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Ølhylderne er proppede med forskellige varianter og konkurrencen 
er hård, så hvad skal der til for at skille sig ud og fange forbrugerens 
opmærksomhed?
 
Med ønsket om at blive klogere på, hvordan den perfekte øl-label 
udformes, har vi kombineret nyeste forskning inden for neuroteori 
med en relevant forbrugergruppe og sat dette pilotprojekt i søen 
som et samarbejde mellem Food Fyn & UCL Erhvervsakademi & 
Professionshøjskole.
 
Vi har ønsket at skabe et statistisk datagrundlag for, hvad der til-
trækker forbrugerens opmærksomhed. Viden, som bryggerierne 
kan benytte i udformningen af fremtidige øl-labels i kampen om at 
fange kundernes opmærksomhed – og (måske) sælge flere øl!
 
Rigtig god læselyst.

Simon Svendsen, UCL
Videnscenterchef

Simon Svendsen, UCL
Videnscenterchef

Mads Asbild, FoodFyn 
Forretningschef

Mads Asbild, FoodFyn 
Forretningschef

Hvorfor denne rapport
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Munkebo Bryghus
Hundslevvej 141, Kerteminde

Bryggeriet Vestfyen
Fåborgvej 4, Assens

Gundestrup Mejeri & Bryghus 
Åbyvej 49, Vester Skerninge

Stensbogaard Bryghus
Brunshusevej 1, Haarby

Refsvindinge Bryggeri & Malteri
Nyborgvej 80, Refsvindinge

Kerteminde Bryghus
Bregnør Bygade 24, Kerteminde

Ørbæk Bryggeri
Assensvej 38, Ørbæk

BRYGHUSE FRA TEST

Midtfyns Bryghus
Industrivej 11-13, Årslev
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SPØRGSMÅL

Hvordan navigerer forbrugeren 
mellem de forskellige special-øl, 
og er der elementer, som tiltræk-
ker deres opmærksomhed mere 
end andre?

MED PILOT-PROJEKTET ØNSKER VI AT SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE SPØRGSMÅL:
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Giver kontraster mere opmærksomhed 
end mere neutrale etiketter?

Får øl med etiket på flaskehalsen mere 
opmærksomhed end øl uden?

01

02

UNDERSPØRGSMÅL
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ØL FRA TEST

Her ses alle øl fra 
den indledende 
test.
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TEST SÅDAN HAR VI GJORT

De 30 øl er testet på 10 respondenter, 
for at finde de øl, som respondenterne:

            





Lagde mærke til hurtigst 
(korteste tid)

Som respondenterne kiggede 
på i længst tid

Som havde flest genbesøg 
(respondenten ser på samme 
øl flere gange)

TESTEN
Den endelige test af 15 øl, er 
foretaget over 2 dage, på 2 lo-

kationer.

Herefter er 15 øl udvalgt 
til endelig test

PUPIL EYE TRACKING
Der er anvendt eye tracking til pilot-projektet. 

Med eye tracking kan vi måle kundernes opmærksomhed omkring 
f.eks. produkter og emballager på hylder. Hvad lægger de mærke 

til i butikken, og hvad overser de helt? 

Eye tracking er en kendt og afprøvet metode inden for markedsfø-
ring, og skaber data, hvorpå vi kan optimere produkter og løsnin-

ger – med udgangspunkt i kunderne!
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Ikke ølentusiaster

I ALT
17 testpers.

KØN
Mænd

STED
Odense 
Eventyr 
Golf

TEST 
15 special
øl udvalgt 
blandt 30

49,9ALDER:
TESTPERSONERNE
 ER 40-55 ÅR

76%
nyder gerne eller meget gerne special-øl 

fra forskellige mikrobryggerier

TEST SÅDAN HAR VI GJORT

Der er taget udgangspunkt i en alm. dagligvarebutik med stort 
udvalg af både lokale øl og special øl. Fra starten er udvalgt 30 
foskellige øl med udgangspunkt i Fynske mikrobryggerier.

RESPONDENTERNES 
GNS. ALDER:
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TEST RESULTATER

HEATMAP

Heatmap: illustrerer hvad respondenterne lægger mærke til. Illustreret med rød hvor der er
mest fokus, herefter gul og grøn. Ovenstående er et eksempel fra den endelige test.
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TEST RESULTATER, EKSEMPEL

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 

TTFF:  
TIME SPENT: 
RATIO: 
REVISITORS: 
 

5.2s
0.1s
9/17
3/9

4.6s
0.3s

10/17
5/10

5.5s
0.1s
7/17
2/7

6.1s
0.1s
7/17
2/7

5.7s
0.2s

10/17
4/10

6.5s
0.2s
7/17
5/7

#2 #1#3 #5 #4 #6

TTFF: fra visning til fiksering på øllen (i sekunder)
TIME SPEND: hvor længe kigger respondenterne på øllen
RATIO: hvor mange bemærker denne øl
REVISITORS: Antal genbesøg
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HVOR HURTIGT BLEV 
ØLLEN SET?
5,17 sek.

HVOR LANG TID BRUGTE 
RESPONDENTERNE PÅ 
AT KIGGE?
0,40 sek.

HVOR MANGE VENDTE 
TILBAGE TIL ØLLEN IGEN?
Ca. 9 ud af 17

HVOR HURTIGT BLEV 
ØLLEN SET?
4,63 sek.

HVOR LANG TID BRUGTE 
RESPONDENTERNE PÅ 

AT KIGGE?
0,37 sek.

HVOR MANGE VENDTE 
TILBAGE TIL ØLLEN IGEN?

Ca. 9 ud af 17

Bemærk: Tallene er gennemsnits-
beregninger fra hele testen, samt 
uddrag fra de bedste resultater.

#1 #2
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FARVER OG KONTRASTER
Kontraster kan hjælpe et produkt med at skille sig
ud, men hvordan? På baggrund af testen, ses det
klart, at respondenterne først fokuserer på farver
som skiller sig ud fra andre specialøl. Som eksempel
Midtfyns Chili Tripel med den markante røde label.
Dette gælder også når der sammenholdes med
andre data fra testen. Den røde label er endvidere 
den farve, som respondenterne kigger længst tid på. 
Det er ikke nødvendigvis den første øl de ser, men 
en som bemærkes. Den røde farve understreger ind-
holdet af flasken, og gør det let for respondenten at 
forholde sig til – og afkode, produktet.
Den eneste anden øl, som - gennemsnitligt, fanger
respondenterne på kortere tid, er ligeledes fra
Midtfyns Bryghus, nemlig Imperial Stout. Etiketten
her har samme opbygning og form, og tiltrækker
respondenternes opmærksomhed hurtigt.

Når vi kigger på spørgsmålet omring lys baggrund,
kan der ikke konkluderes noget endeligt, men det
tyder på, at respondenterne tiltrækkes af de lyse
farver, såsom gul og hvid. Sammenholder vi det
med udtalelser fra respondenter, er det især Ginger
Brew og Fynsk Forår, som er blandt de øl, som hu-
skes. Etiketten læses, og respondenter ser navnet, og 
de kan beskrive etikken i forhold til farve, og at
den er økologisk. Andre øl i denne kategori er Rev-
ningekvindens bryg.

KVINDEKROP
Mors Staut er et eksempel på, at 
man forsøger at ramme det mand-
lige segment med en aftegning af 
kvindekroppen. Elementerne mørk 
rød/brun med optegning af navn og 
silhuet i guld gør det nemt for re-
spondenterne at huske øllen. Den 
bliver nævnt flere gange i det efter-
følgende interview, men påvises ikke 
i dataen.

HALS ETIKETTE
Som del af testen, ønskede vi at sæt-
te fokus på, hvorvidt flasker med en 
label øverst på flaskehalsen ville få 
mere opmærksomhed. Der kan i te-
sten ikke påvises nogen sammen-
hæng. 

SAMME BRAND

K
on

kl
us

io
ne

r

Der er indikation på, at samler man 
flere øl fra samme producent ved si-
den af hinanden, bliver de set hurti-
gere, end hvis de står spredt. Øllene 
kan have samme farve, men der skal 
være tydelige kendetegn på tværs af 
etiketterne. 



”redesign”

ETIKET/ LABEL:
Overvej en markant form og 
tydelig indramning om det du 
gerne vil have skal ses.

ETIKET/ LABEL:
Tjek dine konkurrenter – hvilke 
farver findes på hylden allerede.  
Overvej muligheder for at skille 
dig ud (og samtidigt understrege 
indholdet i flasken).

ETIKET/ LABEL:
Er du mere til en etiket som 
omfavner hele flasken, overvej 
da om en lys baggrund kan 
brugs – især gul og hvid. Det 
giver respondenten ro til at se 
og læse dit budskab.
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RESPONDENT 14

”Den der stout fra Midtfyns 
– jeg ville vælge den”

RESPONDENT 04

”Carlsens IPA, den er hvid 
og nem at huske”

RESPONDENT 17

”IPA, den med uret. Der er noget 
med logoet som er nemt at huske”

RESPONDENT 05

”Chili øllen – jeg har ikke smagt 
den, men den så spændende 
ud. Pæn etiket!”

RESPONDENT 18

”Ha ha, noget springer mig i øjnene. 
Numsedamen! Jeg kan ikke huske 
hvad den hedder, men den er sjov”

INPUT FRA RESPONDENTER



Vi håber I er blevet inspireret og har fået brugbar viden om, hvor-
dan den næste øl-label skal designes. Ydermere, vigtigheden af at 
der tages højde for designprocessen og målgruppen, når en ny øl 
skal introduceres på markedet.
 
Hos UCL ønsker vi at være det førende erhvervsakademi i Danmark 
inden for neuroteori, og hos Food Fyn ønsker vi at støtte fynske 
fødevareproducenter i udviklingen af nye produkter, der i endnu 
højere grad kan sætte Fyn på landkortet. Sammen ser vi mange 
muligheder for at benytte neuroteori til at give os dybere forbru-
gerindsigt til gavn for virksomhederne, samtidig med at de stude-
rende får virkelighedsnære cases at arbejde med.
 
Derfor har vi allerede nye projekter i støbeskeen om udformning af 
produkter, hyldeplaceringer osv. – både inden for ølbranchen samt 
andre brancher – og du er meget velkommen til at kontakte os, 
hvis du har konkrete ønsker eller idéer til undersøgelser.

Afslutning 
& næste skridt

De bedste hilsner,

FRA FOOD FYN

Mads Asbild 
mkasb@udviklingfyn.dk

Laura Raidla
larai@udviklingfyn.dk

FRA UCL 

Simon Svendsen 
sisv@eal.dk

Maria Tipsmark
mati@eal.dk

Anders Lynggaard Olsen 
ando@eal.dk

Kenneth Clausen
me@kjc.dk

Jens Landbo Olesen
studerende

Louise Birke Petersen
studerende



LÅN AF LOKALER
Odense Eventyr Golf 

GRAFISK DESIGN
Maria Pham

MIKROBRYG
MED POWER

Denne test sætter fokus på at skabe opmærksomhed 
omkring produktet, ud fra den betragtning, at ses pro-

duktet er der større sandsynlighed for at det købes. 

I testen er der ikke taget hensyn til brandmanualer 
eller guides fra de enkelte bryghuse, ligesom der ikke 

er udvalgt specialøl på baggrund af input fra FoodFyn 
eller andre interesseorganisationer.

Forhåbentlig kan denne korte rapport lægge op til 
nogle gode og spændende dialoger omkring synlig-

hed og ikke mindst, mikrobryg med power.


