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Hvem er jeg og hva skal jeg snakke om?

• Professor i markedsføring på BI

• Leder et Europeisk forskningsprosjekt på risikokommunikasjon
(Safeconsume)
• Vi har samlet inn mange myter om mat, og forsker nå på hvordan vi kan

korrigere disse mytene.

• Dette er hva jeg skal snakke om i dag: Myter og mytebryting



Hva er en myte?
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•1.a traditional story explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural
beings or events.

•2. a widely held but false belief.



Mattrygghetsmyter: Hva tror folk på?



Mat som faller på gulvet og blir plukket opp innen
5 sekunder er trygg å spise.

Ja eller Nei?



Mat som lukter og smaker godt er OK å spise.

Ja eller Nei?



Litt alkohol er bra for å unngå matforgiftning.

Ja eller Nei? 



Hvor mange tror på dette?

• Mat som faller på gulvet og blir plukket opp 
innen 5 sekunder er trygg å spise

• Mat som lukter og smaker godt er OK å spise.

• Litt alkohol er bra for å unngå matforgiftning

UK DE Norge Total
35 % 30 % 30 % 32 %
52 % 55 % 74 % 60 %
25 % 16 % 29 % 23 %



Utgjør disse mytene en trussel?

• Bør vi informere om hva som er sant?
• Hvordan?
• Vil dette endre deres adferd



Ja! Mytene utgjør en trussel.

Det er en sammenheng mellom hva folk tror på og
hva de gjør!



Mattrygghetssituasjonen i Europa

Garmisch Forum February 2019

• 23 millioner tilfeller av måtbåren sydom og 5000 døde rapporteres
vært år i Europa (WHO 2017)
• 30-40% av disse skyldes dårlig mathåndtering hjemme.



Hjelper det å informere?

TJA



Vil du spise en hamburger som er rosa i midten?



Rosa hamburger

20.10.202014

20% vil svært
sannsynlig
spise





Hjemmelaget smoothie
Jeg forveller frosne/ rå bær kjøpt i butikken før bruk i kalde retter
(som smoothie og kakepynt)

• 42% aldri
• 27% sjelden

20.10.2020 16



Resultat fra en metaanalyse om korrigering av feilinformasjon.

• Moderat, men positiv effekt på endring av holdninger.

• Vanskligere å endre feilinformasjon om politikk og markedsføring, enn om 
helse.

• Det har betydning hvordan vi korrigerer feilinformasjon

• Ikke lett å endre folks adferd

Walter &  Murphy (2018) How to unring the bell: A metaanalytic approach to correction of misinformation, 
Communication Monographs, 85:3, 423-441, DOI: 10.1080/03637751.2018.1467564



Råd om risikokommunikasjon
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Utfordringer med kommunikasjon for å bryte myter

“Debunking myths is problematic. Unless great care is taken, any effort to 
debunk misinformation can inadvertently reinforce the very myths one 
seeks to correct  (Cook & Lewandowsky, 2011)”

Familiarity Backfire Effect Overkill Backfire Effect Worldview Backfire Effect



Cook, J., Lewandowsky, S. (2011), The Debunking Handbook. 
St. Lucia, Australia: University of
Queensland. November 5. ISBN 978-0-646-56812-6. 
[http://sks.to/debunk]

Hva skal vi gjøre?



Spørsmål og kommentarer?

21





Kommunikasjonstips

• Spre budskapet
• Når du dem du vil påvirke?

• Engasjer
• Motiver

• Informer
• Rett opp feilinfornasjon



Takk for oppmerksomheten!




