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Som bryggmästare vet jag att det finns tusen skäl att älska öl.
För mig är öl mer än en passion. Det är en gudomlig dryck. Men
smakpreferens är något som skiljer sig åt mellan människor,
tid och plats. Gott öl betyder helt enkelt inte samma sak överallt.
Därför känns det som ett kall för mig som bryggmästare att
tillgodose så många människor som möjligt med nya, utmanande
och spännande smaker och variationer.
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Aldrig har vi i Sverige sett en sådan blandning av ölstilar, en sådan
mångfald och en sådan komplexitet. Kreativitet, nyfikenhet och
experimentlusta har gjort att variationen av öl aldrig varit större,
på både gott och ont. Öllandskapet i Sverige och världen förändras
snabbare än någonsin, på ett oförutsägbart och spännande sätt.
I över hundra år har vi på Spendrups drivits av ambitionen att
erbjuda öl i världsklass. Men vad öl i världsklass faktiskt innebär
skiljer sig åt, inte bara mellan länder och kulturer, utan också från
bryggeri till bryggeri och från en bryggmästare till en annan.
Även om jag som bryggmästare vet vilket öl jag själv står för och
älskar är det ovärderligt att få ta del av kollegors och själsfränders
utmaningar, tankar och idéer. Min önskan är att ”State of Beer” ska
hjälpa oss alla att se lite längre in i kristallkulan, och kanske till och
med ge en försmak om hur framtidens öl kommer att smaka…

Förord

Förord
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I följande texter har
vi tagit temperaturen
på olika aspekter av öl
och ölmarknaden genom
att bjuda in bryggare
och bryggmästare som
har fått dela med sig av
sina tankar och åsikter.
Utifrån detta intressanta
underlag har vi sedan
skapat en öl. Vi kallar
den State of Beer 2017.
Enjoy.

State of Beer

För att skapa oss en uppfattning om hur det står till med ölkulturen
i dag och få en fingervisning om vart vi kan tänkas vara på väg
bestämde vi oss för att göra något unikt, nämligen att undersöka
ölets status och ställning i världen. Resultatet är det du läser
nu, men vi har också låtit resultatet ta flytande form genom att
brygga ett öl som fångar det vi har valt att kalla ”State of Beer”.

Vi har dykt ned i ett antal områden
som vi tycker är särskilt intressanta
att undersöka närmare: smak, alkohol,
bryggningsfilosofi, ingredienser, design,
öltyp, marknad och idealöl – områden som
alla påverkar och speglas i slutresultatet,
det vill säga ölen. För att göra detta bjöd
vi in personer som arbetar med öl runt
om i världen att svara på frågor om den
nutida och framtida ölmarknaden, och
hur de anser att en öl ska smaka och se
ut – nu och inom den närmaste framtiden.
75 personer från 14 länder valde att svara
och ingå i vår bryggpanel, de flesta från
Tyskland, Sverige och Storbritannien,
men även bryggerier från USA, Turkiet,
Spanien, Färöarna och Venezuela är
representerade. En majoritet arbetar på
bryggerier som tillverkar upp till 50 000
hektoliter och är antingen bryggmästare,
bryggare eller har en ledande position
inom bryggeriet.
För att kunna fördjupa oss har vi
även djupintervjuat fem bryggare
med olika kunskaper och synsätt på
öl, och med skilda förutsättningar
när det kommer till bryggning. För att
tillföra ytterligare perspektiv har vi
pratat med tre experter som kunnat
förklara och kommentera ämnet öl

State of Beer

utifrån sitt respektive expertisområde.
Därefter fick vår bryggmästare Richard
Bengtsson den inte helt lätta – men
helt klart roliga – uppgiften att tolka allt
underlag och materialisera det i form
av ett öl. I början av sommaren började
experimenterandet, och efter åtta
veckors arbete har det äntligen blivit dags
att smaka på resultatet.
State of Beer är inte på något sätt
ett facit. Snarare ser vi det som ett
co-creation-initiativ, ett uppslag med
intressanta infallsvinklar där bryggare
och bryggmästare har fått dela med sig
av sina tankar och åsikter. För precis
som bryggarkollektivet fungerar i övrigt
så handlar State of Beer om kreativitet,
tankeutväxling och öppenhet. Därför
ser vi detta som en början på ett
samtal om öl – gärna över en god öl
i ett gott sällskap.
Låt ölsamtalet väl smaka.
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Jim Crooks

Jeffers Richardson

Annika Waag

Ryan Hilliard

Jim, även kallad ”Sour Jim”, är mikrobiologen som
fullkomligt snöat in på suröl och vildale. Under sina
studier i livsmedelsvetenskap skrev Jim en avhandling
om jäsningsprocessen för surdegsbröd och fick idén
om att tillämpa sina kunskaper om jäst på sin hobby –
hembryggning av öl.

Jeffers var Firestone Walkers första bryggmästare vid
starten för tjugo år sedan. I dag är han barrelmeister
på bryggeriets anläggning för spontanjäst öl i Buellton,
Kalifornien.

Annika föddes in i ölbranschen och är ”i princip
uppvuxen med öl istället för mjölk”. Hon är
utbildad livsmedelsingenjör och har även en
masterexamen inom ölbryggning. I dag arbetar hon
på familjebryggeriet, som är det ena av Färöarnas två
bryggerier.

Ryan är piloten som sadlade om till bryggmästare –
eftersom han ville tillbringa mer tid hemma med sina
barn. Bryggeriet startade han 2011 efter att ha vunnit
en tävling i hembryggning.

Björn Falkeström

Ina Verstl

Åsa Öström

Sofia Ulver

Dalmasen Björn bryggde öl första gången när han var
19 år, men tog en omväg via civilekonomutbildning och
Stockholm, innan han återvände hem till Dalarna och
bestämde sig för att bygga om en gammal smedja till
ett bryggeri. Första året bryggdes 800 liter öl, i dag
tillverkar Oppigårds 1 900 000 liter öl per år.

Ekonomijournalist som har skrivit för den globala
ölmarknadstidningen Brauwelt i 20 år. Själv beskriver
hon sig som en ”outsider”, vilket hon bara ser som en
fördel i sitt yrke. Ina driver sidan Beer Monopoly där
hon publicerar initierade, djuplodande - och i vissa fall
även provocerande - texter.

Professor i måltidskunskap som sedan tolv år
tillbaka forskar och undervisar i sensorik – läran
om vad vi kan uppleva med våra fem sinnen – på
Restauranghögskolan i Grythyttan. Smakmässigt
gillar Åsa det enkla och har svårt att uttala sig om
favoritöl, utan anser att sammanhanget avgör vad
som passar bäst just där och då.

Forskare och docent inom konsumentkultur med
ett sociokulturellt perspektiv. Sofias intresse och
expertis utgörs av att studera saker på mikronivå i den
vardagliga världen och koppla samman med större
samhälleliga rörelser.

Master blender Firestone Walker Barrelworks

VD och ägare Oppigårds

State of Beer

Barrelmeister Firestone Walker

Kvalitetskontrollant och bryggmästare Føroya Bjór

State of Beer

Bryggmästare Hilliard’s Beer
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I bryggpanelen tror
67% att smaken är den
viktigaste orsaken till att
folk köper deras öl. Och
om de skulle komponera
en öl utifrån egna
preferenser svarar
53% att den skulle
smaka fräscht, 46% att
den skulle ha humlig
arom och 43% att den
skulle vara fruktig.
Endast 11% vill ha den
kryddig och 4% söt.

State of Taste

Komplexitet kontra nyans

Komplexitet
kontra nyans

Imperial stouts, ipor, dipor och tripor. Etiketter som stoltserar
med höga IBU–halter och öl med namn som ”Umami Monster”
och ”Hoptical Illusion”. Det senaste decenniet tycks det
inom ölvärlden ha rått ett slags ”ju mer och intensivare
smak desto bättre”-anda, där bryggerierna på olika sätt
försökt att ta konsumenten till nya smakvärldar.

Även om utbudet av öl med överdådiga
och komplexa smaker ökar på marknaden
tycks det bland bryggarna själva finnas
en förkärlek för en mer ren och avskalad
smakprofil. När vår bryggpanel får
beskriva hur ett öl som de får komponera
helt utifrån egna preferenser skulle
smaka, toppar drag som fräscht,
humligt och fruktigt, medan kryddigt
och sött hamnar i botten. Nästan sex
av tio säger att de i framtiden kommer
fokusera mindre på smakexplosioner
och mer på smaknyanser. Däremot går
uppfattningarna desto mer isär om vilken
riktning man tror att öl generellt sett
kommer ta den närmaste framtiden när
det gäller smakaspekter som huruvida
ölen kommer gå mot lätt/ fyllig, enkel/
komplex eller balanserad/ intensiv.
Kanske är detta inte så konstigt, utan
snarare talande för den tid vi befinner
oss i. En tid där allt kan existera på
samma gång, antingen parallellt
eller tillsammans.

State of Taste

IBU – ett mått på beskan hos ett öl
IBU är en förkortning för International
Bitterness Unit och anger antalet
milligram iso-alfasyra per liter öl. I de
flesta öl kommer beskan huvudsakligen
från alfasyran i humlen. IBU sägs därför
ge ett bra mått på den subjektiva beskan
hos ölet, men uppfattas såklart olika av
olika personer.
Bryggpanelen om: Smak
41% tror att vi kommer gå mot mer
balanserade smaker inom den närmaste
framtiden, medan 35% tror att vi går mot
mer intensiva smaker.
51% av bryggarna tror att vi den närmaste
framtiden kommer gå mot mer komplexa
öl, medan 20% tror att vi kommer gå mot
enklare öl.
64 % av bryggarna tror att vi kommer
gå mot experimentella öl, jämfört
med 16 % som tror att vi kommer dricka
mer klassiska öl.
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– Det finns ett samband mellan
komplexiteten, det vill säga hur avancerad
en smak är, och preferensen, att man
gillar en smak.
Det säger Åsa Öström, professor
i sensorik, som forskat på bland annat
sensorisk marknadsföring. Hon menar på
att ölet skiljer sig från andra drycker, inte
bara vad gäller smak.
– Öl ger en multisensorisk upplevelse
på ett annat sätt än många andra drycker.
Du har inte bara smak, utan också
bubblor och ett härligt skum. Det är mer
konsistens, vilket gör att det blir en helt
annan dimension av smakupplevelse.
”Öl ger en multisensorisk upplevelse på ett
annat sätt än många andra drycker. Du har
inte bara smak, utan också bubblor och ett
härligt skum. Det är mer konsistens, vilket
gör att det blir en helt annan dimension av
smakupplevelse.”
Åsa Öström, professor i måltidskunskap med inriktning sensorik

Åsa beskriver upplevelsen vi får när vi
dricker öl som en smakkurva, där toppen
på kurvan symboliserar punkten för
”optimal komplexitet”, vilket innebär
att preferensen för en produkt är som
högst. Det är då smaken ”peakar”
och ölet upplevs som optimalt. När
något smakar mycket gillar vi det alltså
mer. Logiskt. Som producent kan
man därför tänka sig att man borde
försöka ta fram produkter med optimal
komplexitet. Men enligt Åsa finns det
ur ett produktutvecklingsperspektiv
en poäng med att inte gå ”all in” på
smakkomplexitet.

State of Taste

– Det som händer när jag som
konsument börjar konsumera en
sådan produkt är att upplevelsen av
komplexiteten sjunker, vilket innebär att
jag inom en tid kommer tröttna på den.
De verkligt optimala produkterna
smakmässigt sett ligger enligt Åsa istället
något åt höger på kurvan, det vill säga
ganska högt i komplexitet men inte på
topp på preferens.
– Sedan arbetar man stenhårt med att
få konsumenten att testa produkten. För
när konsumenten får smaka på produkten
upplevs komplexiteten som lägre, men
då klättrar istället produkten uppåt mot
högre preferens.
Att ligga lite under optimal
komplexitet kan enligt Åsa vara ett
sätt att behålla produkter längre på en
marknad, eftersom konsumenten inte
tröttnar på dem lika snabbt som de mest
komplexa produkterna.

Upplevd komplexitet

Optimal komplexitet
inte alltid optimalt

Optimal komplexitet
Här är preferensen för en
produkt som högst. Det är
då smaken ”peakar” och ölet
upplevs som optimalt.

Preferens

”Jag brukar använda denna bild som en
modell för att beskriva ett teoretiskt
resonemang som utgår från att upplevd
komplexitet kan relateras till gillande, och
som även kan användas för att försöka
förklara varför konsumenter tröttnar på
produkter. Själva kurvan kan översättas
till en produkt – vilken som helst, men
i detta fall öl. X-axeln visar upplevd
komplexitet och y-axeln preferens, det
vill säga gillande. Upplevd komplexitet
och preferens är givetvis individuellt,
vilket innebär att skärningspunkten
mellan upplevd komplexitet och
preferens ser olika ut beroende på
vilka vi är och vilken typ av öl vi provar.

En förklaring till att man tröttnar på
en produkt kan vara att man genom
att konsumera en produkt blir van
vid den, vilket gör att upplevelsen av
komplexitet minskar. Detta kan i sin
tur leda till att också gillandet minskar
– man går från toppen av kurvan till
vänster. Som produktutvecklare är
det lätt att tro att en produkt bör ligga
i topp på kurvan, men istället kanske
man därför kan försöka få produkten
att ligga lite till höger ( på bilden), då
det kan göra att den klättrar uppåt mot
toppen när konsumenten konsumerar
den. Frekvensen på konsumtionen kan
påskynda förloppet.”
Åsa Öström, professor i måltidskunskap med inriktning sensorik

State of Taste
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Det senaste decenniet har ölen genomgått en imponerande
klassresa – från att främst ha varit en symbol för arbetarklassen,
en industriproducerad hivardryck, har ölen gjort entré i finrummen
där den dricks på ett mer sofistikerat sätt. Dessutom har
”svåra” ölsorter som suröl och öl med hög bitterhet kommit att
omfamnas av allt fler. Hur kan denna utveckling förklaras?

Vi frågade konsumentkulturforskaren
Sofia Ulver, som studerar konsumtion
utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Sedan en tid tillbaka har hon forskat om
foodie-kulturen, som har nörderi och
konnässörskap som grundpelare.
Hur kan det nutida intresset
för öl förklaras?
Intresset för öl är en del av vad som kan
kallas kolonialiseringen eller kultiveringen
av produkter. I dag vill vi skilja ut oss från
mängden. När man inte kan urskilja sig
”Inom mat- och dryckesområdet har man
inom foodie-kulturen generellt kunnat se en
stark bitterhetstrend sedan en tid tillbaka,
som går ut på att man ska upptäcka och
uppskatta svåra smaker.”
Sofia Ulver, forskare och docent inom
konsumentkultur

genom att bara vara en konsumerande
individ med materiella tillgångar måste
man gå djupare in på varje kategori. Och
då blir alla kategorier föremål för den här
kultiveringen. Tidigare har vi nördat in oss
på allt ifrån salt och olivolja till kaffe, nu
är det öl som är det riktigt stora och som
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fortsätter att breda ut sig. Produkter som
öl får dessutom extra starkt genomslag,
eftersom den är social – du umgås ännu
mer kring öl än kring salt.
Vad ger status inom mat
och dryck i dag?
Vi kallar det ”epistemisk status”, en
status som baserar sig på kunskap. Det
handlar om att kultivera sig, skaffa sig
mer och mer kulturellt kapital kring vissa
kategorier, som man sen tar med sig
till nästa kategori. Många av nördarna
har varit nördar inom andra kategorier
tidigare. Det är ett kännetecken för den
postmoderna, nya sortens konnässör, att
inte stanna inom ett område utan hela
tiden gå vidare till nya områden.
Hur kommer det sig att IPA, suröl och
andra mer komplexa öl som kan betraktas
som ”svåra” smakmässigt sett har blivit
så populära?
Inom mat- och dryckesområdet har man
inom foodie-kulturen generellt kunnat
se en stark bitterhetstrend sedan en
tid tillbaka, som går ut på att man ska
upptäcka och uppskatta svåra smaker.
För det ingår i nördens hela repertoar,
att man ska förstå sig på smaker. Det har
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sedan länge varit konnässörens argument
varför han eller hon har varit finare än
andra: att man kan uppskatta smaker
som andra inte kan, eftersom man utsatt
sig för komplexa smaker och därmed
arbetat upp en analytisk förmåga. Medan
en person som inte har den smakmässiga
erfarenheten inte heller haft möjlighet att
skapa sig en värderingskänsla, och därför
inte har förmågan att uppskatta mer
komplexa smaker.
Varför anses det ”mindre fint” att
uppskatta en industriproducerad lager än
en öl från ett mikrobryggeri?
Det har till stor del att göra med föreställningen om att storproducerade
produkter är kärleks- och nyanslösa, och
därmed inte värda att utforska. De här
föreställningarna leder oss och påverkar
vår smakupplevelse. Även om smaken
mellan en storskalig och småskalig
produkt inte skiljer sig särskilt mycket åt,
blir det så i tanken – och därmed också
i munnen.

State of Taste
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I bryggpanelen tror
41% att vi kommer
röra oss mot öl med
lägre alkoholhalt under
de närmaste åren.
Dessutom tror 67% att
intresset för alkoholfri
öl kommer att öka bland
konsumenterna inom
den snaraste framtiden.
Därför är det inte heller
så konstigt att så många
som 51% planerar att
själva brygga öl med
lägre alkoholhalt.

State of Alcohol

För många bryggare har alkohol betraktats som en icke-fråga; en
viss alkoholhalt har helt enkelt ansetts vara en förutsättning för
att kunna göra riktigt smakrik öl. Utbudet av alkoholfria alternativ
har därför varit lika litet som smaken varit undermålig. Nu ser vi
dock hur bryggerier världen över – stora som små – utökar sina
sortiment med öl med svag alkoholhalt, men med desto mer smak.

Om man ska tro vår bryggpanel verkar
det alkoholfria och alkoholsvaga vara här
för att stanna. Bland dem tror fyra av tio
att vi kommer röra oss mot öl med lägre
alkoholhalt de närmaste åren, och nästan
sju av tio tror att intresset för alkoholfri öl
kommer att öka – vilket kanske också är
anledningen till att drygt hälften planerar
att själva brygga öl med lägre alkoholhalt
framöver. Varken de små eller stora
bryggerierna har varit sena med att haka
på den globala rörelsen mot alkoholsvagt
och alkoholfritt. Bland framstående
hantverksbryggerier har det kommit
att bli ett kvalitetssignum att ta fram
alkoholsvaga, men ändå smakrika och
på riktigt goda öl, och på senare tid har
flera av de mest etablerade bryggerierna
lanserat öl med lägre alkoholhalt eller
helt alkoholfria varianter. Under våren
2016 lanserade till exempel Budweiser
och Guinness alkoholfria öl, och under
2015 deklarerade AB InBev sina ’Global
Smart Drinking Goals’, som innebär att de
fram till 2025 ska se till att försäljningen
av lågalkoholhaltig och alkoholfri öl ska
utgöra minst 20 procent av deras globala
ölvolym.

State of Alcohol

Fakta om: Alkohol
I Sverige minskar den sammanlagda
konsumtionen av alkohol överlag,
samtidigt som intresset för alkoholfria
alternativ ökar. De senaste två åren
har försäljningen av alkoholfri öl stigit
med 66%.
Globalt sett visar alkoholfri och
lågalkoholhaltig öl en starkare tillväxt än
ölmarknaden överlag; under 2015 ökade
kategorin alkoholfri öl (upp till 0,5%
alkoholhalt) med 2,54% i volym, medan
lågalkoholhaltig öl (mellan 0,5% och 3%
alkoholhalt) ökade med 4,9% – vilket kan
jämföras med 1,57% tillväxt för den totala
ölmarknaden.
I vissa länder, som Singapore, är ökningen
ett resultat av att man infört förbud
för matbutiker att sälja alkoholhaltiga
drycker, medan det i andra områden
är en effekt av att ölen tagit sig in på
marknader där en stor del av befolkningen
är muslimsk.
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Omvärdering av öl med
lägre alkoholhalt
Det är inte bara alkoholfri och alkoholsvag öl som ökar i försäljning. Runt om i
världen ser vi också en ökad popularitet
”För fem år sedan var jag också en av dem
som sade att alkoholen är den viktigaste
smakbäraren. Men i dag är det mer fokus
på subtila smaker, alkoholhalten är inte lika
viktig. Det här ”big is better”-idealet med
imperial stouts, DIPA och TRIPA som kom
från USA har nog redan peakat.”
Björn Falkeström, vd och ägare
Oppigårds bryggeri

för öl och öldrinkar med en alkoholhalt
kring 4 procent, såsom session ales,
shandys och radlers och alkoholsvagare
varianter på pilsner och lager. En av
de bryggare som börjat utforska det
sistnämnda är Björn Falkeström på
Oppigårds. Han berättar att han på
senare tid kommit att omvärdera öl med
lägre alkoholhalt.
– För fem år sedan var jag också
en av dem som sade att alkoholen är
den viktigaste smakbäraren. Men i dag
är det mer fokus på subtila smaker,
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alkoholhalten är inte lika viktig. Det här
”big is better”- idealet med imperial
stouts, dipa och tripa som kom från USA
har nog redan peakat.
När Björn siar om framtiden ser han
att ölkonsumenterna kommer att bli
bättre på att uppskatta klassisk pilsner
med en alkoholhalt kring 4,2 procent,
och att man då kommer att fokusera
på ölets maltkropp och humlekvalitet
snarare än alkoholstyrkan. Även om Björn
menar på att svenskar länge tenderat
att köpa öl i det övre alkoholintervallet
ser han det inte som helt omöjligt att
försäljningsvolymerna på öl inom några år
kommer ha sjunkit någon procentenhet i
alkoholstyrka, från dagens 5- 5,5 procent
till omkring 4-4,5 procent.
Alkoholfritt en del av ”nygrön” våg
Precis som de flesta områden kan inte
heller ölvärlden undgå att påverkas av
den rådande hälsovågen. Yogaklasser på
bryggerier, öl berikat med ”superfoods”
och post workout-öl är bara några
exempel på hur gränsen mellan hälsa
och öl inte längre är lika tydlig. Enligt
Sofia Ulver, forskare och docent inom
konsumentkultur, är det ökade intresset
för alkoholfri öl en naturlig del av det

rådande hälsoparadigmet och det som
hon kallar det ”nygröna” – en modern
version av gröna vågen-rörelsen, där
hälsa är en av de viktigaste grundpelarna.
– Vi vill rena oss från
industrialiseringens nedsmutsning
och allt det vi utsatt oss för i form av
e-nummer, gifter och kemikalier sedan
femtiotalet. Det alkoholfria är en del
av detta.
Färöarna – en alkoholhistoria
präglad av förbud
Färöarna har länge karakteriserats
av en sträng alkoholpolitik. År 1907
upprättades ett alkoholförbud på ön,
vilket innebar förbud mot all omsättning,
produktion och servering av alkohol.
År 1928 modererades alkohollagstiftningen, då öl, vin och sprit
fick beställas från Danmark med
ransoneringskort. Först 1992 blev det
möjligt att köpa öl, vin och sprit utan
ransoneringskort. Då fick Färöarna
motsvarande system som i Norge
och Sverige, med systembolag –
Rúsdrekkasøla Landsins. Även om
alkoholpolitiken blivit liberalare är
fortfarande all reklam för drycker med
över 2,8 procent alkohol förbjuden.
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Utifrån dessa förutsättningar förklarar
Annika Waag, bryggmästare på, Føroya
Bjór, ett av Färoarnas två bryggerier, att
det inte är helt enkelt att försöka sticka ut
på marknaden.
- Tack vare att vi hållit uppe en hög
kvalitet och sensoriskt arbete har vi
lyckats överleva på öarna ända sedan
1888, men det är en stor utmaning att
driva ett bryggeri här. Med endast 50 000
invånare är Färöarna en liten marknad,
så vår förhoppning är att vi ska kunna
exportera mer öl och whisky i framtiden.
”Vi vill rena oss från industrialiseringens
nedsmutsning och allt det vi utsatt oss för
i form av e-nummer, gifter och kemikalier
sedan femtiotalet. Det alkoholfria är en
del av detta.”
Sofia Ulver, forskare och docent
inom konsumentkultur
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Vad drivs bryggare av i dag? Varför brygger man öl, och hur gör man
det på bästa sätt? När vi frågade vår panel om deras personliga
bryggningsfilosofi blev svaren självklart lika många som bryggarna.
Samtidigt finns det några tydliga gemensamma teman.

Att framställa så högkvalitativa produkter
som möjligt är givetvis viktigt för de
allra flesta. Dessutom arbetar många
efter mottot att göra ett så rent, ärligt
och naturligt öl som möjligt. Ofta
betonas även vikten av att bryggningen
ska präglas av lustfylldhet och kärlek
till produkten; öl ska vara lika roligt att
brygga som att dricka. Dessutom strävar
många efter att hitta en balans, inte
bara vad gäller smak, utan också mellan
tradition och innovation. På följande
tre sidor beskrivs bryggarfilosofi i
bryggarnas egna ord. Citaten är ett urval
från vår bryggpanel, där återkommande
begrepp fetmarkerats för att tydliggöra
mönstren.
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Att göra balanserade och drickbara
öl, vara tekniskt kunnig och att ha
ett professionellt förhållningssätt
till bryggning. Uppmärksamhet på
detaljer, enkelhet. Högkvalitativt
bryggt öl enligt renhetslagen. Bryggt
med passion och tradition, men också
innovativt. Naturliga öl. Öl som kan
drickas utan pretentioner. Man ska
ha kul när man gör ölet, och det ska
konsumenten märka när de dricker
det. Lokal hantverksbryggning med
lokala ingredienser. Exceptionell
bryggning handlar om att ta hänsyn
till detaljer, att inte ta några genvägar
och att vara innovativ samtidigt
som man är trogen principerna för
bryggning och respekterar ölens fyra
kärningredienser: malt, jäst, humle
och vatten. Kvalitet, nyfikenhet och
att ha ett öppet sinne. Att lägga kärlek
på ölen man brygger. Tänka globalt,
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brygga lokalt. Enkelt, gott, drickbart.
Renhet, ärlighet och öppenhet för
nya idéer. Professionellt, individuellt
och unikt. Naturligt och spännande.
Enkelhet. En bra balans. Traditionellt,
old-fashioned med en ny touch som man
får genom att skapa smakvariationer
och tillföra andra ingredienser.
Professionell öl utan tillsatser med
högkvalitativa råvaror. Att fortsätta
att utforska bryggningsprocessen
och ingredienserna. Det finns alltid
något nytt att upptäcka eller förbättra.
Att använda alla former av naturliga
ingredienser, så länge ölet smakar
bra. Att göra sitt yttersta för att
kunna servera den fräschaste ölen
till ett överkomligt pris. Enkelhet och
balanserat. Kvalitet i alla steg! Att
göra öl som man vill dricka om och om
igen. Att se tillbaka på ölhistorien och
att förändra den. Att göra varierande

ölsorter, både klassiska och moderna,
och visa ölens mångfald. Rent och
högkvalitativt. Modern tolkning
av traditionella ölsorter. Ärlighet.
Balanserad öl som jag själv skulle vilja
dricka. Att behandla råvarorna med
omtänksamhet och låta processen
vara så naturlig som möjligt. Det är
lätt att göra saker för seriöst. Vi vill
ha roligt och gillar att överraskas av
produkten. Vi lär oss fortfarande.
Balanserade smaker och mycket arom.
Kvalitativa ingredienser och lokal
hantverksskicklighet. Göra hantverksöl
och ha roligt. Att vara ett lokalt bryggeri
som kan erbjuda konsumenterna en så
färsk öl som möjligt. Öl ska göras med
originalråvaror: malt, humle och vatten,
inget annat. Att sätta konsumenten
främst och ha en ren och ansvarsfull
process. Att göra goda standardöl och
några experimentöl.
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Bland deltagarna i
bryggpanelen tycker
22% att det är viktigt
att följa renhetslagen
– reinheitsgebot, men
nästan dubbelt så många,
53%, tycker inte att det
är nödvändigt. Knappt
en tredjedel, 28%, anser
att experimenterandet
med att blanda och
smaksätta öl på olika vis
har gått för långt, medan
35% inte alls håller med
om det.
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Renhetslagen i
ny tappning

I en postmodern ölvärld präglad av omtolkningar och experimenterande, och där inslag som milkshake-IPA, gurköl och
tryffelstout inte är några konstigheter, kan det verka som att den
tyska renhetslagen – reinheitsgebot – övergetts helt. Eller?

Även om en majoritet i vår bryggpanel
uppger att de inte tycker att det är viktigt
att följa renhetslagen innebär det inte
att man anser att det går att tillsätta vad
som helst i ölen. När vi frågade vad som
är det största ”no-no:t” när det kommer
till ölbryggning är ”tillsatser” det absolut
vanligaste svaret, och om bryggarna
skulle få fria händer att göra en öl utifrån
egna preferenser där det fick tillsätta
vilka smaksättningar eller alkoholsorter
som helst, svarar i princip alla att de inte
skulle vilja tillsätta någonting alls.
Smakvariation utan smaktillsatser
Snarare än att ha övergett renhetslagen
är det kanske istället så att den lever
vidare, men i en annan begreppsform.
Många bryggare sätter fortfarande
en stolthet i att hålla sig till en så ren
produkt som möjligt. Och det går ju att
experimentera med smak utan att behöva
gå ifrån de fyra grundingredienserna. Det
anser Jeffers Richardson, ”barrelmeister”
på Firestone Walker i Kalifornien.
Enligt honom har tillkomsten av alla
nya humlesorter helt omdefinierat
ölbryggningskonsten, och hjälpt till
att driva utvecklingen när det gäller
smakmässig variation.
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– Det finns så många varianter
av humle att en del av dem inte ens
hinner få ett namn, utan går under
sifferbeteckningar. Vi har verkligen fått
en wow-känsla av att man kan få fram
så många smakvariationer bara genom
olika sorters humle. Det smakar inte
längre bara ”tall” eller ”fukt”, utan det
går att få fram tropiska toner – smaker
”Vi har verkligen fått en wow-känsla av att
man kan få fram så många smakvariationer
bara genom olika sorters humle. Det
smakar inte längre bara ”tall” eller ”fukt”,
utan det går att få fram tropiska toner,
smaker av mandarin och aprikos, eller mer
vinliknande varianter.”
Jeffers Richardson, barrelmeister
Firestone Walker

av mandarin och aprikos, eller mer
vinliknande varianter. Och det här skapar
en bra plattform för oss bryggerier att
experimentera på, utan att behöva gå
ifrån de fyra grundingredienserna.
“Back to the roots” på Färöarna
På färöiska Føroya Bjór har man det
senaste decenniet satsat starkt på att
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Mot en schysstare
ölbryggning

Ingredienser är inte bara en fråga om smaksättningarnas vara eller inte
vara, utan handlar minst lika mycket om grundråvarorna. De råvaror
och ingredienser som används i öltillverkningen påverkar inte bara
smaken, utan också miljön. I takt med att ölintresset ökat, ökar också
efterfrågan på lokala, ekologiska eller etiskt framställda produkter och
grundråvaror som är lika schyssta för miljön som för smaklökarna.
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tydliggöra bryggeriets lokala förankring.
Bryggmästaren Annika Waag beskriver
det som att man gått ”back to the roots”.
Till exempel har man sedan åtta år
tillbaka försökt odla sitt eget korn, ett
sädesslag som växte på ön långt tillbaka
i tiden, men som inte odlas där i dag. Man
experimenterar även med andra nordiska
och färöiska råvaror, bland annat har
man gjort öl smaksatt med rabarber
och kvanne.
– På grund av det kalla klimatet
växer det inte så mycket här på öarna,
men vi ser ett stort värde i att använda
närodlade råvaror och försöker ta tillvara
på det vi har. Inte minst ser vi ett intresse
från konsumenterna. De söker efter det
historiska, det lokala. Storyn.

Explosionen av nya bryggerier runtom i
världen innebär också att efterfrågan på
grundråvaror, och speciellt humle, ökat.
Humlerika sorter som IPA kräver ofta
tre-fyra gånger mer humle än vanligt öl,
och en del mikrobryggerier använder så
mycket som tio gånger mer humle än de
mer storskaliga bryggerierna. Den ökade
efterfrågan har inneburit att många humleodlare har svårt att hänga med – speciellt i USA vars humle efterfrågas från hela
världen. För två år sedan slog humleodlarnas branschorganisation larm om att de
kommer att ha svårt att möta efterfrågan,
och de senaste åren har priserna på vissa
humlesorter skjutit i höjden. Även i Europa
stiger priserna, inte minst efter den torra
sommaren 2015, vilket ledde till mindre
skördar. Enligt en del industrikällor har
priserna på vissa humlesorter stigit med
upp till 50 procent, medan andra menar på
att en del humlesorter kostar upp till fem
gånger mer än tidigare, eller att de helt
enkelt inte går att få tag på alls.
Jim Crooks, master blender på
Firestone Walker Barrelworks i Kalifornien,
är övertygad om att den största
utmaningen för bryggerier framöver
kommer handla just om hur bryggerierna
ska lyckas dela på de (begränsade)
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resurserna av humle och malt.
– Den begränsade tillgången på
råvaror kommer tvinga bryggarna att vara
mer förutseende, att söka efter lokala
råvaror och försöka att alternera mellan
olika leverantörer för att försäkra sig
72% av bryggpanelen uppger att de på olika
sätt försöker minska sin miljöpåverkan

om att de kommer att ha tillgång till rätt
råvaror året runt.
Förutom att bryggare kommer behöva
tänka mer långsiktigt när det gäller
råvarutillgång tror Jim även att de kommer
tvingas till att bli mer medvetna om
ölproduktionens effekter på omgivningen.
– Vattentillgång, vattenkvalitet, avfall
och påverkan på luftkvaliteten – allt detta
har inverkan på miljön, och vi måste bli
bättre på att hantera det. Som bryggare
har vi stora möjligheter att minska vår
negativa miljöpåverkan genom att göra
mer medvetna val.
Även svaren från panelen ger en
indikation på att vi kommer att få se fler
medvetet framställda öl framöver; mer
än sju av tio av bryggarna uppger att de
på olika sätt arbetar för att minska sin
klimatpåverkan.
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I bryggpanelen anser
de flesta, 28%, att
öletikettens främsta
uppgift är att reflektera
bryggeriets värderingar.
23% tycker att
etiketterna ska signalera
hantverksskicklighet,
16% professionalism
och 11% ursprung.
Endast 7% anser att
etiketten ska spegla vad
ölet innehåller, 5% humor
och 4% bryggmästarens
personlighet.

State of Design

I takt med en ökad konkurrens på ölhyllorna räcker det inte
att leverera ett gott öl, man behöver även paketera det på
ett intressant och trovärdigt sätt. För ett okänt bryggeri är
en tilltalande design och ett tydligt koncept många gånger
avgörande för att ens få folk att prova ölet. Att som bryggeri
kunna berätta en story är förmodligen viktigare än någonsin.

Att utsidan spelar roll blev tydligt när vi
frågade vår bryggpanel om varför de tror
att folk köper deras öl. En tredjedel av
bryggarna svarar att förpackningen är en
av de främsta anledningarna till att folk
väljer deras öl, och bland de aktörer som
varit verksamma i branschen i mindre än
tio år svarar mer än hälften samma sak.
Det man tycker är viktigast att etiketten
symboliserar är bryggeriets värderingar,
hantverksmässighet och professionalism,
medan humor hamnar längre ner på
listan. När man lägger ner tid, omsorg och
kunskap i sin produkt vill man att det ska
märkas – inte bara på smaken, utan också
på förpackningen.
Uppdaterad design
aktualiserar produkten
I och med att paketeringen av ölet
ofta speglar ett bryggeris värderingar
innebär det att man som bryggeri kan
vilja uppdatera sitt koncept i takt med att
bryggeriet mognar. Brittiska BrewDog,
som tidigare varit kända för sina punkiga
och färgglada etiketter, uppdaterade för
ett par år sedan sin design eftersom de
inte längre tyckte att deras förpackningar
speglade deras öl och bryggningsfilosofi.
Etiketterna kändes plötsligt alltför
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ungdomliga och färgsprakande, och
man tog därför fram en mer avskalad
design som tydligare skulle signalera
kvalitet och hantverksmässighet. På
det Rhode Islands-baserade bryggeriet
Narragansett, gick man istället från att
upplevas som passé till att bli retrochic
genom att bland annat släppa en
begränsad upplaga av en burk från 1953
och återuppta tidigare slogans.
När galenskap är normen blir enkelhet bästa sättet att särskilja sig
I ett land med över 4 000 registrerade
bryggerier är det lätt att försvinna i det
massiva ölutbudet på butikshyllorna.
Enligt Ryan Hilliard, bryggmästare
på Hilliard’s Beer, är den nutida
trenden bland hantverksbryggerier
på den amerikanska västkusten
färgstarka och tecknade etiketter,
ofta med psykedeliska mönster och
hippieromantiska budskap. Han menar
att när den ena etiketten är mer galen
än den andra, drunknar de i mängden
istället för att sticka ut. Hilliard’s Beer
anlitar en designbyrå som hjälper till
att utveckla deras förpackningar, men
Ryan är högst involverad i utformandet
av etiketterna för att se till att de går
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Bryggpanelen om: Design
86% av bryggarna anser att utseendet på
ölen är viktig. Bland de aktörer som varit
verksamma i branschen kortare tid än 10 år
är siffran 96 %
33% av bryggarna anser att förpackningen
är en av de främsta anledningarna till att
folk köper deras öl. Bland de aktörer som
varit verksamma i branschen i kortare tid
än 10 år är siffran 52%
49% tror att vi kommer se mer burköl den
närmaste framtiden, medan 26% tror att vi
kommer se mer öl på flaska
34% tror att vi kommer se mindre galna
och experimentella och mer strikta och
enkla etiketter den närmaste framtiden,
32% håller inte med

i linje med bryggeriets ledord som är
enkelhet och rakhet. Han tycker att de
andra bryggeriernas galna etiketter gör
det svårare för konsumenten att få en
uppfattning om ölet och avsändaren.
- Åttio procent av ölen på hyllorna
har så färgstarka och röriga etiketter att
man inte ens ser vad det är för öl eller
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vilket bryggeri som producerat det. Vi
har istället valt att gå i motsatt riktning
genom att köra på ett mer minimalistiskt
spår. Vår filosofi är att aldrig sätta något
på etiketten som inte behöver finnas där.
Samtidigt som Ryan vill hålla fast
vid den avskalade och enkla designen
berättar han om baksidan med att gå ifrån
det formspråk som till viss del förväntas
av ett mikrobryggeri.
- Ibland har vårt avskalade och
professionella utseende slagit tillbaka
på oss själva, vissa tror att vi är ett stort
makrobryggeri. Då vill man bara skrika:
”Nej, vi är ju en av de små!”
När Hilliard’s lanserade sina mer
avskalade etiketter betraktades de lite
som pionjärer inom mikrobryggerikretsar,
men på senare tid har flera av de mindre
bryggerierna i området också gått
över till en enklare design. Och även
om han själv inte vill bli tagen för en av
jättarna menar Ryan att flera av de stora
bryggerierna har lyckats bra med sitt
varumärkesbyggande.
- Många av de amerikanska
varumärken som blivit framgångsrika
har en tydlighet och en enhetlighet i sitt
sortiment, en enkelhet som gör att de
sticker ut och är lätta att känna igen. I dag

räcker det inte att ha en god, kvalitativ öl.
Du måste också kunna förmedla en story
och ha ett varumärke som folk vill ställa
sig bakom.
Spetsigt koncept för
Kalifornisk livsstil
På Firestone Walkers är ett av de bäst
säljande ölet 805 Blond Ale. Enligt
Jim Crooks bygger ölets framgång till
stor del inte bara på att dess smak är
lättillgänglig, utan också på en ”genial
design”; folk associerar ölet med en
viss livsstil. För några år sedan bytte
man namn på ölen till ”805 Autenticos”.
Budskapet i marknadsföringen ligger i
linje med den Kaliforniska livsstilen och
de utomhusaktiviteter som är populära i
området, som surfing och BMX-cykling.
Den passar även med lokala profiler inom
andra kreativa näringar, till exempel
fotografer, musiker och konstnärer. Som
ett resultat av ompaketeringen formligen
exploderade försäljningen. Jim beskriver
det som att ölet blivit ett ”fenomen” och
att man lyckades nå en yngre målgrupp.
- Anledningen till att den har blivit
så populär tror jag är att den tilltalar
konsumenter som associerar öl med
en viss edgy attityd, samtidigt som
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kopplingen till närområdet bidrar med en
känsla av trygghet.
Baggen - symbolen för
hundraårig envishet och styrka
På Føroya Bjór har man en tydlig bild av
vad ölens etiketter ska reflektera. Kvalitet
och tradition är två genomgående
värdeord. Bryggeriets symbol, baggen,
symboliserar styrka och envishet – en
passande symbol för ett familjeföretag
där man måste vara trogen traditionen.
Bryggmästare Annika Waag betonar att
man vill att konsumenten verkligen ska
känna att det lagts ner omsorg
på produkten.
- Vi strävar alltid efter att leverera
produkter av högsta kvalitet, och
givetvis vill vi att förpackningen ska
spegla det. För oss handlar ölbryggning
om så mycket mer än öl. Det är inte bara
vår verksamhet, det är vårt liv. Vi ser
ölbryggning som vilken annan konstart
som helst, och det vill vi även att etiketten
ska visa. Det ska synas att det är en
produkt med själ, och som vi lagt ner våra
hjärtan i att ta fram.
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När bryggpanelen
får titta djupt in i
kristallkulan så tror
över hälften, 51%, att
Weissbier/ Wit, kommer
öka i popularitet de
närmaste åren, och hela
42% att Lambic kommer
att göra det. För andra
sorter ser det sämre ut,
26%, tror att efterfrågan
på American lager
kommer att minska och
på andra plats kommer
Irish Stout.
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Samtidigt som många tyska traditionella ölbryggare håller
fast vid renhetslagar och regelmässiga bryggningsmetoder
präglas den nutida bryggarkulturen på andra sidan Atlanten av
innovativa mikrobryggare som med sin bryggarpunkapproach
dekonstruerar och omformulerar klassiska ölsorter. Detta väcker
frågan: Vilket öl kommer överleva, originalet eller tolkningen?

När öljournalisten Ina Verstl siar om den
framtida utvecklingen för olika ölsorter
beskriver hon det som att ölvärlden just
nu står vid ett vägskäl med två möjliga
framtida scenarion. Det ena scenariot
innebär att vi i och med konsolideringen
av ölmarknaden i framtiden kommer
ha endast fem globala ölsorter, vilket
skulle kunna vara lager, belgisk triple,
amerikansk IPA, Weissen och brittisk
ale. Det andra scenariot handlar om
huruvida de gamla ölsorterna eller deras
omformuleringar kommer överleva.
För i en tid då traditionella ölsorter
dekonstrueras och omtolkas kan två
produkter som utger sig för att vara
samma typ av öl smaka helt olika. Ina
lägger ingen värdering i vilket öl som
är detta ”rätta” – ”originalet” eller
tolkningen. Det är konsumenterna
som får avgöra vilket öl som är bäst.
Däremot menar hon på att det finns
en risk att europeiska bryggerier inte
kommer kunna exportera lika mycket öl
om konsumenterna börjar tro att den
amerikanska omformuleringen är den
”autentiska” stilen.
- Det är en fråga om vilket öl som
kommer överleva. Kan det bli så att det
traditionella, ursprungliga ölet slås ut
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om tolkningen vinner mark? Kommer de
traditionella – framförallt europeiska –
bryggarna tvingas omformulera sitt öl för
att det bättre ska stämma överens med
tolkningen?
Ina menar på att utvecklingen till stor
del handlar om att förhållningsättet till öl
skiljer sig mellan USA och Europa.
- I Europa betraktar vi vissa öltyper
som en del av vårt kulturarv. Men i USA
Bryggpanelen om: Ölsort
Hela 70% av de med upp till 10 års
erfarenhet tror att lambic kommer öka i
poularitet det kommande året, jämfört med
37% av de som varit i branschen i över 10 år

har man inte samma ölbryggarkultur,
man värderar inte tradition och arv på
samma sätt.
När Jim Crooks, bryggmästare på
BarrelWorks, får höra Inas resonemang
bekräftar hans spontana reaktion till viss
del hennes tes. Han skrattar till.
- Jag tror inte att den uppfattningen
finns här i USA. Det låter mer som
ett ”tyskt” tankesätt, att man har en
uppfattning om vilken som är den
”rätta” ölen, originalet. Vi tänker inte

47

Överlever tolkningen originalet?

Överlever tolkningen originalet?

48

49

Bryggpanelen om: Ölsort
Mest populära ölsorter bland ens
konsumenter just nu
47 % India pale ale
32% American pale ale
30% Tysk pilsner
Ölsorter man tror kommer öka i
popularitet det kommande året
(Nettopopularitetspoäng)
51% Weissbier/Wit
42% Lambic
35% American pale ale
Ölsorter man tror kommer minska
i popularitet det kommande året
(Nettopopularitetspoäng)
26% Amerikansk lager
16% Irländsk stout
7% Engelsk porter

i de termerna. Jag ser inget problem
med arvsfrågan. Däremot älskar jag det
tyska sättet att se på öl och vad de gjort
för ölkulturen med att framställa rena
öl och sätta upp kvalitetsriktlinjer. Men
personligen ser jag ett värde i all öl, så
länge den är välgjord.
Också Jims kollega Jeffers Richardson
tror att amerikanska bryggare generellt
är mer benägna att experimentera än vad
bryggkollegorna i Europa är.
– Vi har hämtat mycket inspiration
från européerna, men vi tenderar att tänja
på gränserna varje gång vi gör något nytt.
Vi tänker gärna: Hur humlig kan man göra
ölen? Hur sur kan man göra den? Kan vi
lägga till fler humlesorter? Och det har
ju resulterat i nya ölstilar, som APA. Nu
sneglar Europa på oss. I England använder
man amerikansk humle, och i Italien –
och till och med i Tyskland – bryggs det
plötsligt APA. Tidigare var vi amerikanska
bryggare “de små”, som tittade på de
klassiska öljättarna England, Tyskland
och Belgien. Nu tar de efter oss. Det är
häftigt.
Skillnad på suröl och suröl
Problemet med nutida ölkulturen, menar
Jim, är inte experimenterandet i sig,
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utan att många småbryggerier just nu
provar på att framställa suröl utan att
ha rätt utrustning eller kunskap om
tillverkningsprocessen.
- I dag är det många som inte har
grundkunskapen om hur man tillverkar
suröl. Istället försöker man göra på sitt
eget sätt, man snabbar på processen och
om det blir smakmässiga felaktigheter
döljer man det med massor av fruktsmak.
Det innebär att det kommer ut öl på
marknaden som inte är god, eftersom den
görs på fel sätt.
Som surölsentusiast (det är inte
för inte han kallas ”Sour Jim”) gör
det ont i hjärtat när det kommer ut öl
på marknaden som inte lever upp till
tillräckligt hög nivå, och han är rädd
att folk får en felaktig introduktion till
suröl. Enligt Jim kan skillnaden mellan
suröl och suröl vara milsvid: medan ett
välgjort suröl är balanserat och har fylliga,
komplexa och till och med söta toner, kan
ett snabb- eller felframställt suröl ha en
skarp syra och brist på smakdjup, eller
uppvisa tekniska brister när man häller
upp det i glaset, till exempel att skummet
försvinner snabbt.
- Om konsumenten smakar en sådan
öl får de en dummy-version av vad suröl
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kan vara. Har man då inte provat suröl
tidigare kommer man tro att man inte
gillar suröl. Det innebär att de riskerar att
missa en hel kategori öl som – när den är
gjord på rätt sätt – är hur god som helst.
Vilken ölsort blir ”nästa IPA”?
Framgångssagan IPA har förändrat såväl
ölförsäljningen som vårt sätt att dricka
öl, och populariteten för den humlerika
ölsorten tycks nästan omättlig. Bland
vår bryggpanel svarar nästan hälften
att det är den populäraste sorten bland
deras konsumenter. Framförallt i USA är
IPA-hysterin, ” the IPA craze”, ett faktum.
Där har mikrobryggerier i princip kommit
att bli synonymt med IPA. Hur kommer
det sig att en ölsort kan slå igenom så
stort? Jeffers Richardson på Barrel Works
jämför trenden med utvecklingen för en
annan populär dryck:
- Ser man filosofiskt på det så kan vi
jämföra med kaffe. För några decennier
sedan var kaffe något du kunde dricka
med eller utan mjölk och socker. Nu kan
du välja precis vilken rostning du vill, vad
du sedan häller i för mjölk och exakt hur
den ska vara skummad, och bönorna
kommer från något litet område på norra
sidan av Kilimanjaro. Förut var du en
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”Än så länge är det en ganska liten grupp
av ölentusiaster som är intresserade av
wild beers, och även om vi ser att det växer
mer och mer tror jag inte att det kommer
bli enormt. Fast i och för sig, för femton
år sedan trodde jag aldrig att IPA skulle bli
en sådan trend som det är nu, så man ska
aldrig säga aldrig!”
Jeffers Richardson, barrelmeister
Firestone Walker

radikal bryggare om du hade en porter
eller en ale i sortimentet. Nu är det en
självklarhet för alla att göra minst en IPA,
för det säljer så bra.
Även om IPA fortsätter att vara
populärt bland konsumenterna pratas
det inom ölkretsar allt mer om att vi nått
”peak IPA”, och allt fler – såväl bryggare
som öldrickare – ställer sig nu frågan
vilken ölsort som blir ”nästa IPA”. Och
här åsikterna går isär. När vår bryggpanel
siar om vilket öl man tror kommer öka
i popularitet den närmaste framtiden
hamnar Weissbier/Wit i topp, och Lambic,
det vill säga suröl, på andra plats. Jeffers
Richardson vittnar om att det finns ett
växande intresse för suröl i USA, men han
tror ändå inte att suröl – eller wild beers
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som han vill kalla det, eftersom han menar
att uttrycket suröl ”tenderar att skrämma
bort folk, och all spontanjäst öl faktiskt
inte är sur” – kommer att bli lika populär
som IPA.
- Än så länge är det en ganska
liten grupp av ölentusiaster som är
intresserade av wild beers, och även om vi
ser att det växer mer och mer tror jag inte
att det kommer bli enormt. Fast i och för
sig, för femton år sedan trodde jag aldrig
att IPA skulle bli en sådan trend som det är
nu, så man ska aldrig säga aldrig!
Parallellt med framväxten av suröl
syns också tecken på en trend där
hantverksbryggerier börjar gå över till
lager. Men där tror många att det kommer
bli svårare för hantverksbryggarna att
ta sig an den kategorin, i och med att
det – precis som framställningen av
suröl – ställer högre krav på bryggarna.
Till skillnad från en humlerik IPA beskrivs
lager som en mer avskalad och ”naken”
öl, vilket gör det svårare att dölja smakoch kvalitetsmässiga defekter som
kan uppstå under produktionen. Enligt
Spendrups chefsbryggmästare Richard
Bengtsson är ljus lager en av de svåraste
ölsorterna att brygga.
- Det är svårare att brygga en riktigt

god ljus lager än det är att brygga en IPA.
Ljus lager är ett av de öl som är svårast att
brygga bra.
Också flera av de bryggare vi pratat
med anser att det är en större utmaning
att brygga en ljus lager jämfört med till
exempel IPA. Samtidigt är det kanske
just utmaningen i att försöka sig på att
brygga en riktigt bra lager eller pilsner
som kommer driva på uppsvinget för
den klassiska ölsorten. På senare tid
har hantverkslager varit en av de mest
snabbväxande ölsorterna för mindre
bryggerier i USA , och också på den
svenska marknaden ser vi hur allt fler
hantverksbryggerier lanserar olika former
av lager och pilsnersorter – inte sällan
med lite lägre alkoholhalt.
Huruvida det blir någon ”nästa IPA”
eller inte, och vilken ölsort det i så fall
blir, är alltså svårt att förutspå. En sak
som dock går att konstatera är att den
enorma framväxten av IPA på många sätt
förändrat ölvärlden – inte bara vad gäller
spelreglerna inom branschen, utan också
gemene mans uppfattning om öl som
dryck, samt hur och vem som dricker öl.
På många sätt har vi IPA:n att tacka för
att öl äntligen fått den plats och status
som den förtjänar.
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Bland bryggpanelen
anser mer än hälften,
58%, att det är för många
lagar och regleringar
som håller tillbaka
bryggerierna i dag, och
66% att den marknad
de verkar på kommer
att fortsätta växa.
USA är det land som
flest i bryggpanelen,
31%, tror kommer ha
den mest spännande
ölscenen de närmaste
åren, 24% tror Sverige
och 13% tror Tyskland.
State of Market
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Få marknader har genomgått en sådan dramatisk utveckling
som ölmarknaden gjort de senaste decennierna. Vad uppsvinget
har inneburit för ölkulturen överlag, och vad vi kan vänta oss för
utveckling framöver, ger journalisten Ina Verstl sin övergripande
bild av. Hon har studerat den globala ölmarknaden under
tjugo år – utan att egentligen ha något speciellt intresse för öl.

Ina dricker visserligen öl, men det var
inte intresset för själva drycken som fick
henne att börja studera ölvärlden. Som
ekonomijournalist kände hon att hon
ville fördjupa sig inom en industri som
relaterade till konsumenter på en global
nivå, snarare än att studera flera lokala
marknader. På den tyska öltidningen
Brauwelt fick hon möjlighet att göra just
detta. Hon började på redaktionen i slutet
av nittiotalet, precis innan globaliseringen
av bryggarindustrin tog fart på allvar.
Vad hände i slutet av nittiotalet och
hur kommer det sig att marknaden
exploderade just vid den här tiden?
- Det har främst att göra med liberaliseringen av marknaderna. Tidigare var
många marknader kontrollerade av
staten, samtidigt som många länder hade
strikta importregleringar, vilket innebar
att marknaderna var väldigt isolerade och
utbudet begränsat. Men i takt med att
allt fler marknader liberaliserades kunde
ölet internationaliseras och utbudet blev
bredare, samtidigt som priserna föll,
speciellt på de framväxande marknaderna.
Det gjorde att fler konsumenter kunde
prova på olika sorters öl, och i takt med
det ökade också intresset.
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Hur skulle du beskriva utvecklingen de
senaste decennierna?
- Den dominerande trenden är såklart
globaliseringen och konsolideringen av
den internationella marknaden. Tidigare
hade vi främst lokala marknader, men nu
har vi en internationell marknad med ett
fåtal makrobryggerier som kontrollerar
en stor del av den globala industrin.
En annan trend som vi sett de senaste
femton åren är hantverksölen.
Enligt Ina har intresset för öl
från mindre bryggeriere fått både
konsumenter och marknaden att
omdefiniera bilden av öl, vilket även har
gynnat de stora aktörerna.
- I Tyskland till exempel har
hantverksölet beskrivits som ett hot mot
de större aktörerna, men jag skulle säga
att i de mer traditionella ölländerna har
ökningen av mikrobryggeriöl istället varit
en välsignelse. Det ökade intresset för öl
från mindre bryggerier hos konsumenter
och media har gjort att det skapats ett
ökat intresse kring hela ölkategorin,
vilket också de stora kan dra nytta av.
Tidigare pratades det om öl som en
bruksvara, i likhet med tvättmedel, men
i och med hantverksbryggerierna har
konsumenterna fått en helt annan syn
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på öl. Det har fått de traditionella
bryggarna att blomma upp.
Enligt Ina är den övergripande globala
trenden att ölproduktionen för första
gången på många år just nu sjunker
något. I till exempel Kina och Europa
(speciellt Västeuropa) går produktionen
ner, och i USA har utvecklingen stannat
”Den globala tillväxten kommer
helt enkelt inte lika naturligt som den
gjort det senaste decenniet. I värsta
fall kommer ölkonsumtionen stanna
av eller till och med sjunka för första
gången de närmaste åren.”
Ina Verstl, journalist som studerat den
globala ölmarknaden i nästan 20 år

av. I nuläget är det enligt Ina bara några
få ölmarknader, till exempel Afrika, som
fortfarande växer.
- Den globala tillväxten kommer
helt enkelt inte lika naturligt som den
gjort det senaste decenniet. I värsta
fall kommer ölkonsumtionen stanna
av eller till och med sjunka för första
gången de närmaste åren, om inte Kina
trappar upp produktionen igen. Afrikas
ekonomi är till stor del beroende av
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exporten av råvaror, och i och med att
Kinas ekonomi inte längre växer lika
snabbt som tidigare får det en direkt
påverkan på ölkonsumtionen i Afrika. De
senaste två åren har konsumtionen i Kina
minskat med runt tio procent, vilket är
cirka 50 miljoner hektoliter. Anledningen
till minskningen är enligt Ina den globala
ekonomiska situationen, men också
ett resultat av framväxten av en yngre
generation med andra dryckesmönster
och smakpreferenser.
- Yngre tenderar att inte dricka lika
mycket som de äldre. Dessutom är de inte
lika lojala mot en och samma alkoholsort
som deras föräldrar. De har en mer
varierad smak, de dricker inte bara öl,
utan också vin och drinkar. Det innebär
att ölen har fått ökad konkurrens.
Samtidigt menar Ina att framtiden för
hantverksbryggerierna främst påverkas
av finansiella aspekter och regleringar.
- Allt beror på finansiella faktorer.
Bryggare på mindre bryggerier är
visserligen bra på att arbeta för lite
pengar, men i många länder har man
också skattelättnader för mindre
bryggerier, vilket gör det lättare för
dem att konkurrera med de större
bryggerierna.

Vad skulle du säga är det mest
intressanta som händer i ölvärlden
just nu?
- Jag upplever det som att ölvärlden
håller på att grena sig, eller dela sig i två.
Fram till för tio, femton år sedan fanns det
ett internationellt bryggarbrödraskap –
oavsett om du tillhörde ett stort eller litet
bryggeri var du en del av samma scen.
I dag finns det snarare tre olika scener:
makrobryggerier, de traditionella mindre
bryggerierna som framförallt finns i
Europa, och hantverksbryggerierna. Och
de här tre grupperna har ingen kontakt
med varandra, de är snarare fiender.
Frågan är hur dessa skilda grupper
någonsin ska komma samman igen.
Har du något svar på det?
- Nej. Jag vet inte ens om det är
nödvändigt för dem att komma samman
igen, om det inte är för att förhindra
regleringar eller beskattningar. Då skulle
de olika bryggerierna hamna i en bättre
position om de samarbetade. Men just nu
upplever jag det som att de rör sig ifrån
varandra.
Om Ina målar upp en något dyster
bild av den framtida ölmarknaden, är
framtidstron bland våra bryggare desto

State of Market

mer positiv: de flesta tror att marknaden
de är verksamma på kommer fortsätta
att växa. Det finns också en känsla av att
marknaden skulle kunna utvecklas ännu
mer om lagar och regleringar luckrades
58% av bryggpanelen anser att det är för
många lagar och regleringar som håller
tillbaka bryggerierna i dag

upp; en majoritet av bryggpanelen anser
att lagar och regleringar håller tillbaka
bryggare. Hur framtidens ölmarknad
kommer ta form är lika oklart som en
dunkel veteöl, men att utvecklingen
kommer bli spännande att följa är lika
klart som en krispig lager.
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Krispig, uppfriskande, smakrik och
lättdrucken. Lite humlig arom men främst
med markerad malt- och jästprofil.
Balanserad och måttligt bitter. Komplex
och intressant. Lättdrucken, trevligt
skum, ljus, kryddig, mindre än 5% alkohol,
ingen amerikansk humle. Sur, fruktig och
torr. Sessionable, men ändå med karaktär.
Uppfriskande, aromatisk och sofistikerad.
Intensiv utan att vara krävande. Perfekt
balanserad och elegant men ändå lättdrucket
och med karaktär. Ingen extrem öl, sådan öl
är bara för en liten del av konsumenterna.
Fräsch, humlig och lättdrucket. Ett
välbalanserat öl med karaktär som passar till
mat. Smaksatt med humle och lättdrucken.
Ger garanterat ingen huvudvärk. Lättdrucket
ljus öl med en god citrusarom och låg
bitterhet. Rubinröd med en söt, gräsig doft
och låg syrehalt. Effektfull och komplex men
mycket lättdrucket. En balanserad lager med
karaktär. Fyllig smak med en söt avslutning
och måttlig bitterhet. Humligt och fruktigt
med citrus- och mangotoner. Krispig och
medium bittert med en lätt maltsötma. Pale
ale med balanserad bitterhet, maltig kropp
och humliga toner. Fyllig mörk ale syrad med
lacto. Maltig men inte söt amerikansk lager,
med en touch av svensk smak.
State of Ideal Beer
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Hur smakar ett idealöl? Finns det ens ett sådant? Vi frågade vår
bryggpanel hur de själva skulle komponera ett – om de fick helt
fria händer. Även om det blir tydligt att idealen skiljer sig åt finns
det flera aspekter som återkommer i panelens beskrivningar av
det fullkomliga ölet.

Varför påminner panelens beskrivning
av ett idealöl mycket om beskrivningen
av en välgjord ljus lageröl? På många sätt
förvånade det oss, då huvuddelen av vår
bryggarpanel har byggt sina karriärer
på att tillverka öl med mycket smak och
karaktär. En förklaring kan vara att ett
idealöl skall passa de flesta tillfällen
och umgängen. En annan förklaring
skulle kunna vara att panelen helt
enkelt har väl utvecklade smaklökar och
söker balans och subtilitet, snarare än
smakexplosioner. Hur som helst, även
som det finns gemensamma preferenser
hos våra bryggare finns det såklart lika
många idealöl som det finns öldrickare.
Det är trots allt bara du som kan avgöra
vad som är en riktigt god öl, för dig.
Här bredvid kan du läsa ett urval av
citat om idealölet i bryggarnas egna ord.
Citaten är ett urval från vår bryggpanel
som sammanfattar de gemensamma
temana och för att tydliggöra vilka
begrepp som är vanligt förekommande
är vissa ord fetmarkerade.
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I ett öllandskap som
förändras i en snabbare
takt än någonsin har vi
valt att göra något unikt.
Vi har bjudit in personer
från hela världen, med
olika yrken, för att ta
tempen på den nutida och
framtida ölmarknaden.
Resultatet håller du i din
hand: State of Beer 2017.
Vår förhoppning är att
läsningen väcker intresse
och lust att diskutera öl
och ölkultur. Enjoy!

