kan være svært at vurdere som privatperson, men 

hvis du kontakter eksperter, vil de oftest gerne hjælpe med at finde det rigtige.  

Vi fik en stor mængde informationer ud af deltagerne i forsøget og interviewet, og de var alle 

villige til at fortælle om deres personlige holdning til alkohol. Det var også tydeligt at høre, at de 

alle havde haft en god oplevelse med forsøget. Det undrer os dog, at ingen af deltagerne fortalte 

om den viden om øllet, som de var blevet introduceret til. Forsøget havde to faser. 1 fase var en 

blindsmagning, og herefter fortalte vi deltagerne om øllene. Vi fortalte om øllets fremstilling og 

nogle af de specielle ting, der var ved de øl, som de skulle smage på.  

Mærkeligt nok var der ingen af deltagerne, der virkede til at være interesserede i dette. For dem 

var det prisen, der var vigtigere, end teknologien der lå bag øllet.  

I forbindelse med interviewet tog vi fat på ekstatisk og kropslig nydelse. Disse er teorier, om 

hvilke former for nydelse der er. Vi talte om ekstatisk nydelse, da Emils fortalte, hvordan formålet 

ikke var at blive, som han selv nævner “pisse stiv”, men at han nogle gange endte med at blive det 

alligevel. Her vurderer vi ud fra hans fortælling, at alkohol medfører, at han ikke kan kontrollere 

sig, og derfor ender med at blive meget fuld. Han nævner også selv, at det ikke var meningen. Men 

hvornår kan man egentlig vurderer, at der er tale om ekstatisk nydelse? Her er der tale om, at 

man når til en beruset tilstand, hvor man ikke længere har fuld kontrol over sine handlinger. På 

den ene side kan personerne omkring den fulde person mene, at han eller hun har fået for meget 

at drikke. Det kan være at personen vælter rundt. På den anden side kan det være, at personen 

selv mener, at han eller hun sagtens kan kontrollere sig. Man kan sammenligne med en person 

der har drukket for meget alkohol, men stadig føler at han eller hun sagtens kan køre bil. Her 

vurderer personen selv, at der er kontrol over situationen, uanset om andre vurderer anderledes. 

Når der med vilje indtages meget alkohol for at opnå fuldskab, er der tale om ekstatisk nydelse. 

Nydelse af den rus som alkohol medfører. Spørgsmålet er bare, hvornår man konkret kan 

konkluderer hvilken form for nydelse, der er tale om. Det kan være forskelligt fra person til 

person. Anders opnår i forsøget en kropslig nydelse. Han fortæller, hvordan det var en 

smagsoplevelse. Han fortæller også, hvordan han godt kan lide at blive tipsy, og dette er vel mere 

hen imod ekstatisk nydelse. Der kan altså være tale om en sammenhæng mellem disse 

nydelsesformer.  
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Konklusion 
Vi fandt ud af, at der i Danmark blandt unge mellem 20 og 25 år er tale om en bingedrinking 

kultur. Altså en kultur hvor formålet er at blive fuld. Samtidig viste fakta fra sundhedsstyrelsen, 

at dette er en skadelig måde at drikke på, og at det kan have konsekvenser for resten af livet.   

Vores ide lød på at påvirke denne kultur hen i retning af en mere kropslig nydelse, hvor 

smagsoplevelsen var i spil, i stedet for målet om at blive fuld. Herunder tog vi udgangspunkt i 

kvalitetsøl, og vores mål var at danne et større kendskab til kvalitetsøl, for på den måde at påvirke 

den nuværende drukkultur.  

For at kunne fortælle om teknologien bag kvalitetsøl, analyserede vi fremstillingen bag øllet. I 

teknologianalysen kom vi frem til, at der var mange måder hvorpå, en øl kunne opnå kvalitet. Vi 

beskrev også den overordnede fremstilling af øl.  

Ud fra denne viden udførte vi et forsøg. Heri fandt vi flere grunde til, at unge drikker meget ad 

gangen. Flere af deltagerne dyrkede bingedrinking for at spare penge, når de skulle i byen. De 

mente, at det var for dyrt at drikke sig fuld/tipsy i byen, og at de derfor var nødt til at drikke sig 

fulde inden byen. De var alle enige i, at alkohol skulle drikkes i fællesskab med andre. Når der 

drikkes alkohol med andre, mente de at der opstod en hyggelig atmosfære, som de alle søgte.  

Alle deltagere virkede positive over vores forsøg, og flere af deltagerne sagde, at det åbnede en 

helt ny verden af smage og nuancer at smage på kvalitetsøl. De var altså enige om, at 

prøvesmagning var en god oplevelse, som åbnede deres horisont. Dog var prisen en stor barriere 

for at købe kvalitetsøl normalt, og det blev gjort tydeligt, at en af deltagerne ønskede, at kvalitetsøl 

skulle forblive en sjælden smagsoplevelse. Flere af deltagerne mente, at der blandt unge blev 

snakket for lidt om kvalitet, og at det ikke blev kommunikeret ud til de unge.  

Vi kan ud fra forsøget se, at ølsmagning er en smagsoplevelse, der åbner op for en verden af smage 

og nuancer. Derudover ser vi dog også, at viden om fremstillingen bag ikke interesserede 

deltagerne i målgruppen mellem 20 og 25 år. Det var selve smagene, der gav indtryk, og som ville 

medføre, at de unge ville købe noget lign igen. Nemlig for at opnå denne oplevelse. 

Spørgsmålet er dog, i hvilket omfang viden og smag af kvalitet kan påvirke den nuværende 

drukkultur. Vi vil mene, at det åbner de unges horisont, og at viden om at det eksistere og lettere 

tilgængelighed ville øge forbruget af kvalitetsdrikke. Det tyder dog stadig efter forsøget på, at der 

er forskellige alkoholiske drikke til forskellige lejligheder. På nuværende tidspunkt og også efter 

forsøget forbindes kvalitetsøl ikke med fester men med nydelse til specielle lejligheder, og at disse 

to forhold til alkohol er i stor kontrast til hinanden. Det tyder også på, at der hos vores målgruppe 

ikke kan erstattes fester med kropslig nydelse af kvalitet.   
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Visuelle produkt 
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