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Procent och prislapp inte prioriterat när
svenskar väljer öl
När svenskarna väljer öl är smaken viktigast. Det visar en färsk
Novusundersökning som genomförts på uppdrag av branschorganisationen
Sveriges Bryggerier, inför Ölets Dag den 17 juli. 4 av 5 svenskar svarar att
smaken är den viktigaste faktorn vid valet av öl. Att lågt pris och hög
alkoholhalt skulle ha stor betydelse verkar vara en myt.
Att en hög alkoholstyrka i öl är sekundärt stärks också av att den alkoholfria
ölen fortsätter att vara ett populärt alternativ, speciellt bland unga.

Undersökningen visar att 24 procent av svenskarna dricker alkoholfri öl
åtminstone varje månad och i åldern 18–29 är motsvarande
siffra 34 procent. När det kommer till alkohol och pris så anger endast 3
procent av svenskarna att hög alkoholhalt är en viktig faktor, och 8 procent
väljer öl för dess låga pris. Denna
utveckling speglar bryggeribranschens stora fokus: att i första hand jobba
med smak och högkvalitativa produkter.
- Vi möter många som tror att svenskar väljer öl utifrån alkoholstyrka, men
det är verkligen
dags att döda den myten. Undersökningen bekräftar det vi i branschen har
pratat om länge. Man vill ha god dryck som passar till maten, det spelar inte
så stor roll om den är alkoholstark eller inte. Att just maximera smaken är
något våra bryggare och bryggmästare jobbar med dagligen, alla som har
besökt ett bryggeri har nog sett just detta, säger Anna-Karin Fondberg, VD på
Sveriges Bryggerier.
Sett till just smakvariationer verkar svenskarna rörande överens om vad de
gillar. När ölsort ska väljas föredrar tre av fyra att dricka ljust och lätt, till
exempel lager. Detta bekräftas också av Systembolagets försäljningssiffror för
2018, där samtliga öl av de 10 mest sålda, är ljusa lager. Men mer humliga
ölsorter är inte helt ointressanta för svenskarna – var tredje svensk föredrar
en humligare öl, till exempel IPA. Bland de unga är det ännu fler, varannan,
som föredrar humligt öl.
Och kanske kommer det ljusa ölet så småningom att knuffas ner från tronen.
Undersökningen visar att unga är generellt mer benägna att testa nya ölstilar
och sorter, medan den äldre generationen har något mer konservativa
smaklökar. Nästan varannan (46%) ung föredrar att testa nya ölstilar och
ölsorter framför att hålla sig till samma öl.
- Fantastiskt roligt att se att många vill prova nya öler och smaker. Den
svenska ölkulturen är mer levande än någonsin vi har en enorm bredd sett till
hur många ölsorter våra bryggerier producerar. Vi är snart uppe i 400 aktiva
bryggerier och Ölets Dag den 17 juli är det perfekta tillfället att besöka ett
bryggeri nära dig och prova en ny öl i goda vänners lag. Det finns också
massor av nytt att lära sig om den svenska ölkulturen, säger Anna-Karin
Fondberg.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts mellan 6 – 13 juni 2019 av Novus på
uppdrag av Sveriges Bryggerier. Antalet intervjuer som har genomförts är 1
026 och målgruppen är den svenska allmänheten, alltså 19-79 år.
Deltagarfrekvensen är 60%.
Fakta Ölets Dag
2012 instiftade Sveriges Bryggerier Ölets Dag, som ett årligt återkommande
inslag som hyllar den svenska bryggeribranschen. Över hela Sverige håller
bryggerier öppet hus för allmänheten, och flera har även provningar där man
kan testa nya ölsorter. Bland aktiviteterna finns bland annat barbecuefest,
livebryggning och rundvandring i bryggerierna. Ölets Dag är en folkfest för
alla som gillar öl och alla är välkomna att delta.
Bryggeriernas alla aktiviteter hittar du
här: https://sverigesbryggerier.se/olets-dag/
För mer information, kontakta:
Erika Danckwardt-Lilleström, kommunikation och samhällskontakt, Sveriges
Bryggerier
Erika.d-l@sverigesbryggerier.se, 070-983 95 63
För frågor kring Ölets Dag, kontakta:
Fredrik Sörbom, projektledare, Sveriges Bryggerier
fredrik.sorbom@sverigesbryggerier.se, 070-396 60 88
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Sveriges Bryggerier är Bryggareföreningen, Sveriges äldsta
branschorganisation.Vi representerar ölbryggerierna, cider-, vatten- och
läsktillverkarna och bidrar till mer än 60 000 jobb i Sverige. I styrelsen för
Sveriges Bryggerier sitter vd för Carlsberg, Dugges, Spendrups, Åbro,
Kopparbergs och Coca-Cola.
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