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Det vigtigste er, at råvaren er i orden – og det næst-
vigtigste er emballagens egenskaber og design. 

grønt, så kigges der – udover pris – på 
følgende: Råvaren skal altid være i or-
den – 100%. 
 Dernæst drejer det sig om embal-
lagens egenskaber og design. Indkø-
beren ønsker følgende af fremtidens 
emballage:
•  Den skal give produktet bedre hold-

barhed og være funktionel.
•  Den skal præsentere produktet synligt 

og indbydende.
Selvom detailkæderne gerne vil være 
bedst og billigst, så handler det stadig 
om at sælge varer hvor kvaliteten er i 
top, og der lægges stor vægt på:
• smagen
• spiseoplevelsen
• friskheden
• convenience
Frugt- og grøntafdelingen er supermar-
kedets helt store trækplaster.

Godt design skaber mersalg! Selvom 
produktet naturligvis er vigtigt, så er 
det i første omgang emballagedesignet 
der afgør vores valg i supermarkedet. 
 I den klassiske indkøbssituation i 
supermarkedet, hvor indkøbsseddelen 
burde diktere hvad der ryger i indkøbs-

kurven – er virkeligheden anderledes. 
Op til 70% af vores indkøb sker uden at 
være planlagt i forvejen. 
 Udover at vi forbrugere reagerer 
meget impulsivt, viser videnskabelig 
målinger af vores købsadfærd også, at 
vi i gennemsnit bruger mindre end et 
sekund på at scanne butikshylderne for 
varer. På mindre end et sekund skal et 
nyt produkt altså formå at gøre sig mere 
iøjnefaldende og interessant end hvad 
både konkurrenterne og supermarke-
dets øvrige varer formår. Det er hårde 
odds!

Hvad kan gøre kartoflen mere interes-
sant? Produktudvikling, convenience-
løsninger og endnu mere fokus på bæ-
redygtighed og lokalitet kunne være 
nøgleord. Mere fokus på singlehushold-
ningerne, der udgør ikke mindre 40 % 
af de danske husholdninger. Kartofler 
i nye variationer og forarbejninger, så 
de passer ind i nutidens måltidsløsnin-
ger og forbrugsmønstre, som food-on-
the-go, inspiration til kødløse måltider 
(bæredyg-
tighed), 
færdigret-

Forskellen mellem succes og fiasko i 
detailhandelen i dag er hårfin. Der er 
ikke plads til at ramme ved siden af, når 
det gælder om at komme ind i super-
markedet og/eller ned i forbrugernes 
indkøbskurv. 
 Antallet af nye produktlanceringer 
der aldrig får succes i detailhandelen 
taler deres tydelige sprog. Op mod 80 
% af alle nye produktlanceringer når 
aldrig at etablerer sig. Samtidig stiger 
private label andelen eksplosivt – og 
presser mærkevaren.

Hvad siger frugt- og grønt indkøbe-
ren? På trods af krisetider efterspørger 
detailhandelen fortsat nye produkter, 
og spørger man indkøberen af frugt og 
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ter, finger food, børnemad, nordisk mad 
osv. F.eks. er “fastfood forretninger”, der 
udelukkende sælger bagte kartofler 
med tilbehør,  rigtig populære i mange 
større byer.

Hvordan kan forbrugerne adskille 
dine kartofler fra andres? Hos Pack 
Design er vi eksperter i at designe og 
iscenesætte dagligvarer, så de ikke bare 
skiller sig ud fra konkurrenterne, men 
også henvender sig direkte til en særligt 
udvalgt målgruppe. Hemmeligheden 
bag et godt emballagedesign er ikke at 
henvende sig til alle på en gang – men i 
stedet at være noget ganske særligt for 
en udvalgt gruppe forbrugere.
 Der er skrevet meget om branding 
af fødevarer, men i bund og grund 
handler det om at levere og præsen-
tere et lækkert produkt, hvortil der er 
knyttet en troværdig og vedkommende 
historie – og så skal pris og kvalitet na-
turligvis altid hænge sammen. 
 Der er imidlertid ikke nogen “suc-
cesformel” i detailhandelen. For næ-
sten uanset hvor meget man tester eller 
spørger forbrugerne, så siger de ofte et, 
men handler anderledes når de står ude 

foran hylderne i supermarkedet. Denne 
meget uforudsigelige forbrugeradfærd 
betyder, at man som fødevareprodu-
cent også engang imellem må stole på 
sin “mavefornemmelse” – og turde tage 
chancen for at opnå succes.

Forbrugertrends. Udover at rådgive 
kunder om emballagedesign arbejder 
Pack Design også med forbrugertrends- 
og adfærd. Nutidens forbruger er me-
get krævende og vidende. Mange følger 
med på internettet, hvor de via blogs 
og produkttests orienterer sig. Hvis 
et produkt leverer 
“varen” og falder i 
deres smag, bliver 
de værdifulde am-
bassadører. Skuffer 
produktet derimod, 
kan de helt bogsta-
veligt slå et produkt 
ihjel.
 Derfor drejer det 
sig – som i mange 
andre forhold – om 
at opføre sig ordent-
ligt. Snyd bliver al-
tid opdaget – ikke 
mindst indenfor 
fødevarekategorien!

heldige kartofler?
– branding af fødevarer

En af de store forbrugertrends er an-
svarlighed. Den bevidste forbruger vil 
fremover ønske at kunne gennemskue 
hvad et produkt består af, herunder 
også hvordan emballagen er deklareret 
– men også under hvilke forhold pro-
duktet er produceret. Ansvarligheden 
gælder både på det personlige og sam-
fundsmæssige plan. 
 Forbrugernes øgede miljø- og kli-
mabevidsthed betyder at økologi, fair 
trade, FSC- og MSC-mærkning, mad-
spild samt “local” food bliver væsent-
lige produktparametre.  n
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aPeter Reimer ejer og driver emballage
design bureauet Pack Design i Malling ved 
Århus sammen med Mette Reimer. Bureauet 
designer emballage til danske og udenland
ske fødevarer for bl.a. Aalbælk Specialiteter, 
Hedegaard Foods og Falengreen Cheese & 
Dairy. Derudover designer Pack Design også 
emballage til f.eks. legetøj, personlig pleje 
samt elektronik og husholdningsprodukter.
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