
 U
nder en varm sensommardag 
på bygget kan det vara gott med 
något som släcker törsten. Bygg-
nadsarbetaren har, med hjälp av 
en grupp hantverkare, gjort ett 

lättölstest för att se vilka egenskaper en bra 
öl ska ha.

I panelen ingick Martin Larsson, montör, 
Haxhi Qupevoj, byggnadssvetsare, Joakim 
Söder, betongarbetare, och Mattias Anders-
son, lagbas och montör. Nytt för i år är de 

alkoholfria ölsorterna som gjort ett allt tydli-
gare intrång på marknaden. Kunden behöver 
inte längre leta bland butikshyllorna för att 
hitta dessa ölsorter. Frågan är om den alko-
holfria ölen, som är dubbelt så dyr som vanlig 
2,25-procentig lättöl, står sig mot de mer tra-
ditionella öltyperna? 

Svaret blev både ett rungande ja och ett 
avvisande nej. 

Byggnadsarbetarens testpanel både äls-
kade och hatade den alkoholfria ölen. Vin-

naren Clausthalers alkoholfria öl 
fi ck beröm för sin goda smak.

– Tyskarna kan öl, menar Mar-
tin Larsson, montör.

Det samlade omdömet om 
Clausthalers alkohol fria öl var 
att den hade en tydlig smak utan 
att vara för besk och heller inte 
vattnig som fl era av de andra öl-
sorterna var.

– Clausthaler smakade mycket öl helt 
enkelt. Den var klart godast, säger Mattias 
Andersson och de andra i gruppen instäm-
mer.

På Spendrups, som är en av Sveriges största 
ölproducenter, menar man att den alkoholfria 
ölen utgör en väldigt liten del av försäljningen, 
men att denna produkt samtidigt är den som 

TEXT & FOTO: PETER LEANDER    FOTOMONTAGE: PETER ÖNNESTAM

Ingen alkohol – då blev ölsmaken bäst

Originalet: Det berömda fotografiet ”Lunch på 
en skyskrapa” togs av Charles Ebbet under byg-

gandet av Rockefeller center i New York 1932.

Martin Larsson, Haxhi Qupevoj, Mattias Andersson och Joakim Söder i Byggnadsarbetarens testgrupp var djupt eniga om vinnaren.
OBSERVERA ATT BILDEN ÄR ETT MONTAGE!

Det blev tysk seger då Byggnadsarbetaren korade 
den godaste lättölen. Men både första och sista plats 
tillägnades en alkoholfri ölsort.
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växer starkast. Erik Jarnsjö är marknadschef 
på Spendrups.

– Den alkoholfria ölen växer kraftigast av 
alla ölsorter på marknaden, men den tillverkas 
i begränsad mängd och säljs bara styckvis i 
butikerna, vilket är anledningen till att den är 
dyrare än vanlig lättöl. Att den alkoholfria ölen 
blir vanligare beror på att den är kompromiss-
lös. Vill man inte ha i sig någon alkohol alls är 
alkoholfri öl det enda alternativet, säger han.

Den andra ölen som laget testade var 
Carlsbergs alkoholfria. Då denna öl kommer 
på tal blir reaktionerna häftiga.

– Den var inte bra. Smakade äckligt, för att 
vara ärlig, säger Mattias.

– Jag tycker att den smakade vatten. Blas-
kig och äcklig, säger Joakim Söder.

Vad var det med ölen som smakade då-
ligt?

– Tja, vad ska man säga, hur smakar äck-
ligt? säger Mattias Andersson.

Martin Larsson håller med om att Carls-
bergs alkoholfria öl var sämst.

– Men att den var alkoholfri spelar ingen 
roll, tillägger han.

Ni testade även den mer traditionella 
Pripps lättöl. Kommentarer?

– Den var fin och smakar som öl gör, menar 
Mattias Andersson.

– Jag dricker oftast Pripps, säger Haxhi 
Qupevoj.

Martin Larsson håller med om att Pripps 
lättöl smakar bra men tillägger att han hellre 
dricker mjölk, eller helst vatten, på jobbet.

– Det släcker törsten bättre, säger han.
Spendrups lättöl smakade enligt testgrup-

pen  ungefär som Pripps,  helt okej men inget 
speciellt. Däremot sade flera runt bordet att 
det just är Pripps och Spendrups som är 

vanligast att man beställer på lunchrestau-
ranger.

– Går man ut och äter lunch på sommaren 
är det gott med öl. Men det är stor skillnad 
mellan lättöl och starköl. Starköl har en betyd-
ligt stabilare smak, säger Martin Larsson.

Norrlands gulds alkoholfria fick, liksom 
Carlsbergsölen, dåligt betyg.

– Den smakade som en amerikansk Budwei-
ser eller en Miller. Norrlands gulds alkoholfria 
var nog en av de sämsta, säger Joakim Söder.

Mattias Andersson håller med.
– Den var blaskig. Jag kommer aldrig att 

köpa den frivilligt, säger han men tillägger att 
Carlsbergs alkoholfria ändå var äckligare. l

’’ Den alkoholfria ölen växer kraftigast av alla 
ölsorter på marknaden, men den tillverkas 
i begränsad mängd och säljs bara styckvis i 
butikerna, vilket är anledningen till att den 
är dyrare än vanlig lättöl. ’’

ALKOHOLFRI ÖL

Pris (exkl. pant)

Törstsläckare

Smak

Lukt

Matlåda

Kommentarer

Betyg

Clausthaler

12,90 – Literpris: 38,70

5

5

5

5

Bäst!

.

Carlsberg

9,90 – Literpris: 29,70

1

1

1

1

Äcklig!

Norrlands guld

13,90 (50 cl.) – Literpris: 27,80

2

2

1

2

Ingen vidare smak. 

För mycket i burken.
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l Det finns många olika sorters öl. Vi valde 

att fokusera på ljusa lättöl. Alla lättölssorter 

på marknaden finns därför inte represente-

rade i testet. 

l Nytt för i år är även de tre alkoholfria ölsor-

terna. Samma sak gäller även där, det finns 

fler alkoholfria ölsorter än de vi testade. Men 

att testa alla hade tagit för lång tid. 

l De fyra byggnadsarbetarna som ingick 

i testpanelen drack en öl om dagen under 

sex arbetsdagar. Därefter fick de betygsätta 

ölsorterna.

fakta Så gjorde vi teStet

Vi har produkterna och kunskapen  
för att göra din arbetsmiljö dammfri! 

Med Dustcontrols stoftavskiljare, sugkåpor och luftrenare 
kan du på ett smidigt sätt avlägsna dammet redan vid källan. 
Våra maskiner har hög �ltreringsgrad för de är utrustade med 
�n�lter och mikro�lter som �ltrerar utluften till hela 99,995 %!
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Pris (exkl. pant)

törstsläckare

Smak

Lukt

Matlåda

Kommentarer

betyg

Pripps

4,50 – Literpris: 13,50

4

4

2

4

Helt okej. 

Duger till matlådan.

åbro

4,50 – Literpris: 13,50

4

4

2

3

Bra öl.

Spendrups

6,90 – Literpris: 20,70

3

4

2

4

god om den serveras kall. 
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