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Når fødevarer taler... 

“I de gode gamle dage  (og i dag i ny og næ) 

kunne man se, røre og smage på varen, få sig en god 

snak med slagteren/ostemanden/fiskehandleren osv. 

 Fokus på produktet 

 Tovejskommunikation  

I  dag i Føtex mandag kl. 18.43 

er varen ofte helt tildækket af emballage og forbrugeren 

møder den på tomandshånd 

 Fokus på emballagen 

 Envejskommunikation 

Konsekvens:  Øget risiko for, at forbrugeren senere føler sig vildledt (eller værre: påviseligt 

bliver vildledt, men ikke opdager det) i relation til væsentlige produktegenskaber 

Bidragende faktorer: 

 Udbuddet af fødevarer bliver stadig mere kaotisk 

 Vi træffer op til 80% af vores købsbeslutninger på stedet, og 

 Der bruges typisk ganske få sekunder på det enkelte valg 

 

 

Dette kan forplumre et præferencebevidst, 

og i værste fald: et sundere valg   

Eksempel: Er det spin eller fair 
snak, når Guacamole Dippen på 
dåse er lavet af mosede løg, farve 
og 0,4% avocadopulver eller  
frysepizzaen fra Casa Mia er lavet i 
Tyskland, når begge dele står klart 
på bagsiden? 



 
 

Pressen skriver… og skriver… 



 
 

Nogle rygmarvsreaktioner 
(fra forbrugere, politikere, NGOer, producenter…)  

 

Kan det mon gøres bedre? 



 
 Faktum er: 

   Ar trække en skarp grænse mellem forbrugeroplysning, fair salgssnak 

    og bevidst eller ubevidst vildledning af forbrugerne er langtfra banalt  

 Med den tiltagende EU-harmonisering af regler og praksis på området og 

politisk fokus på fri konkurrence, folkesundhed mv. er der opstået et stigende 

ønske om mere ”objektive” kriterier at hænge den sunde fornuft op på 

  

       

   I Danmark og andre EU-lande hviler afgørelsen ofte på embedsmænds 

    konkretet skøn fra sag til sag baseret og dermed ”common sense” frem 

    for en mere objektive kriterier og empirisk belæg 

FairSpeak-Gruppen: Tværfagligt forum for forskere, producenter, forbrugerorgani-

sationer og myndigheder, der skal understøtte vurderingen af konkrete emballage-

løsningers vild- og vejledningspotentiale på empirisk grundlag  (www.fairspeak.org) 

http://www.fairspeak.org/
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”De kognitive videnskaber” 

Innovation og bæredygtig 
produktudviking 

FairSpeak1-projektet: Mål 

og tværfaglige synergier 

Fase 1: Typologi over konfliktscenarier 

baseret på 821 vildledningssager 

Fase 4: Praksis-orienterede anbefalinger om fair fødevaremærkning 

til brug for de umiddelbare aktører … som supplement til de 

gældende juridiske rammer 

 

 …udkommer i bogform i april 2015 med opfølgende    

 konference  den 21. maj  

Fase 2: Integreret teoretisk analyse af 

forbrugeres afkodning af emballagens 

”semiotiske cocktail” af ord, tekst, 

billeder, former og farver under 

tidspres, med fokus på fairness-

perspektivet 

Fase 3: Serie af eksperimenter rettet 

mod udvalgte konfliktscenarier af 

tilbagevendende (generisk) interesse til 

understøttelse af ”best practices” 



EU-lovgivernes grundsyn (”Informationsparadigmet”) Se Trzakowski 2011  

Producenten (og især marketingafdelings) grundsyn  

”kanylemodellen”, dog med visse udbygninger Se Sepstrup 2012: 39ff 

Emballage 
 
 
 
 
 

Information 

Information 
handling 

 
 
”Liking” 
Præferencer 
handling 

Emballage 
 
 
 
 
 

Påvirkning 
(især USP eller ESP) 

Et par rodfæstede vaneforestillinger set som 

kommunikationsmodeller 



Sensorisk oplevelse  

Et mere nuanceret billede 

Information 
Emotionel 
bias/respons 
Holdninger 
Planer m.v. 
Handling 

 
Semantisk afkodning 

 

Visuel opmærksomhed 

Brandnavn 
Varebetegnelse 

Illustration 
 

Fremhævelse 
 

Tal & fakta 

Emballages fysiske fremtoning 

Emballagens ”semiotiske cocktail”  
Elementerne adskiller sig fundamentalt fra hinanden mht.:  

 Behov for medfortolkning fra forbrugerens side 

 Fordeling af definitionskompetence mellem afsender og modtager 

 Potentiale for at kommunikerer komplekse facts hhv. skabe emotionelt respons 

 
 Krav til viden og kommunikativ kompetence  

 
 Visuel prominens 

 



Det retlige vildledningsbegreb 

Forbuddet mod vildledende fødevareemballage fremgår af  Artikel 16 i EUs Fødevareforordning 

(2002/178/EC) og en række særregler er fastsat i bl.a. Fødevareinformationsforordningen (1169/2011) og 

andre EU-akter. En definition af selve begrebet ”vildledning” skal derimod søges i Handelspraksisdirektivet 

(2005/29/EC), Artikel 6, (her i engelsksproget udgave):  

 A commercial practice shall be regarded as misleading if it contains false 
information and is therefore untruthful or in any way, including overall 
presentation, deceives or is likely to deceive the average consumer, even if the 
information is factually correct, in relation to one or more of the following 
elements, and in either case causes or is likely to cause him to take a 
transactional decision that he would not have taken otherwise: [herefter følger 
en opremsning af de produktegenskaber m.v. mht. hvilke der kan vildledes]  

Komplikationer ved operationalisering (”målbargørelse”) af begrebet: 

 Hvornår og hvordan kan sand information vildlede? …og hvad er ”information”? 

 Der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem forbrugeres viden og handlinger 

 Hvad er en ”gennemsnitsforbruger”? 

Fair Speak-gruppens tilgang: Fokus på det præferencebevidste valg (frem for det fuldt 

informerede hhv. det rent impulsive valg) og med vidensniveau i relation til fødevarer som 

væsentligste pejlemærke for ”gennemsnitlighed” …frem for opmærksomhed o.a., som kan 

variere markant hos én og samme forbruger, endda på én og samme indkøbstur 



 

Nogle karakteristiske fairnessproblematikker og mulige 

løsningsmodeller – ud over lovens krav 
 

   Et par smagsprøver  
 

  Købsadfærd i fokus: ”Det præferencebevidste valg” 

  

 

Eksempel:   Jeg ønsker at spare på kalorierne…   

 

Hvorefter det federe 

alternativ havner i 

kurven 

(…Ved rutine- og 

impulskøb er det endnu 

vanskeligere at hjælpe 

forbrugeren...) 



I. ”What’s in a name?” 
Shakespeare: Romeo & Julie 

 
En egentlig varebetegnelse (og ikke bare et brandnavn) er 

essentiel for produktets:  

 Psykologiske identitet = forbrugeren må have noget at hænge 

    sit begreb med tilhørende forventninger op på 

    Moskowitz et al.; 2006; Gill & Dubé 2007; Smith 2010    

 Juridiske identitet = lovpligtig iflg. Fødevareinformations- 

    forordningen (1169/2011)      

     Ved innovativ produktudvikling er en vellykket 

varebetegnelse afgørende for en jævnbyrdig 

kommunikation mellem leverandør og forbruger  

og dermed fairness – bakket op af det samlede 

emballagedesign  

 



Ved innovative produkter er varebetegnelsen ALTID en udfordring 

      …som KAN håndteres systematisk og proaktivt 

”Selvmodsigende” varebetegnelser kan være nødvendige for at igangsætte de relevante 

begrebs(om)dannelsesprocesser via slot/filler-kombinationer, blending, metaforisk læsning 

m.v. – om man kan lide produktet eller ej Gill& Dubé 2007; Smith, Barratt & Zlatev 2014  



Studie: Smith, Barratt & Zlatev (2014).  

Spørgsmål: Er der en ”korrekt” (på forhånd given) 

læsning af varebetegnelser af typen Stednavn + 

Madnavn, som det antaget af Fødevarestyrelsen? 

Svar: Ja, men den kan overtrumfes af  

(a) kompositionelle faktorer sammenholdt med 

forventelig baggrundsviden og 

(b) konteksten = her: brandnavn, anprisning og 

illustration på den omgivende emballage  

Smagsprøver på Fairness-
principper fra den kommende 
FairSpeak-håndbog: alle 84 
følger primo april! 



 

Etablerede varebetegnelser: Hvem bestemmer over betydningen?  

Ex: Hvad er fair når forbrugerne foretrækker industrielle makroner?! 

Testpersonerne i både Gruppe 1 og 2 foretrak en industriel makron frem for et produkt 

fremstillet efter den traditionelle opskrift mht. både ”rigtighed” og smag. Billedet vendte for 

Gruppe 3, om havde adgang til en autoritativ definition.  

Studie: Smith et al. (2013). Ligger der en “sproglig arbejdsdeling“ bag forbrugeres 

accept af specifikke varebetegnelse-produkt-kombinationer?   

Er dette en rigtig makron? 
 

Hvor godt kan du lide / ikke lide prøven? 

Ideel Alternativ        Slet ikke Ideel Alternativ        Slet ikke 



II. Sandhed, inferenser og halo-effekter 
Det er ikke (kun) et spørgsmål om, hvad emballagen siger, men 

(mest) om, hvad den får os til at indfortolke (inferere) 

Forbrugerens relevanssøgning (Wilson & Sperber 2004):  

Er det fremhævet, er et nok vigtigt… men hvorfor lige?  

Et simpelt fairnessprincip: Forsøg at forudsige og styre forbrugernes 

inferenser frem for at ”spille på” dem!   

Fremhævet 

udsagn 
Relevans 

for  købs-

beslutning

?! 

Tilgængelig 

viden 

Inferens 1 

Inferens 2 

Inferens 3 

”Halo- 
   Effekter”, 
    Roe, Levy & Derby (1999); 

    Williams (2005); 

    Chandon (2013)  

    m.fl. 



Eksempel 



Hvilket produkt  er mest naturligt? 

A B 

… og mest fair? 



9 g fedt pr. 100 g 

25 g fedt pr. 100 g 

27 g fedt pr. 100 g 

Kan ”kartoffel-” nu også betyde fedtreduceret? …Ja, for nogen! 



Når fremhævelser på forsiden overtrumfer facts på bagsiden 

“Vælg den sundeste…” 

3 g fedt pr. 100 g 

2.5 g fedt pr. 100 g 

 I en pilottest gennemført i samarbejde med Coop Danmark valgte flertallet af forbrugerne 

produktet til venstre og begrundede det med det lave fedtindhold (se f.eks. Roe et al. 1999 

for lignende resultater). Mulig forklaring: Fremhævelsen på forsiden trigger forbrugerens 

stimulus-drevne opmærksomhed, mens det semantiske indhold, forbrugeren derved får 

adgang til, umiddelbart kan synes at overflødiggøre fortsat mål-drevet søgning (fx ved at 

vende pakken på først det pågældende og derefter det alternative produkt). 



Selektive sammenligninger med tal: Den kommercielle effekt 

er velkendt (fx Muthukrishnan, Warlop & Alba 2001)   

   …men er resultatet altid fair? 



...hvor svært kan 

det være? 

Et simpelt fairness-princip: Husk mellemregningen! 

Dette 
er fair 
snak! 



Men der skal ikke meget til før læsset tipper 



III. Brands og mærkningsordninger: ”Kunstsprog”, 

der i sidste ende skabes og defineres  af mærkeejeren   

Betyder rigtig ”rigtig” når det 

”bare” er et varemærke? 
Hvad har den grønne slagter mon på 

hylden i dag?  

 

  ”Distribueret semantik” 



Genkender: 96% 

Forstår: 84% 

Genkender: 71% 

Forstår: 23% 
Genkender: 77% 

Forstår: 34% 

Studie: Selsøe Sørensen (2010) Se også Selsøe Sørensen et. al (2013); Aachmann & Grunert (2012) 

Mærkningsordningers ”distribuerede semantik” 

   Gen-  eller vildvej for forbrugeren? 

 

Fairnessafvejningen kræver stillingtagen til bl.a.: 

 

 Er målet et informeret eller et guidet valg? 

 Hvis guidet: Hvem kan (og bør) være guide? 

 

 



Karakteristika: 

  Billeder fortæller ikke selv, hvad de fortæller (propositionel indeterminitet) 

  Friere fortolkning af billeder, farver og former end af ord, sætninger og tal 

  Stræk og direkte emotionel effekt ”uden om” den rationelle bevidsthed 

Typiske fairnessproblematikker:: 

  ”Banalt” misforhold mellem billede/produkt el. billede/ingrediens  

 ”Avanceret” brug af visuel appel, fx glade/sunde mennesker, som boltrer sig i sneen, vist 

på fuldfed levepostej  vildledning eller godt salgsarbejde?   

IV. Siger billeder mere end ord? 
   Måske…  men (om) hvad?? 

NB! Ud af de 821 gennemgåede vildledningssager drejede kun 8% sig om rent 

visuelle eller andre ikke-sproglige elementer   manglende vildledningsoplevelse 

eller mangel på ORD for samme?  
For diskussion, se Smith, Møgelvang-Hansen & Hyldig, 2010; Bone & France, 2001 



Når ny viden åbner for nye dilemmaer 

 

 Betyder naturlige billeder naturlig smag? 

 Ja, til dels…  men produkttypen har 

 større effekt på forventningerne 

Bemærk dog: 

 

 Testen viste også, at  

svagere forbrugere tror mere 

på naturligheden end stærke 

 

 Billeder kan fremkalde en 

umiddelbar købelyst på tværs 

af evt. faktuel viden 

 

Derfor: 

Risikoen for, at 

et produkt som 

dette bliver ét 

af de ”6 om 

dagen” (for 

nogle) er 

bestemt til 

stede 

 

 

 

 

Studie: Smith, Barratt & Selsøe Sørensen (2015) 



Kommunikerer varen, eller ”er” den bare?` 



Overgangen mellem ting og kommunikative 

tegn er flydende… 

Så derfor: 



Status: 
● ”Banal” vildledning via fødevareemballager er meget udbredt, men kan 

    reduceres betydeligt ved simple tiltag – til gavn for det præferencebevidste 

    og i sidste ende sundere valg 

● Fejlkommunikation, som skyldes komplicerede facts hhv. forskellige 

   vidensniveauer, forståelsesrammer og prioriteringer hos forbrugere er 

   vanskeligere helt at undgå, men meget kan opnås ved bl.a.: 

 

 
 

 Klarere adskillelse og rendyrkning af det informerede contra 

    det guidede valg: begge dele kan understøttes bedre!   

 

 På (ret kort) sigt:  At supplere emballagen som dét begrænsede 

     medium, den er, med individtilpassede og interaktive løsninger 

     baseret på recommender- 

     systemer aktiveret på fx 

     smartphones via QR koder 

 



 

Praktisk implementering: Hvordan sikres fairness 

fra ide til emballage?  

Læs mere i Clement, Selsøe Sørensen & Smith (2010) 

Producent 
Ansvar: Produkt, 

produktegenskaber, 
afsætning 
Metode:  

Kvalitetstests, 
marketingplan m.v. 

Bureau 
Ansvar: Kreativ 
designløsning 

Metode: 
Fokusgrupper, 

kvantitative tests 

Juridisk 
Afdeling/ 
Konsulent 

 
Ansvar: 

Lovlighed af 
produkt OG 
emballage 

 
Metode: 
Tjekke  i 

lovtekster + 
adm. praksis  

Ingen 
empiri! 

Fremover? Empirisk 

test af fairness som led 

i kreativ proces ligesom 

man tester ”liking” og 

præferencer i dag? 

 Konkurrence-

parameter på et stadig 

mere harmoniseret EU-                                                                           

marked? 

Forretningsgangen i dag (i grove træk): 



TAK 
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